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39,650 subjekte të 
reja të regjistruara.

34 sportele në të 
gjithë territorin.

126 punonjës në të gjithë 
republikën.

42.1% e vep-
rimeve kryhen në 
sportelet e tiranës 

dhe 57.9% 
në sportelet 
kombëtare.

672,174 subjekte 
kanë vizituar Qkr-në.

528,083 
klikime të faqes së 
web-it në muaj.

23,560 është numri i 
transaksioneve për shërbi-
met online.

1,440 çështje 
ditore të procesura.

11.6% është rritur 
prezenca e bizneseve 
me pronësi të huaj 
krahasuar me vitin 2014.

6% më shumë 
regjistrime të degëve 
të shoqërive të huaja.

6% është rritja e biznesit 
me pronësi shqiptare - e 
huaj.

7 herë më shumë 
bizneset në pronësi 
të femrave kraha-
suar me 2014.

regjistrimi i biznesit në 

24 orë.
100 lekë për çdo 
aplikim në sportel.

0 lekë për aplikimet online. 4.2 sekonda 
për të gjeneruar të 
dhënat online të 
regjistrit tregtar.

institucioni me numrin 
më të lartë të shërbi-
meve të përdorura nga 
publiku në platformën 
qeveritare e-albania, 

23,560.

është rritur me 

141% numri i 
vizitorëve të web-it 
nga jashtë vendit, 
krahasuar me vitin 
2014.

95% e subjekteve kanë 
përditësuar kodin ekonomik 
nve/rev 2.

98,441 sub-
jekte tregtare kanë 
përditësuar të 
dhënat e tyre (nid).

93% e regjistrimeve 
të reja janë të formës 
person fizik.

38.9% e 
regjistrimeve të reja 
kanë zgjedhur të 
merren me aktivite-
tin: tregtia, riparimi 
i automobilave dhe 
artikujve shtëpiakë.

ndaj totalit të regjistrimeve 

të reja, 34.2% është 
pjesëmarrja e femrave si 
administratore apo pronare 
të një biznesi.

17,602klikime 
në ditë në adresën: 
www.qkr.gov.al.

është 8 numri i plat-
formave/institucioneve 
me të cilat Qkr ndërve-
pron.

12,185 bi-
lance të depozituara 
online.

47.5% më shumë 
bilance të depozituara.

75,000 e 
pasqyrave financi-
are janë publikuar 
online.

15 është numri i 
shërbimeve online për 
regjistrimin e biznesit.

janë lëshuar mbi 

4,393 dokumen-
ta të nënshkruara 
elektronikisht.

487 është numri i 
publikimeve ditore në 
buletin.

37,880 sub-
jekte kanë përdorur 
shërbimin “kontrollo 
statusin e aplikimit”.

2,746 kanë zgjedhur 
dhe përdorur shërbimin 
“kontrollo për emër të 
lirë”.

është  rritur me 

243% numri 
i vizitorëve dhe 
përdoruesve të web 
krahasuar me vitin 
2014.

është mundësuar regjistrimi 
i biznesit online dhe 
nëpërmjet zyrave të 

noterëve (400 zyra në 
territor ).

345,576 
çështje të procesua-
ra nga Qkr-ja.

fAKte
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A. Mbi Qendrën Kombëtare të regjistrimit

Qendra kombëtare e regjistrimit është krijuar mbështetur në ligjin nr. 9723, datë 03.05.2007, “për Qen-
drën kombëtare të regjistrimit”, i ndryshuar, si institucioni i vetëm përgjegjës për regjistrimin e biznesit në 
Shqipëri.

Qkr-ja shërben si sportel me një ndalesë ku kryhen të gjitha proceset e regjistrimit të biznesit, duke 
përfshirë edhe regjistrimin për efekt të taksave në nivel kombëtar dhe vendor, sigurimin shëndetësor e 
shoqëror dhe inspektoratin e punës. Qkr-ja e zhvillon aktivitetin e saj në 34 sportele në të gjithë territorin 
e republikës së Shqipërisë, si dhe ofron shërbimin për regjistrimin fillestar online të personave fizik pranë 
të gjitha zyrave noteriale. Qkr mundëson sot që 42.1% e veprimeve kryhen në sportelet e tiranës dhe 
57.9% në sportelet kombëtare.

gjatë vitit 2015 Qkr ka pritur më shumë se 672,174 subjekte si dhe ka trajtuar rreth 345,576 çeshtje, 
duke u bërë kështu hallka e parë institucionale në formalizimin e biznesit. 

