Agjenci Udhëtimi





Afati i marrjes së vendimit- 4 ditë
Licencat e agjencisë së udhëtimit janë pa afat
Tarifa që paguhet në QKB është 100 Lekë
Licencimi i Agjencisë së Udhëtimit kryhet pranë QKB
Dokumentet provuese dhe shoqëruese
XIII.1.A "Agjenci Udhëtimi"
Kategoria/Nënkategoria:
Grupi:
II (QKB)
Lista e imët e dokumenteve
Kriteri i detajuar për të cilin përdoren
Përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës së personelit
plotësimin
e
kriterit
të
 Diplomën universitare të ciklit të parë Vërteton
përshtatshmërisë
së
njohurive
dhe
të studimeve në fushën e
eksperiencës se personelit
turizmit/shkencave ekonomike/
gjeografisë /historisë/arkelogjisë dhe
trashigimise kulturore/gjuhëve të
huaja të lëshuar nga universitete
brenda ose jashtë Shqipërisë ose
diplomën master në shkencat
ekonomike/turizëm ose diplomën e
lëshuar nga IATA në fushën e
turizmit ose diplomën e shkollës së
mesme profesionale për turizëm ose
çdo diplomë kualifikimi profesional
në fushën e turizmit, për drejtuesin
teknik ose përfaqësuesin ligjor
(administratorin). Diplomat
universitare të lëshuara nga
universitete të huaja duhet të jenë të
njohura nga Ministria përgjegjëse për
Arsimin. Dokumentet e lëshuara
jashtë shtetit duhet të jenë të
përkthyera në gjuhën shqipe dhe të
noterizuara.
Baza Ligjore:
Baza Ligjore:
Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009,
 Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009,
“Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet
“Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet
në Republikën e Shqipërisë”, i
në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar
ndryshuar
 Ligj Nr. 93/2015, “Për turizmin”
 Ligj Nr. 93/2015, “Për turizmin”
VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për
 VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për
Licencat dhe Lejet që trajtohen nga
Licencat dhe Lejet që trajtohen nga
apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të
apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të
Biznesit (QKB) dhe disa rregullime
Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të
të tjera nënligjore të përbashkëta” e
tjera nënligjore të përbashkëta” e
ndryshuar
ndryshuar
Udhëzimi Nr. 179, datë 11.01.2017
 Udhëzimi Nr. 179, datë 11.01.2017
“Për dokumentacionin e aplikimit për
“Për dokumentacionin e aplikimit për
licencë dhe procedurat e inspektimit,
licencë dhe procedurat e inspektimit,

pezullimit dhe revokimit të licencës
për ushtrimin e veprimtarisë së
agjencisë së udhëtimit dhe operatorit
turistik”, i ndryshuar

pezullimit dhe revokimit të licencës
për ushtrimin e veprimtarisë së
agjencisë së udhëtimit dhe operatorit
turistik”



Kontrata e punës me drejtuesin Vërteton marrëdhëniet e punës mes drejtuesit
teknik, nëse ky është i ndryshëm nga teknik dhe subjektit
përfaqësuesi ligjor.



Certifikata e gjendjes gjyqësore
(Dëshmi Penaliteti) për 5 vitet e
fundit për përfaqësuesin ligjor të
lëshuar jo më herët se 3 muajt e
fundit. Për shtetasit e huaj, certifikata
e gjendjes gjyqësore duhet të lëshohet
nga organet përgjegjëse në shtetin ku
ai ka jetuar për 5 vitet e fundit.

