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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L32311504G

2. Emri i subjektit Daniela Mullaj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 11/11/2013

5. Fusha e veprimtarisë Servis, tregti me pakice makineri bujqesore, makineri 
ndertimi dhe industriale, servis dhe tregti autovetura. 
Sherbime te ndryshme bujqesore (plugime, frezime, korrje, 
mbjellje) etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import-
eksport i mallrave të ndryshme.  Tregtim i mjeteve bujqësore 
të kapaciteteve të ndryshme, me dhe pa rimorkio, shitje 
agregate bujqësore  te ndryshme, shitje pjesë këmbimi të 
ndryshme bujqësore, asistence teknike, qera, kolaudim total 
dhe parcial të mjeteve bujqësore. Tregtim me shumicë dhe 
pakicë i të gjitha produkteve bujqësore, punime te ndryshme 
ne bujqësi (plugime, frezime, korrje, mbjedhje, shirje, etj), 
transport i produkteve bujqësore.  Tregtim me shumice dhe 
pakicë i të gjitha produkteve bujqësore organike dhe 
inorganike. Tregtim i mjeteve të transportit të kapaciteteve të 
ndryshme që shërbejne për transportin e madhrave dhe te 
pasagjereve. Tregtim i  makinerive te ndërtimit dhe 
makinerive industriale, servisi i tyre, asistencë teknike, qera, 
kolaudim total ose parcial i tyre. Tregtim i të gjitha llojeve të 
makinerive industriale ngritëse si pirun, fadroma, vinc statik 
ose jo statik, qera, asistencë teknike, kolaudim total ose 
parcial. Tregëtim i automjeteve të të gjitha fuqive, servis, 
asistencë teknike, qera, kolaudim total ose parcial i 
automjeteve. Tregtim i automjeteve antike  me vlera 
historike, servis, asistenc teknike, qera, kolaudim total ose 
parcial. Shitje me shumicë dhe pakicë i te gjitha llojeve të 
pjesëve të këmbimit, të reja dhe të përdorura për automjete të 
trasportit tokësor, detar, ajror, gomave të automjeteve të 
trasportit tokësor, ajror dhe të mjeteve bujqësore, bateri të të 
gjitha llojeve. Servis për riparimin dhe mirmbajtjen  e të 
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gjitha llojeve të mjeteve, tokësore, detare, ajrore, asistencë 
teknike, kolaudim total ose parcial. Kontroll teknik dhe 
periodik i automjeteve të kapaciteteve të ndryshme që 
perdoren per transportin e pasegjereve ose te madhrave, te 
mjeteve bujqësore me ose pa zinxhire. Tregtim të mallrave te 
ndryshem industial dhe ushqimore dhe për perdorim shtepiak 
si, detergjente, veshmbathje, tuba rekorderi, elektropompa si 
dhe mirmbajtja e tyre. Tregtim të paisjeve hidrosanitare, 
pllakave dhe materialeve hidraulike (tubo, rekorderi, pompa 
uji, paisje hidraulike për vaditje etj.) për perdorim civil dhe 
industial. Tregtim paisje elektrike, elektroshtëpiake të të 
gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve 
industrial, pastrim kimik. Shitje të pajimeve(materialeve) 
didaktike per autoshkolla, shkolla dhe universitete, qera, 
asistence teknike, kolaudime totale dhe parciale. 

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Durres  Xhafzotaj XHAFZOTAJ Prane Firmes 
MESHKURTI SHPK 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: MaB ALBANIA
E-Mail:  mabalbania@hotmail.com 
Telefon:  0694331443 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-246253-11-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

03/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-902987-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarim i adreses se E-Mail-t.Saktesim i Kodit Ekonomik 
(NVE).

Lista e Dokumenteve:

21/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-014836-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Saktësim i kodit Ekonomik ( 
NVE ). 
Objekti ishte            ("Servis, tregti me pakice makineri bujqesore.")          u be            
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("Servis, tregti me pakice makineri bujqesore, makineri ndertimi dhe industriale, 
servis dhe tregti autovetura")         

Lista e Dokumenteve:

30/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-306588-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim ne objektin e veprimtarise.Ndryshim i emrit tregtar.
Objekti ishte            ("Servis, tregti me pakice makineri bujqesore, makineri ndertimi dhe 
industriale, servis dhe tregti autovetura")          u be            ("Servis, tregti me pakice 
makineri bujqesore, makineri ndertimi dhe industriale, servis dhe tregti autovetura. 
Sherbime te ndryshme bujqesore (plugime, frezime, korrje, mbjellje) etj.")         
Emri Tregtar ishte            ("Daniela Mullaj")          u be            ("MaB ALBANIA")         

Lista e Dokumenteve:

13/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-368520-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Servis, tregti me pakice makineri bujqesore, makineri ndertimi dhe 
industriale, servis dhe tregti autovetura. Sherbime te ndryshme bujqesore (plugime, 
frezime, korrje, mbjellje) etj.")          u be            ("Servis, tregti me pakice makineri 
bujqesore, makineri ndertimi dhe industriale, servis dhe tregti autovetura. Sherbime 
te ndryshme bujqesore (plugime, frezime, korrje, mbjellje) etj. Tregtim me shumicë 
dhe pakicë, import-eksport i mallrave të ndryshme.  Tregtim i mjeteve bujqësore të 
kapaciteteve të ndryshme, me dhe pa rimorkio, shitje agregate bujqësore  te 
ndryshme, shitje pjesë këmbimi të ndryshme bujqësore, asistence teknike, qera, 
kolaudim total dhe parcial të mjeteve bujqësore. Tregtim me shumicë dhe pakicë i të 
gjitha produkteve bujqësore, punime te ndryshme ne bujqësi (plugime, frezime, 
korrje, mbjedhje, shirje, etj), transport i produkteve bujqësore.  Tregtim me shumice 
dhe pakicë i të gjitha produkteve bujqësore organike dhe inorganike. Tregtim i 
mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejne për transportin e 
madhrave dhe te pasagjereve. Tregtim i  makinerive te ndërtimit dhe makinerive 
industriale, servisi i tyre, asistencë teknike, qera, kolaudim total ose parcial i tyre. 
Tregtim i të gjitha llojeve të makinerive industriale ngritëse si pirun, fadroma, vinc 
statik ose jo statik, qera, asistencë teknike, kolaudim total ose parcial. Tregëtim i 
automjeteve të të gjitha fuqive, servis, asistencë teknike, qera, kolaudim total ose 
parcial i automjeteve. Tregtim i automjeteve antike  me vlera historike, servis, 
asistenc teknike, qera, kolaudim total ose parcial. Shitje me shumicë dhe pakicë i te 
gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit, të reja dhe të përdorura për automjete të 
trasportit tokësor, detar, ajror, gomave të automjeteve të trasportit tokësor, ajror 
dhe të mjeteve bujqësore, bateri të të gjitha llojeve. Servis për riparimin dhe 
mirmbajtjen  e të gjitha llojeve të mjeteve, tokësore, detare, ajrore, asistencë teknike, 
kolaudim total ose parcial. Kontroll teknik dhe periodik i automjeteve të kapaciteteve 
të ndryshme që perdoren per transportin e pasegjereve ose te madhrave, te mjeteve 
bujqësore me ose pa zinxhire. Tregtim të mallrave te ndryshem industial dhe 
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ushqimore dhe për perdorim shtepiak si, detergjente, veshmbathje, tuba rekorderi, 
elektropompa si dhe mirmbajtja e tyre. Tregtim të paisjeve hidrosanitare, pllakave 
dhe materialeve hidraulike (tubo, rekorderi, pompa uji, paisje hidraulike për vaditje 
etj.) për perdorim civil dhe industial. Tregtim paisje elektrike, elektroshtëpiake të të 
gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve industrial, pastrim kimik. 
Shitje të pajimeve(materialeve) didaktike per autoshkolla, shkolla dhe universitete, 
qera, asistence teknike, kolaudime totale dhe parciale. ")         

Lista e Dokumenteve:

24/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-879062-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017

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

29/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-210723-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
pasqyra pozicionit financiare daniela mullaj.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 
(5)Daniela mullaj.xlsx
vendim ortaku daniela.pdf
Shenime shpjeguese daniela.pdf

24/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-530129-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.

Lista e Dokumenteve:
vendim ortaku daniela.pdf
Daniela Mullaj Shenime Shpjeguese Kontrate Qeraje.pdf
danjela pasqyr performance.xlsx
Danjela pozicioni financiar.xlsx
Daniela Mullaj Pasqyrat Financiare.pdf

07/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-736887-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC33B1C7-FBEB-45F4-AFEE-21FD2C4A3B82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8049ABE4-ED77-474E-AD54-3A61CB678273
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03377191-A968-4F3C-9EBA-2C81548BE510
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D708D3AB-40E3-4227-B82D-F81833D9D6FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D708D3AB-40E3-4227-B82D-F81833D9D6FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45CF204A-F182-49D3-B7F2-36213AE8AF7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC59BA3A-499A-4292-8C46-3C2855EA82E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C097FF2B-6C36-4DCB-85C7-1E760B743366
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=673C40D5-F6F3-4244-A328-6A95DB44B955
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B64181ED-B334-4C62-B9B6-B26308CD7723
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92370997-92E8-49E8-A151-FC91FFF2CEE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFD3B62F-BEE8-4507-97BE-0FBA9EC0ACF3
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
performance daniela 20.xlsx
pozicioni financiare daniela20.xlsx
Daniela Mullaj pasqyra financiare 2020.pdf
vendim ortaku daniela 20.pdf
Daniela Mullaj Sh.shpjeguese, evidence aktive.pdf

Datë:15/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27E49A2E-2A2A-4B98-9B62-AE305851E92E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1F6CD9F-E74D-482E-8DE1-411B71885409
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6165DAEA-AE91-4E87-992A-FAA3B069EEA6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7DABAD7-E088-47E1-AB90-1C5C3F2D0691
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4895B111-87A9-4A9A-ABC8-1FFB124668F9