Qkr-ja është një institucion i hapur për të gjitha strukturat ligjzbatuese të vendit, puna e të cilëve lidhet 
ngushtë me funksionet e Qkr-së. tashmë ekziston një shkëmbim i të dhënave për bizneset, me strukturat 
e dpt-së, inspektoratit Qendror, ministrisë së mirëqenies Sociale dhe rinisë (ne), ildkpi, Qkl, dp-
Shtr, App, gjëndja civile etj. 

gjatë 2015, impakt të rëndësishëm në shkurtimin e kohës së regjistrimit të biznesit, ka patur dhe zbatimi i 
marrëveshjes së bashkëpunimit me gjëndjen civile, ku është mundësuar marrja e të dhënave për individë 
të regjistruar në regjistrin tregtar si personave fizik, ortakë/aksionarë, anëtarë apo përfaqësues të organeve 
drejtuese të subjekteve tregtare nëpërmjet regjistrit, çka nënkupton të dhëna të sigurta personale dhe në 
kohë reale.

Qkr-ja është institucioni i parë që ofroi regjistrimin online të biznesit nëpërmjet sportelit elektronik (pro-
jekti i parë i këtij lloji) dhe që vazhdon të zgjerojë gamën e shërbimeve online.  është 15 numri i shërbimeve 
online lidhur me regjistrimin e biznesit, gjithashtu Qkr është renditur nga AkShi si institucioni me numrin 
më të lartë të shërbimeve të përdorura nga publiku në platformën qeveritare e-albania, 23,560 çështje.

Qëllimi i punës së Qkr-së mbetet ofrimi i një shërbimi sa më cilësor dhe krijimi i një kulture administrative 
te biznesit. ne do vazhdojmë të jemi gjithmonë pranë biznesit me cilësi, shërbim e shpejtësi sepse ne jemi 
“imazhi udhërrëfyes për biznesin”.
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A.1 struktura organizative dhe buxheti (QKr)

Qendra kombëtare e regjistrimit funksionon sipas strukturës së miratuar me urdhër të kryeministrit nr. 
120, datë 16.10.2012.

numri i përgjithshëm i punonjësve të Qendrës kombëtare të regjistrimit është 50. Qkr aktualisht 
numëron 34 sportele në territor, ku shërbejnë 76 punonjës të cilët janë pjesë e strukturave të njësive të 
vetëqeverisjes vendore.  

të gjitha aplikimet e kryera dhe veprimet që kanë lidhje me bizneset procesohen nga struktura e regjistrimit 
e vendosur në zyrën qendrore në tiranë.  

Qkr-ja është e organizuar në drejtori e sektorë. Administrata e Qkr-së drejtohet nga drejtori i përgjith-
shëm. 

drejtori i Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm drejton, organizon, koordinon dhe kontrollon të gjithë veprimtarinë e Qendrës 
Kombëtare të Regjistrimit, sipas strukturës dhe organikës së miratuar nga Këshilli i Ministrave.

drejtoria e regjistrimit

Drejtoria e Regjistrimit është përgjegjëse për regjistrimet në regjistrin tregtar si dhe koordinon punën 
në të gjitha sportelet e QKR-së.

drejtoria e teknologjisë së informacionit dhe regjistrave elektronik

Drejtoria e IT është përgjegjëse për mirëmbajtjen e sistemeve software të informacionit, si dhe për 
mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik. 

sektori i shërbimeve Mbështetëse

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse përgjigjet për të gjitha funksionet administrative të QKR-së.

sektori i  udhëheqjes Metodologjike

Sektori i Udheheqjes Metodologjike siguron aksesin për të lejuar inspektimin e procedurave të regjistrim-
it, për të kryer shqyrtimin e ankimeve administrative ndaj veprimeve/mosveprimeve të QKR-së në pro-
cesin e regjistrimit. 

buxheti 

Për vitin 2015 QKR-ja pati në dispozicion një buxhet në vlerën 166,000,000 lekë, ku 34% përbëhet nga 
transfertat e kushtëzuara për njësitë e vetëqeverisjes vendore, 25% zenë shpenzimet e personelit, 26% 
shpenzimet operative dhe 14% të totalit, shpenzime kapitali. Të ardhurat e siguruara nga tarifat e shërbi-
meve mbulojnë 37% të shpenzimeve.
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b. Korniza ligjore dhe funksionet e Qendrës 
Kombëtare të regjistrimit

 
Organizimi, funksionimi dhe procedurat e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit rregullohen 
nga kuadri ligjor dhe nënligjor si më poshtë:

Korniza ligjore funksionet e QKr

Ligji Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën 
Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar.

Mban regjistrin tregtar.

Ligji Nr. 8/2015 Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për 
Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të 
ndryshuar.

Kryen regjistrimin fillestar të subjekteve të për-
caktuara në ligj për qëllim të regjistrimit fiskal, 
të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe 
inspektimit të marrëdhënieve të punës.

VKM Nr. 864, datë 21.10.2015, për një ndry-
shim në vendimin 506, datë 01.08.2007 “Për 
procedurat e regjistrimit dhe publikimit të 
QKR”.