Përshtatshmëria e pajisjeve, teknologjisë dhe mjediseve me standartet e shërbimit
 Certifikata e pronësisë dhe/ose
kontratë qiraje dhe/ose kontratë
plotësimin
e
kriterit
të
huapërdorje që vërtetojnë zotërimin e Vërteton
një mjedisi pune jo më të vogël se 10 përshtatshmërisë së pajisjeve, teknologjisë
dhe mjediseve dhe shërbimit
m2


Vetëdeklarim për sipërfaqen e
mjedisit të punës që përdoret për Sipas formularit bashkëngjitur
ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë
së udhëtimit



Vetëdeklarim
për
përshtatshme të punës

pajisjet

e

Dokumentat Shoqëruese
Akti i regjistrimit të subjektit sipas
legjislacionit në fuqi.
Dokumenti i identifikimit, i njohur nga ligji, i Pasaportë ose Kartë Identiteti.
personit që paraqet kërkesën në emër të
subjektit.
Autorizimi që vërteton se personi i cili
paraqet kërkesën në emër të subjektit, kur ky
nuk është titullari i subjektit, është i
autorizuar prej këtij subjekti për të kërkuar
licencën dhe për të bërë deklarimet e
kërkuara në emër të subjektit:
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Personi fizik: Prokura për kryerjen e veprimeve
para QKB, duhet të bëhet me akt noterial.
Personi juridik: Prokura për
kryerjen e
veprimeve para QKB në emër të personave
juridikë publikë e privatë mund të bëhet edhe
vetëm me nënshkrimin e përfaqësuesit të tij
dhe me vulën përkatëse, ose me akt noterial.

.

Dokumentat Shoqëruese për OJF
Akti i regjistrimit të subjektit sipas
1. Çertifikatë
nga
Drejtoria
e
legjislacionit në fuqi.
Përgjithshme e Tatimeve
2. Vendimet e gjykatës
3. Ekstrakti historik i lëshuar nga gjykata
4. Akti i themelimit të shoqërisë
5. Statuti i shoqërisë
Dokumenti i identifikimit, i njohur nga ligji, i Pasaportë ose Kartë Identiteti.
personit që paraqet kërkesën në emër të
subjektit.
Autorizimi që vërteton se personi i cili
paraqet kërkesën në emër të subjektit, kur ky
nuk është titullari i subjektit, është i
autorizuar prej këtij subjekti për të kërkuar
licencën dhe për të bërë deklarimet e
kërkuara në emër të subjektit:
Personi fizik: Prokura për kryerjen e
veprimeve para QKB, duhet të bëhet me akt
noterial.
Personi juridik: Prokura për kryerjen e
veprimeve para QKB në emër të personave
juridikë publikë e privatë mund të bëhet edhe
vetëm me nënshkrimin e përfaqësuesit të tij
dhe me vulën përkatëse, ose me akt noterial.

*

Të gjitha dokumentat duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara. Këto
dokumenta skanohen dhe ju kthehen kur mbaroni aplikimin.

VETËDEKLARIM

Tiranë më datë ………./………/………..
Unë i nënshkruari
Nr.
Subjekti

me dokument identifikimi
deklaroj

nën përgjegjësinë time të

plotë

se

me NIPT/NUIS

disponon të gjitha pajisjet dhe mjediset e përshtatshme për të ushtruar aktivitetin
sipas legjislacionit në fuqi.

Deklaroj se:
Njoh kuadrin ligjor dhe nënligjor në fushën, që kërkoj të ushtroj aktivitetin.
Do të zbatoj të gjitha detyrimet, që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi.
Të gjitha të dhënat e mësipërme janë të vërteta dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Me respekt,
( Emër , Mbiemër, Firmë)

VETËDEKLARIM
PËR DREJTUESIN TEKNIK
Tiranë më datë ................/................./.................

Unë i nënshkruari
Nr.
Drejtues

me dokument identifikimi
deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se do të punoj si

Teknik

për

subjektin

me

NUIS/NIPT

Deklaroj se:
Njoh kuadrin ligjor dhe nënligjor në fushën që kërkoj të ushtroj aktivitetin.
Do të zbatoj të gjitha detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi.
Të gjitha të dhë nat e mësipërme janë të vërteta dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Me respekt,

(Emër, Mbiemër, Firmë)

