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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
Dokument identifikimi i aplikantit 

(kartë identiteti ose pasaportë)
Zyrat e Gjendjes Civile Po

2

Diploma së bashku me listën e 

notave, të noterizuar me anë të së 

cilës provon përfundimin e një 

prej programeve të ciklit të dytë, 

sipas legjislacionit për arsimin e 

lartë

Institucioni përkatës arsimor Po

3

CV (jetëshkrim) + 

dokumentacionin që vërteton 

përvojën profesionale prej 10 

vitesh në fushën e ekonomisë

Aplikanti Po

4

Deklaratë personale sipas 

formatit të miratuar nga Agjencia 

Kombëtare e Falimentimit, që 

shpreh gatishmërinë për ndjekjen 

e trajnimit paraprak

Aplikanti dhe Agjencia 

Kombëtare e Falimentimit
Po

5

Dokumentacioni që provon se 

zotëron garanci bankare në 

vlerën 1 000 000 lekë

Banka Po

6

Dokumentacioni që provon se nuk 

ka qenë në një proces falimentimi 

ose anëtar i këshillave 

mbikëqyrës të shoqërive në 

proces falimentimi.

Në mungesë të tij, një 

vetëdeklarim, nën përgjegjësi 

penale, se nuk ka qenë në proces 

falimentimi ose likuidimi. 

Aplikanti Po

7

Dokumentacioni që provon 

pagimin e tarifës së trajnimit dhe 

provimit

Aplikanti Po

8 Dëshmi penaliteti
Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve 
Jo

9
Vërtetim të organeve tatimore që 

nuk ka detyrime financiare

Drejtoritë Rajonale të 

Tatimeve
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në Portalin e e- Albania

Zyrat e Agjencisë Kombëtare të 

Falimentimit

Tiranë

Bulevardi "Zogu I", Ministria 

e Drejtësisë, 

kati V

E hënë - e enjte, 08:00 - 

16:30

E premte: 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

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

50.000 lekë
7.000 lekë trajnimi paraprak

8.000 lekë provimi

Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

KARTELË INFORMATIVE

Licencimi i administratorëve të falimentimit

Caktimi nga gjykata si administrator i përkohshëm dhe falimentimi në çështjet gjyqësore tregtare

Pajisjen me nje licencë, kualifikimin si administrator falimentimi dhe zhvillimin e këtij profesioni

Personat fizikë

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?



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?

3 ditë pas testimit

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

�• Ligji Nr. 110, datë 27.10.2016, �"Për falimentimin�"

�• VKM Nr. 852, datë 21.10.2010 "�Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Mbikqyrjes së Falimentit"�

�• Urdhër i Ministrit të Drejtësisë, Nr. 4217/2, datë 25.06.2012, "�Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për  procedurat dhe 

afatet e organizimit të provimit të administratorëve të falimentimit"“

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Licencë

2 vjet

Në sportele                                  Me postë                          E-albania                                Me e-mail

Agjencia Kombëtare e Falimentimit (AKF)

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

AKF web: www.absa.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