Kryen regjistrimet e tjera në regjistrin tregtar, 
në përputhje me dispozitat në fuqi.

VKM Nr. 756, datë 16.09.2015, për një ndry-
shim në vendimin Nr.503, datë 01.08.2007 
“Për miratimin e tarifave për shërbimet funk-
sionale të QKR”.

Lëshon çertifikata, ekstrakte të regjistrimeve 
dhe kopje të vërtetuara të akteve të depozitu-
ara sipas përcaktimit të ligjit.

VKM Nr. 505, datë 01.08.2007 “Për miratimin 
e statutit të QKR”.

Informon dhe këshillon të interesuarit për 
procedurat e regjistrimit.

VKM Nr. 537, datë 01.08.2007 “Për rregullat 
për emrat dhe emërtimet tregtare”.

Ofron shërbimet funksionale nëpërmjet spor-
telit elektronik, për subjektet personat fizik dhe 
juridik me pronësi shqiptare.

VKM Nr. 863, datë 21.10.2015 “Për krijimin 
e bazës së të dhënave shtetërore të QKR-së, 
Regjistri Tregtar”.

Publikon të dhënat e regjistruara në regjistër, si 
dhe siguron aksesin e lirë të publikut në to.

Udhëzimi 7552/1, datë 16.10.2015 “Miratimi 
i disa shërbimeve funiksionale të QKR vetëm  
në sportelin elektronik”.

Bashkëpunon me institucionet publike shqip-
tare, ato të huaja, si dhe organizatat ndërkom-
bëtare të specializuara të fushës.

Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët 
dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

Administron pasurinë e saj, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi.

Harton programe dhe merr masa konkrete për 
modernizimin e vazhdueshëm të sistemit të 
regjistrimit.

QKR-ja nxit praktikat e mira, përgatit e sugje-
ron forma e standarte për aktet e krijimit të 
shoqërive tregtare dhe subjekteve të tjera 
tregtare apo akte të tjera të nevojshme për 
veprimtarinë tregtare, në përputhje me legjisla-
cionin në fuqi.
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b.1 formularët e aplikimit sipas formës ligjore
Forma, përmbajtja e formularëve dhe dokumentave shoqëruese të nevojshme për të kryer aplikimin 
në mënyrë të përmbledhur prezantohen si më poshtë:

formularët forma juridike
formularë aplikimi për 
regjistrim fillestar.

1. Personi fizik;
2. Shoqëri “Kolektive, Komandite, Me Përgjegjësi të 

Kufizuar dhe të Thjeshta”;
3. Shoqëri Aksionare;
4. Shoqëri Kursim Krediti;
5. Shoqëri të Bashkëpunimit Reciprok;
6. Degë dhe Zyra të Përfaqësimit të Shoqërive të Hua-

ja;
7. Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor.

formularë aplikimi për 
regjistrimin e ndryshimeve në 
të dhënat e regjistrimit.

1. Person fizik;
2. Shoqëri “Kolektive, Komandite, Me Përgjegjësi të 

Kufizuar dhe të Thjeshta”;
3. Shoqëri Aksionare;
4. Shoqëri  Kursim Krediti;
5. Shoqëri të Bashkëpunimit Reciprok;
6. Degë ose Zyra të Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja;
7. Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor.

formularë aplikimi për riorga-
nizimin e shoqërive.

1. Njoftimi i projektbashkimit me përthithje me kriji-
min e një shoqerie të re;

2. Miratimi i bashkimit me përthithje me krijimin e një 
shoqerie të re;

3. Njoftimi i projektbashkimit me përthithje nga një 
shoqëri ekzistuese;

4. Miratimi i bashkimit me përthithje nga një shoqëri 
ekzistuese;

5. Njoftimi i ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të 
themeluara rishtazi);

6. Miratimi i ndarjes;
7. Njoftimi i projekt ndarjes (ndarje në favor të 

shoqërive ekzistuese);
8. Miratimi i ndarjes (ndarje në favor të shoqërive 

ekzistuese);
9. Thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e 

shndërrimit - Shpallja 1;
10. Thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e 

shndërrimit - Shpallja 2;
11. Miratimi i shndërrimit.
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formularë aplikimi për 
çregjistrim.

1. Formular aplikimi për fillimin e procedurës së likui-
dimit;

2. Formular aplikimi për çregjistrim të: 
a) Personit fizik 
b) Personit juridik

formular aplikimi për depoziti-
min e bilancit.

1. Formular aplikimi për depozitimin e pasqyrave 
financiare dhe raporteve të auditit.

formularë të tjerë dhe forma-
tet e kthimit të përgjigjes për 
çdo veprim të kryer në regji-
strin tregtar.

