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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L62629204V

2. Data e Regjistrimit 29/02/2016
3. Emri i Subjektit SAM-ARS 2016
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/02/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/02/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Elbasan Elbasan  ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, 
bulevardi Qemal Stafa, pasuria nr.1/66, volumi 15, faqe 155, 
zona kadastrale nr.8521. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Importimi,eksportimi dhe tregetimi me shumice e pakice 

brenda dhe jashte vendit te gjitha llojeve e materialeve te 
ndertimit ,metaleve me ngjyre dhe te zeza,skrap, te 
materialeve industriale,spitalore,kompiuterike, blegtorale, 
bujqesore,materialeve te para,materialeve drusore e 
mobiljeve,te gjitha llojeve,tipeve,markave te : lendeve te 
para, lendeve ndihmese, materialeve, pajisjeve, veglave, 
instrumentave, makinerive,pjeseve te ndertimit,per vete dhe 
per te trete te cdo lloji malli. Import export dhe tregetim me 
shumice e pakice te artikujve te ndryshem 
ushqimore,elektrike, hidraulike, shtepiake, kompiuterike, 
kancelari, materiale ndertimi e hidrosanitare, detergjente, 
pjese kembimi e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike, 
impiante elektrike,hidraulike, etj.  Ndertim i banesave ne 
pergjithesi,duke perfshire dhe banesat me fondet e shtetit, me 
kredi bankare apo banesa private. Ndertime civile dhe 
ekonomike, industriale, turistike, riasfaltime rrugesh dhe 
autostradash punime te sinajlizimit, vijezimit rrugor.  
Ndertime veprash te medha hidroteknike,portuale , 
aereoportuale e te kantiereve detare, puse, cpime gjeologo 
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inxhinierike, cpime per uje. Administrim i guroreve, 
impianteve te betonit,impianteve te konglometrave bitumin 
ose dhe te copezimit. Sherbime te natyres se 
projektimeve,rilevime topografike, drejtimit dhe ndihmes 
teknike te punimeve ,etj..  Punime dheu, sistemime, 
terracime terrenesh, vepra kullimi e vaditese etj., ujesjellesa 
kanalizime etj. Importimi,eksportimi dhe tregetimi me 
shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te mjeteve 
transportuese mallrash dhe udhetaresh,ngritese transportuese 
te te gjitha llojeve,kapaciteteve, tonazheve,  tipeve,markave 
per te gjithe sferat e jetes se vendit dhe mbrojtejen,si dhe te 
pjeseve te kembimit,gomave. Transport udhetaresh dhe 
mallrash. Punime ne sektorin pyjor dhe mbareshtim te 
pyjeve. Peme dekorative kultivimi i tyre, kryerjen e 
sherbimit te gjelberimit. Tregetim me shumice e pakice te 
lendeve djegese, druve te zjarrit. Riparim sherbim, tregetim 
te ndryshme per pajisje elektrike, elektromekanike, 
elektromjekesore, pompa, ashensore, etj. Sherbime e 
pastrime, dizinfektimi 3D ne ambiente te brendeshme dhe te 
jashteme,mbetje spitalore, konfeksione,materiale te buta. 
Arlind Muça10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 20/01/2021                Deri: 20/01/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MaliqHaka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët ArlindMuça

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: SAM-ARS 2016
E-Mail: arlind_muca@yahoo.com  
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Telefon: 0692279805  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-571946-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-412350-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

26/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-880815-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

18/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-230485-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses  Nr. 5697/3 Prot., date 06.06.2019, 
leshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, Drejtoria e Mbledhjes me Force, ku 
eshte urdheruar : Vendosja e mases se sigurimit tatimor ndaj  pales debitore " SAM-ARS 
2016" shpk  me Nipt L62629204V per moslikujdimin e detyrimeve tatimore ne masen 283 
027 leke, dhe te mos lejoje tjetersimin mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin 
ketij subjekti.     

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-647750-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date  20.01.2021 per ndryshim  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=987BF766-A74F-4F83-A2A1-28FCBB108222
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2BFFE2C-5EB1-4FFB-80FE-AB841DE7FB71
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4AC221F-4E0E-437F-A49C-682F62DC177F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90548A66-F7D7-4F66-9E94-7D2D4CF7D7E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E74A6FE2-D3B5-4766-8BF6-9A8C8E33C2CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2810D227-C644-4E56-8DC3-E8C227CB9811
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8213262-E5EB-48BF-A56E-2C1D62554ACC
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administratori. Largimi i Maliq Haka dhe emerimi i Arlind Muça
E-Mail ishte            ("")          u be            ("arlind_muca@yahoo.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Arlind Muça")                      Nga data "20/01/2021             
Ne daten "20/01/2026
eshte larguar administratori:            ("Maliq Haka")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 10/07/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44F54912-7D8C-444C-97BF-AAADFC96DCDC

