KARTELË INFORMATIVE
AL105020
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky shërbim?
4. A jam përfitues?

Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëri të bashkëpunimit reciprok
Për përditësimin në regjistër të të dhënave të ndryshuara
Ky shërbim ofrohet për përditësimin në regjistër të të dhënave të ndryshuara për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
Nr

Lloji
Dokument identifikimi

1

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2

Akti i përfaqësimit nëse
aplikanti nuk është Kryetari i
Këshillit Administrativ, i cili
Noteri
është përfaqësuesi ligjor i
shoqërisë në marrëdhënie
me të tretë

3

Mandatpagesa

4

Dokumentacioni shoqerues I
cili verteton te dhenen qe
regjistrohet (i.e vendimi I
organit pergjegjes dhe/ose
Aplikanti
akti juridik apo cdo
dokumentacion tjeter per
ndryshimin e te dhenes qe
kerkohet te regjistrohet)

Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Nga lëshohet?
Aplikanti

Vlefshmëria

Banka

Qyteti

Adresa e sporteleve

Orari

Sporteli i shërbimit të Qendrës
Kombëtare të Biznesit

Tiranë

Bulevardi Zhan D'Ark (ishHoteli i Oficerave), pranë
Ministrisë së Jashtme

Nga e hëna deri të enjten,
ora 8.00 – 14.00;
të premten, ora 8.00 – 13.00

Niveli 1

Niveli 2

Niveli 3

Niveli 4

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Mënyra e pagesës

20 lekë (komision bankar)

Me para në dorë te sporteli/arka e institucionit (nëpër
rrethe);
Sporteli i një banke brenda/jashte institucionit (në Tiranë);
Portali e-Albania

100 lekë
Shërbim pa pagesë (kur aplikimi
bëhet online)

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

24 orë

10. Çfarë përfitoj?

Ekstrakt i azhornuar

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
Tel:
11800
e-mail: Informacion@adisa.gov.al

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Në sportele

Me postë

Me internet

Me e-mail

Oraret e hapura
E hënë - E premte ora 07:00 - 21:00
E shtunë ora 07:00 - 14:00

Me postë

Me internet

Me e-mail

• Ligji Nr. 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”
• Ligji Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore e
• Vendim Nr. 864, datë 21.10.2015 “Për Përcaktimin e Procedurave të Regjistrimit dhe të Publikimit në Qendrën Kombëtare
këtij shërbimi?
të Regjistrimit”
• VKM Nr. 503, datë 01.08.2007 “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të QKR”
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