1. Ekstrakte (të thjeshta dhe historike) të regjistrit 
tregtar për çdo subjekt që regjistrohet në regjistrin 
tregtar;

2. Vërtetim i kryerjes së aplikimit;
3. Vendimi i pezullimit;
4. Vërtetimi i kryerjes së regjistrimit;
5. Formati i aplikimit për korrigjim;
6. Formulari i njoftimit të pezullimit;
7. Formulari i refuzimit të regjistrimit;
8. Çertifikatë regjistrimi;
9. Çertifikatë çregjistrimi;
10. Formati i rezervimit të emrit;
11. Formulari për tërheqjen e kopjes së dokumenta-

cionit.
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C. regjistri tregtar dhe regjistrimi

Regjistri është një bazë të dhënash unike, e ndarë në dosje të veçanta elektronike për secilin subjekt që 
ka detyrimin e regjistrimit. Regjistri mbahet në format elektronik, të gjitha të dhënat, aplikimet dhe doku-
mentet shoqëruese, të paraqitura në format shkresor apo në format elektronik, regjistrohen nga QKR-ja 
në format elektronik në dosjen e subjektit në regjistër. 

të gjitha të dhënat, aplikimet dhe dokumentet shoqëruese: 

a) të paraqitura nga aplikantët në format elektronik, ruhen dhe arkivohen nga QKR-ja vetëm në 
format elektronik; 

b) të paraqitura në format shkresor, konvertohen dhe ruhen nga QKR-ja në format elektronik.

regjistri tregtar përmban: 

a) Të dhënat e identifikimit të subjektit, të dhënat për formën e subjektit (nëse është person fizik/
juridik etj);

b) Të dhëna që i përkasin themelimit;

c) Të dhënat për vlerën e kapitalit themeltar të nënshkruar, numrin dhe vlerën e aksioneve;

d) Të dhëna për organizimin e subjekteve;

e) Çdo ndryshim në status;

f) Veprimtarinë e subjektit;

g) Vendi i ushtrimit të veprimtarisë;

h) Të dhënat e identifikimit të administratorit në lidhje me përfaqësimin;

i) Të dhëna të tjera të parashikuara me ligj.

regjistrimi

Aplikimi për regjistrim kryhet elektronikisht nëpërmjet sportelit elektronik (aplikimi online) ose në spor-
telet e QKR-së në qendër, njësitë e vetëqeverisjes vendore apo dhomat e tregtisë si dhe në zyrat e 
noterëve (vetëm aplikimi online).

Procedurat e regjistrimit të biznesit kalojnë në dy faza: 

faza e parë: Aplikimi për regjistrim. faza e dytë:  Shqyrtimi i aplikimit dhe vendimmarrja.
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faza e parë/Aplikimi për regjistrim  faza e dytë/shqyrtimi i aplikimit dhe 
vendimmarrja

Aplikimet në sportelet pritëse Aplikimet shqyrtohen nga sektori i 
regjistrimit në QKr Qendër në tiranë

- Paraqitja fizike e aplikantit  në çdo sportel 
shërbimi të QKR-së;

- Dokument identifikimi i aplikantit;

- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas 
llojit të regjistrimit;

- Dorëzimi i dokumenteve shoqëruese;

- Paraqitja e dokumentit për pagesën e ta-
rifës përkatëse (100 lekë);

- Nëpunësi i sportelit ndihmon aplikantin, 
që paraqitet për aplikim për plotësimin e 
formularit;

- Nënshkrimi i formularit të aplikimit nga 
aplikuesi dhe nëpunësi i sportelit;

- Merret pamja elektronike e formularit të 
aplikimit dhe dokumenteve shoqëruese;

- Nëpunësi i sportelit lëshon konfirmimin 
nga sistemi elektronik sipas formatit të 
miratuar;

- Konfirmimi përmban edhe numrin e apli-
kimit (çështjes) të dhënë automatikisht nga 
sistemi i informatizuar (CN);

- Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKR-së 
verifikon identitetin e nënshkruesit;

- Regjistruesi verifikon faktin nëse aplikanti 
është person i autorizuar për të bërë 
regjistrimin;

- Verifikon plotësimin e të gjitha të dhënave 
të detyrueshme të kërkuara në formularin e 
aplikimit, si dhe dokumentet shoqëruese; 

- Verifikon paraqitjen, në formën e kërkuar, të 
dokumentacionit shoqërues, që vërteton të 
dhënat që regjistrohen; 

- Verifikon faktin nëse të dhënat e shprehura 
në formularin e regjistrimit nuk kundër-
shtojnë, në mënyrë të dukshme, të dhënat 
që përmbajnë dokumentet, që shoqërojnë 
formularin;

- Verifikon faktin nëse dokumentacioni i 
paraqitur nuk përmban korrigjime ose fshirje 
të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, 
si dhe kur përmbajtja e tij nuk duket qartë, 
është e palexueshme apo pengon marrjen e 
imazhit elektronik;

- Verifikon nëse emri i zgjedhur mund të regji-
strohet;

- Verifikon pagesën e tarifës përkatëse për 
regjistrim;

- Verifikon faktin nëse aplikanti ka shlyer san-
ksionet administrative të dhëna dhe ka kryer 
regjistrimet e kërkuara sipas nenit 46 të këtij 
ligji.

