KARTELË INFORMATIVE
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

AL016006
Rinovimi i licencës së administratorëve të falimentimit
Caktimi nga gjykata si administrator i përkohshëm dhe falimentimi në çështjet gjyqësore tregtare, kërkesa për deklarim
falimentimi

3. Çfarë ofron ky shërbim? Rinovimin e licencës si Administrator falimentimi për të vijuar më tej zhvillimin e këtij profesioni
4. A jam përfitues?

Personat fizikë
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

1
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Zyrat e Agjencisë Kombëtare të
Falimentimit
Niveli 1

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Dokumentin që vërteton
garancinë bankare të kërkuar

Banka

Po

Qyteti

Adresa

Orari

Tiranë

Bulevardi "Zogu I", Ministria E hënë - e enjte, 08:00 e Drejtësisë,
16:30
kati V
E premte: 08:00 - 14:00

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Pa pagesë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

2 vjet

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Agjencia Kombëtare e Falimentimit (AKF)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
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

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

30 ditë (Aplikimi kryhet jo më vonë se 30 ditë kalendarike para datës së skadimit të licencës)
Rinovimin e licencës

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

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

"
Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit"
16. Cila është baza ligjore e •VKM Nr. 852, datë 21.10.2010 "
• Urdhër i Ministrit të Drejtësisë, Nr. 4217/2, datë 25.06.2012, "

Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurat
këtij shërbimi?
dhe afatet e organizimit të provimit të administratorëve të falimentimit"“

