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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1

Vërtetim nga Prokuroria që 

nuk është në procedim 

penal

Prokuroria e rrethit gjyqësor Po

2

Kopja e kontratës së lidhur 

me subjektin përkatës, të 

shoqëruar me emërtimet, 

peshën bruto dhe neto

Aplikanti Po

3

Lista sipas emërtimeve, me 

të dhënat teknike, të 

shoqëruara me fotografi, 

etiketat e përdorimit, të 

vendosura nga fabrika 

prodhuese

Aplikanti Po

4

Dokumentacioni i origjinës 

së mallit me llojet dhe 

sasitë e lëndëve plasëse 

nga fabrika prodhuese

Aplikanti Po

5

Lista me të dhënat teknike 

të përbërjes së lëndëve 

plasëse, të shoqëruara me 

fotografi

Aplikanti Po

6

Dokumentacioni për 

përmbushjen e 

procedurave për vlerësimin 

e konformitetit të lëndëve 

plasëse, duke paraqitur një 

nga modulet e mëposhtme, 

ekzaminimin e tipit EC 

(moduli B) dhe sipas 

zgjedhjes së prodhuesit, 

njërën prej procedurave të 

mëposhtme: 

- konformitetin ndaj tipit 

(moduli C); 

- sigurimin e cilësisë së 

produktit (moduli E); 

- verifikimin e produktit 

(moduli F); 

ii) vlerësimin e produktit 

(moduli G); 

iii) deklaratën e 

konformitetit, lëshuar nga 

prodhuesi

Aplikanti Po

7

Kontrata e shërbimit për 

ruajtjen fizike dhe 

transportimin me të tretë, 

kur nuk ka licencë për këto 

shërbime, për transportin e 

mallrave nga pika doganore 

hyrëse deri në depot e 

magazinimit

Aplikanti Po

8

Deklaratë personale e 

përdoruesit të fundit mbi 

përdorimin dhe përdoruesin 

e fundit

Aplikanti Po

9

Kopje e licencës së importit 

dhe të lejeve të tranzitit, 

nëse ka

Aplikanti Po

10 Ekstraktin e plotë historik
Qendra Kombëtare e 

Biznesit 
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Komisioni i Dhënies së 

Licencave / Zyrat e Autoritetit të 

Kontrollit Shtetëror të 

Eksporteve (AKSHE)

Tiranë Blloku i Ambasadave, 

Rruga "Skëndërbeg", Pallati 

IV, Kati 5, Tiranë

E hënë - e enjte, ora 08:00-

16:30

E premte, ora 08:00-14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

KARTELË INFORMATIVE

Licencë eksporti të lëndëve plasëse për përdorim civil

Pajisja me licencë eksporti për subjektet, të cilët kërkojë të eksportojnë lëndë plasëse për përdorim civil

Licencë eksporti të lëndëve plasëse për përdorim civil

Subjektet e regjistruara, personat fizikë, juridikë publikë ose privatë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit



Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

10 000 lekë Komisioni bankar Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

�• Ligji Nr. 9126, datë 29.07.2003, "Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqiperisë", i ndryshuar

�• VKM Nr. 469, datë 29.06.2011, "Për procedurën e dhënies së lejes së importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve 

plasëse për përdorim civil", i ndryshuar

Licencë eksporti të lëndëve plasëse 

1 vit

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania: e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

AKSHE web: akshe.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

30 ditë nga plotësimi i dokumentacionit