Aplikimi online
- Aplikanti nuk paraqitet fizikisht në sport-

elet e QKR-së;

- Dokument identifikimi i aplikantit;

- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas 
llojit të regjistrimit dhe nënshkrimi elek-
tronik;

- Dërgimi i  dokumenteve shoqëruese në 
QKR;

- Sistemi i QKR-së lëshon konfirmimin për-
katës sipas formatit të miratuar;

- Konfirmimi përmban edhe numrin e apli-
kimit (çështjes) dhënë automatikisht nga 
sistemi i informatizuar (CN).
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d. shërbimet funksionale dhe dytësore të QKr

Qendra kombëtare e regjistrimit ofron për publikun rreth 22 shërbime funksionale të përmbledhura ose 
78 formularë/shërbime si në tabelën nr.1.  Afati për marrjen e përgjigjes për çdo aplikim të kryer në sportel 
është 24 orë, shërbimi online ofrohet pa pagesë në më pak se 8 orë (rreth 34 shërbime/formularë).  

tabela 1. shërbimet funksionale (në sportel dhe online)

shërbimet sportele online
regjistrim fillestar

Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik ü ü
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të ku-
rsim kreditit ü  
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bash-
këpunimit reciprok ü  
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të 
“bashkëpunimit bujqësor” ü  
Aplikim për regjistrimin fillestar të degëve ose zyrave 
të përfaqësimit të shoqërive të huaja ü ü
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive kolek-
tive, komandite, me përgjegjesi të kufizuar dhe të 
thjeshta

ü
ü

Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive aksio-
nare ü ü

regjistrime te tjera
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për  
shoqëritë aksionare (sh.a) ü

Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të 
shoqërive të bashkëpunimit reciprok ü  
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit 
për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të 
kufizuar, dhe të thjeshta

ü

Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të 
personit fizik ü

Aplikim për ndryshime në të dhenat e regjistrimit të 
shoqërive të  “bashkëpunimit bujqësor” ü  
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të 
shoqërive të kursim kreditit ü  
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit 
të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të 
huaja

ü
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fillim procedure likuidimi
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit 
për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të 
kufizuar, dhe të thjeshta

ü
 

Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për 
shoqëritë e kursim kreditit ü  
Aplikim për hapjen e procedures se likuidimit shoqeri 
e bashkëpunimit bujqesor ü  
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për  
shoqëritë aksionare (sh.a) ü  
Aplikim për hapjen e procedures se likuidimit të 
shoqërive të bashkëpunimit reciprok ü  
Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit 
të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të 
huaja

ü
 

Çregjistrime
Aplikim për çregjistrim të personit juridik ü  
Aplikim për çregjistrim të personit fizik ü  
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ekstrakte

 

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat 
e subjektit “për degët ose zyrat e përfaqësimit të 
shoqërive të huaja”

ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të 
huaja”

ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “person fizik” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“person fizik” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri e thjeshtë” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri e thjeshtë” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri kolektive” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri kolektive” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri komandite” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri komandite” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri aksionare” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri aksionare” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri e bashkëpunimit bujqësor” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri e bashkëpunimit bujqësor” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri e bashkëpunimit reciprok” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri e bashkëpunimit reciprok” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri e kursim kreditit” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri e kursim kreditit” ü

Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e 
subjektit “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ü

Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit 
“shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ü
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riorganizimi i shoqërive

 

Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me për-
thithje me krijimin e një shoqërie të re ü  
Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me 
krijimin e një shoqërie të re ü  
Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me për-
thithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë) ü  
Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga 
një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë) ü  
Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të 
shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1 ü  
Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të 
shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2 ü  
Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes  faza 1 ü  
Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të 
shoqërive ekzistuese)  faza 2 ü  
Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për mi-
ratimin e shndërrimit shpallja 1 ü  
Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për mi-
ratimin e shndërrimit shpallja 2 ü  
Aplikim për miratimin e shndërrimit ü  

bashkimi ndërkufitar

 

Veprimet e parabashkimit ü  
Miratimi nga asambleja ü  
Realizimi i bashkimit ü  
Veprimet e parabashkimit ü  
Miratimi nga asambleja ü  
Realizimi i bashkimit ü  
Veprimet e parabashkimit ü  
Miratimi nga asambleja ü  
Realizimi i bashkimit ü  
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shërbime të tjera

 

Çertifikatë regjistrimi ü ü
Kërkesë për aktivizim aktiviteti ü  
Çertifikatë çregjistrimi ü  
Deklaratë për njohjen, pranimin dhe zbatimin e dis-
pozitave ligjore në fuqi (deklaratë e posacme) ü  
Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare dhe 
raporteve të auditit ü ü
Kërkesë për korrigjimin e gabimeve ü  
Kërkesë për rezervim emri ü  
Formular aplikimi  për tërheqje të kopjes së doku-
mentacionit ü  
Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, 
zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike ü ü
Vendim kundërvajtje administrative ü  
Vendim për pezullimin e aplikimit ü  
Vendim për refuzimin e regjistrimit ü ü
Vërtetim i kryerjes së regjistrimeve të tjera (vërtetim 
aprovimi) ü ü
Vërtetim i korrigjimit të gabimeve ü  
Vërtetim i kryerjes së aplikimit ü ü
Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit ü  

QKR-ja ofron edhe shërbime dytësore me pagesë, për të gjithë të interesuarit pa cënuar qëllimin dhe 
funksionin bazë, atë të regjistrimit të biznesit si në tabelën 2.  Shërbimet dytësore. Këto shërbime 
përbëjnë një risi për QKR dhe aplikimi i tyre ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2015.
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tabela 2. shërbimet dytësore

shërbimet e tjera (dytësore) Koha tarifa  
në lekë

1 gjenerimi i raporteve statistikore

1 raport mbi regjistrimet e reja të subjekteve në periudha të caktuara 
kohore;

3 orë 2,500

2 raport mbi çregjistrimet e subjekteve tregtare në periudha të cak-
tuara kohore;

3 orë 2,500

3 raport mbi pronësinë e subjekteve tregtare; 3 orë 2,500
4 raport mbi gjininë e administratorëve/ortakëve/aksionarëve; 3 orë 2,500

5 raport mbi shtetësinë e ortakëve/aksionarëve/administratorëve të 
subjekteve;

4 orë 3,000

6 raport mbi formën ligjore të subjekteve të regjistruara në Qkr; 4 orë 3,000
7 raport mbi aktivitetin ekonomik (objektin e aktivitetit) të subjek-

teve të regjistruara në  Qkr;
4 orë 3,000

8 raport mbi subjektet që figurojnë të regjistruar si ortakë/aksion-
arë/anëtarë në subjekte të tjera tregtare;

6 orë 4,500

9 raport mbi numrin e bilanceve të depozituara në Qkr dhe lëshimi i 
kopjeve të bilancit;

6 orë 4,500

d.1 Aplikimi online
Aplikimi online është procesi i kërkimit dhe aksesimit nga një individ ose subjekt të një shërbimi të ofruar 
prej QKR-së nëpërmjet portalit unik qeveritar.  Subjekti/individi nuk paraqitet fizikisht pranë sporteleve 
të QKR-së për kryerjen e aplikimit, por mund ta realizojë atë nëpërmjet infrastrukturës së tij.

Aplikimi online mund të kryhet nga çdo individ/qytetar ose subjekt (i pajisur me NUIS/NIPT), të cilët 
duhet të regjistrohen fillimisht në portalin unik qeveritar e-albania. 

Të dhënat e kërkuara për regjistrim janë si më poshtë: 

- Për t’u regjistruar si subjekt: NUIS (NIPT); fjalëkalimi; e-maili; numri i telefonit; emri i subjektit 
(biznesit); pyetja e sigurisë; si edhe të dhënat për administratorin e subjektit, të tilla si: emri, mbiemri, 
emri i babait, datëlindja, numri personal.

- Për t’u regjistruar si individ: Kodi; fjalëkalimi; e-maili; numri i celularit; si dhe të dhënat personale: 
emri, mbiemri, emri i babait, datëlindja. 

QKr-ja ofron 15 shërbime nëpërmjet platformës online.  në mënyrë të përmbledhur:

1. Regjistrimi fillestar: Shërbimi i regjistrimit fillestar të një subjekti mund t’i ofrohet një individi/
qytetari që ka krijuar në portal llogarinë e tij si individ. 
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2. Ndryshime në të dhënat e regjistruara: Shërbimi i ndryshimit të të dhënave të regjistruara mund 
t’i ofrohet vetëm një subjekti/biznesi që është i regjistruar tashmë në QKR. Aplikimi online për 
ndryshim është i ngjashëm me procedurën e regjistrimit fillestar. 

3. Depozitimi i pasqyrave financiare dhe i raporteve të auditit.

4. Tërheqja/shkarkimi i ekstrakteve të regjistrit tregtar, elektronikisht të nënshkruara. 

5. Regjistrimi i vendimeve/akteve të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera pub-
like. 

d.2 regjistrimi i vendimeve/akteve të gjykatës, zyrës 
përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike

QKR ofron shërbimin online “Regjistrim i vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose auto-
riteteve të tjera publike” i cili konsiston në thjeshtimin e procedurave të depozitimit të vendimeve/akteve 
të autoriteteve që kanë të bëjnë me të dhënat e regjistruara ose veprimtarinë e subjektit tregtar. Ky 
shërbim sjell reduktimin e  kohës së zbatimit të këtyre akteve, nga një afat gati 10 ditor, në trajtimin dhe 
shqyrtimin brënda 1 dite (nga momenti i aplikimit). Shërbimi i ofrohet çdo personi të interesuar (individ, 
subjekt tregtar, autoritet publik) që është i regjistruar në portalin e-albania.

d.3 buletini i njoftimeve zyrtare

Në drejtim të përmirësimit dhe lehtësimit të regjistrimit të biznesit, por dhe marrjes në kohë reale të 
informacionit, në portalin e QKR-së publikohet Buletini i Njoftimeve Zyrtare, i cili gjeneron në kohë 
reale çdo të dhënë të regjistruar në regjistrin tregtar nga QKR-ja (http://www.qkr.gov.al/nrc/Daily_Bul-
letin_of_New_Registration.aspx).  Buletini është një botim i përditshëm i regjistrit tregtar.

d.4 Kontrolli i statusit të aplikimit për regjistrim

Ky shërbim ofrohet tashmë online nëpërmjet portalit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (http://
www.qkr.gov.al/nrc/Businesses_in_Passive_Status.aspx). Statusi i aplikimit (miratimi, arsyet e pezullimit 
apo refuzimit), mund të kontrollohet lehtësisht, pa qenë nevoja për tu paraqitur në sportele.

d.5 nënshkrimi elektronik

QKR-ja është institucioni i parë publik që ofron shërbimin online, duke i hapur rrugën një ere të re 
komunikimi virtual midis institucioneve dhe biznesit. Gjithashtu, siguron ofrimin e shërbimit të lëshimit 
të ekstrakteve (të thjeshtë dhe historik) elektronikisht të nënshkruara. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet 
platformës qeveritare e-albania (https://www.e-albania.al/).
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d.6 Kërko për emër të lirë

Çdo individ, nëpërmjet aksesimit online të portalit zyrtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (http://
www.qkr.gov.al/nrc/Reserve_Subject_Name.aspx), mund të kërkojë për emër të lirë përpara regjistrimit 
të tij në QKR. Gjithashtu, duke paguar tarifën përkatëse të aplikimit, ka të drejtë të rezervojë pranë regjis-
trit tregtar, për llogari të tij apo të të tretëve, një apo më shumë emra të caktuar për regjistrim.

d.7 ndërveprimi me Agjencinë e Prokurimit Publik

Më shumë se 20,000 subjekte të reja do të përfitojnë mesatarisht cdo vit falë këtij ndërveprimi, i cili ga-
ranton marrjen e informacionit mbi subjektet në kohë reale me një impakt të drejtpërdrejtë në cilësinë 
e informacionit dhe shkurtimin e vizitave pranë APP dhe QKR (duke lënë pas praktikat, ku subjektet për 
të marrë një fjalëkalim për të ofertuar do ju duhej që pas  regjistrimit dhe paisjes me ekstrakt të bënin 
këtë regjistrim në një zyrë tjetër).

d.8 Përmirësimi i imazhit të institucionit të QKr-së

Faqja e internetit është një tjetër shërbim që i vjen në ndihmë biznesit me informacion të përditësuar 
dhe të shpejtë ku saktësia dhe rritja e shpejtësisë së portalit në drejtim të gjenerimit të informacionit 
mbetet një sfidë.

- Kërkueshmëria në web është reduktuar nga 40 në 4.2 sekonda.

- Numri i vizitorëve dhe përdoruesve të web-it është rritur me 243% krahasuar me vitin e shkuar, 
mesatarisht 17,602 klikime në ditë apo 528,083 klikime në muaj. 

- Numri i vizitorëve nga jashtë vendit është rritur me 152% krahasuar me vitin 2013 dhe 141% 
krahasuar me vitin 2014, duke na dhënë një pamje të qartë, se pritshmëria ndaj performancës 
ekonomike dhe institucioneve që lidhen direkt me to, ka pësuar një ndikim pozitiv tek investitorët 
e huaj, duke përfshirë edhe ata që operojnë tashmë në tregun vendas. 

- Një risi në fushën e kërkimit në faqen zyrtare të QKR-së për të dhënat e subjekteve të regjistrit 
tregtar,  për biznesin, institucionet shtetërore/private është numri personal i individit (NID). Shti-
mi i numrit personal (NID) si fushë kërkimi ka eleminuar kërkesat e shumta shkresore për infor-
macion që i drejtohen QKR-së, duke sjellë lehtësim për marrjen e informacionit në kohë reale.

- Është rritur kërkueshmëria duke lehtësuar shumë punën e strukturave ligjzbatuese siç janë: Poli-
cia, Prokuroria dhe ILDKPI duke shkurtuar kohën e marrjes së informacionit dhe eleminimin e 
korrespondencës shkresore në masën 10%.

- Faqja e internetit përmban një informacion të përditësuar dhe të përkthyer në gjuhën e huaj, si 
dhe manuale përdorimi të shoqëruar me video ilustruese për shërbimet e regjistrimit.



19

e. Aneksi i statistikave

 
tabela nr. 1 Aplikimet në QKr

Qellimi i vizites 2013 2014 2015 % 14/15
Regjistrimi fillestar 12,323 17,221 42,266 145.4
Depozitimi i bilancit vjetor 16,334 21,988 32,433 47.5
Ekstrakt 100,429 130,035 150,190 15.5
Ekstrakt i nënshkruar elektronikisht 0 90 1,426 1484
Fillimi i procedurës së likuidimit 444 440 420 -4.5
Korrigjim veprimi 1,251 1,018 1,307 28.4
Miratimi i bashkimit /i ndarjes 43 37 50 35.1
Ndryshimi në të dhënat e regjistrimit 23,095 33,965 88,256 159.8
Pezullim aktiviteti 5,020 6,001 8,368 39.4
Aktivizim i aktivitetit 1,997 2,610 3,997 53.1
Plotësim ekstrakti historik 6,311 6,277 12,383 97.3
Printo çertifikatë 2,396 3,116 4,035 29.5
Projektii bashkimi me përthithje 45 45 53 17.8
Projekti i ndarjes 6 4 3 -25.0
Shndërrimi i shoqërisë 18 18 10 -44.4
Shpallja I/II 22 32 21 -34.4
Transferim emri 1 1 1 0.0
Rezervim emri 113 197 357 81.2
Totali 169,848 223,095 345,576 54.9

 
grafikisht 
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tabela nr. 2. regjistrimet e reja sipas qarqeve

Regjistrimet e Reja
 Periudha  

Ndryshimi 15/14 në %
Qarku Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015
Berat 344 590 1,076 82.4
Dibër 169 252 934 270.6
Durrës 1,067 1,861 3,884 108.7
Elbasan 687 941 3,392 260.5
Fier 854 1,132 3,592 217.3
Gjirokastër 230 380 959 152.4
Korçë 570 942 2,346 149.0
Kukës 109 255 611 139.6
Lezhë 335 660 1,491 125.9
Shkodër 530 1,228 2,876 134.2
Tiranë 6,001 7,000 15,250 117.9
Vlorë 1,055 1,490 3,239 117.4
Totali 11,951 16,731 39,650 137.0
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tabela nr. 3 Çregjistrimi i biznesit

Forma Ligjore
2014 2015

Degë e shoqërisë së huaj 5 10
Person fizik 3848 4918
Përfaqësues tatimor 1 0
Shoqëri aksionare 0 13
Shoqëri e thjeshtë 1 0
Shoqëri komandite 1 3
Shoqëri kolektive 0 0
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 123 376
Zyrë përfaqësimi e shoqërisë së huaj 8 3
Totali 3,987 5,323

tabela nr. 4 regjistrimet e reja sipas kombësisë

Pronesia Viti 2014 Viti 2015 Ndryshimi ne %
Shqiptare (100%) 15,463 38,255 147.4
E huaj (100%) 948 1,058 11.6
Shqiptare shtetërore 2 0 -100.0
E përbashkët (shqiptare - e huaj) 318 337 6.0
Totali 16,731 39,650 137.0
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tabela nr. 5 bizneset e reja sipas formës ligjore

Forma ligjore Viti 2014 Viti 2015 Krahasimi (%)
 Degë e shoqërisë së huaj 68 72 5.9
 Person fizik 14,285 36,899 158.3
 Përfaqësues tatimor 0 0 0.0
 Shoqëri aksionare 40 40 0.0
 Shoqëri e bashkëpunimit bujqësor 38 12 -68.4
 Shoqeri e bashkëpunimit reciprok 1 0 -100.0
 Shoqëri e thjeshtë 2 6 200.0
 Shoqeri kursim krediti 3 0 -100.0
 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 2,279 2,612 14.6
 Zyrë përfaqësimi e shoqërisë së huaj 15 8 -46.7
 Totali 16,731 39,650 137.0
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tabela nr. 6 biznese të reja sipas gjinisë së ortakëve apo administratorit

Viti Regjistrime 
të reja

Admin-
istratore 
Femra

Pronësi të 
femrave 

(100% Kapital)

Totali 
Femra

Totali 
Meshkuj

Perqindja 
Femra

Perqindja 
Meshkuj

2013 11951 439 968 1407 10544 11.8% 88.2%
2014 16731 427 1520 1947 14784 11.6% 88.4%
2015 39650 491 13054 13545 26105 34.2% 65.8%
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