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Numri 
rendor  

 

Data e regjistrimit te 
kerkesave 

 

 

Objekti 
  

 

 

Data e kthimit te pergjigjes 
 

 

 

Statusi i kerkeses 
  

  

 

Tarifa ne leke 
 

 

1 03.01.2018 jam perfaqsuesja ligjore e nje kontrate porosie me 

shoq "Beu Konstruksion" dhe dua informacion 

per kete shoq dhe per asetet e saj qe jane bllokuar 

 

 

  

 

03.01.2018 

Përshëndetje 

 Në përgjigje te e-mailit tuaj ju bëjmë me dije se, për të marrë 

informacion në lidhje me shoqërinë ” Beu Konstruksion” për 

asetet e bllokuara të kësaj shoqërie,  ju mund të tërhiqni ekstrakt 

pranë sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit ose mund ta 

merrni atë nëpërmjet lëshimit të ekstrakteve në format elektronik. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

2 03.01.2018 Pershendetje, 

Doja te me ndihmonit me informacion se cfare 

dokumentash duhen per te paraqitur per shitjen e 

kuotave te nje biznesi. 

03.01.2018 

Bashkelidhur po ju dergojme dokumentacionin e kerkuar nga ana juaj. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

3 03.01.2018 Pershendetje, Subjekti Shkelqim Sufaj me nipt 

L12206501V eshte regjistruar si person fizik me 

TVSH dhe Tatim Fitim. Duam te dime : 1.A 

mund te nderrojme formen juridike nga person 

fizik ne person juridik me te njejtin Nipt?  

03.01.2018 

Përshëndetje 

Në përgjigje të e-mailit tuaj, ju sqarojmë si vijon: 

 Ligji 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i 

ndryshuar, nuk parashikon kalimin e subjekteve nga  person fizik, 

në person juridik. Mbështetur në nenin 60 të ligjit te sipercituar, 

Numri unik i identifikimit të subjektit jepet vetëm një herë, në 

çastin e regjistrimit fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe 

nuk u jepet subjekteve të tjera edhe pas çregjistrimit. 

Perfunduar Nuk ka 

4 03.01.2018 Pershendetje a mund te kryhet onlne procesi i 

perditesimit te te dhenave te biznesit me NID 

nese po si 

03.01.2018 

Pershendetje,  

 Lidhur me kerkesen e ngritur ju njoftojme qe perditesimi i te 
dhenave te nje subjekti kryhet vetem prane sporteleve te QKB-se. 

Perfunduar Nuk ka 
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Faleminderit, 

5 03.01.2018 Pershendetje, 

 

Per sa citoni per refuzimin  e aplikimit tone CN-

604095-12-17, ju informoj qe autorizimi per 

aplikimin eshte leshuar nga presidenti (ortaku i 

vetem i shoqerise ) , pasi zgjatja e afatit te 

administratorit ne rrethana ku shoqeria do te 

kaloje ne stad pezullimi do te ishte pa sens. 

04.01.2018 

Përshëndetje, 

 

Në përgjigje të e-mailit tuaj ju sqarojmë si më poshtë vijon: 

 

Nga verifikimi i kryer në regjistrin tregtar rezulton se, më datë 

22.12.2017, është kryer aplikimi me numër çështje Cn-604095-

12-17, për pezullim aktiviteti nga shoqëria "TOT-Trading in Oil 

& Transport" me numër NUIS (NIPT) K82005016, aplikim i cili 

është refuzuar me arsyen se  "Në bazë të nenit 26/3 të ligjit 

Nr.9723,  mungon autorizimi nga administratori për aplikantin 

(Administratorit të shoqërisë i ka mbaruar afati i qëndrimit në 

detyrë.)  

 

Në lidhje me pretendimin tuaj se autorizimi për aplikimin me 

numër çështje CN-604095-12-17,  është nënshkruar nga ortaku i 

shoqërisë  ju bëjmë me dije se në mbështjetje të nenit 26, pika 3 e 

ligjit 9723, datë 03.05.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit", i 

ndryshuar,  ...Aplikimi për regjistrimet e tjera bëhet nga personat 

përgjegjës për përfaqësimin e shoqërisë në marëdhënie me të 

tretët ose çdo person i autorizuar prej tyre." 

 

Për sa më sipër ju sqarojmë se, autorizimin që do paraqitni pranë 

Qendrës Kombëtare të Biznesit duhet të nënshkruhet 

nga  administratori i shoqërisë "TOT-Trading in Oil & 

Transport".  

Duke qënë se administratorit të shoqërisë së sipërcituar i ka 

mbaruar afati i qëndrimit në detyrë, duhet të paraqiteni pranë 

QKB-së të kryeni aplikim për zgjatje të afatit të administratorit. 

Perfunduar Nuk ka 

6 03.01.2018 Pershendetje!  

 Jam nje individ qe para disa kohesh kam pasur 

nje biznes te regjistruar ne emrin tim. Me pas 

kam bere kerkese per falimentim te cilat i kam 

plotesuar ne zyrat tuaja. Per shkak te disa 

angazhimeve te tjera nuk kam mundur te vazhdoj 

04.01.2018 

Përshëndetje 

 Në përgjigje të e-mailit tuaj ju sqarojmë si më poshtë vijon: 

 Nga verifikimi i kryer në regjistrin tregtar rezulton se, është 

Perfunduar Nuk ka 
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procedurat e tjera. 

 Ajo c'ka doja te pyesja eshte:  

 1- C'fare me duhet te bej? 2- A jam debitor ne 
shtet ose a jam i gjobitur? 

  

 

kryer aplikim më datë 21.12.2015,  me numër çështje CN-

467285-12-15, për çregjistrim biznesi, i cili është refuzuar me 

arsyen se: 

 Çështja refuzohet, pasi sipas shkresës  nr.8214/1 – 8248/1 Prot., 

datë 26.01.2016, ardhur nga Bashkia Tiranë, subjekti ka 

detyrime të pashlyera/gjoba apo interesa të papaguara me 
vlerë  35000lekë. 

 Për sa më sipër ju bëjmë me dije se, duke qënë se aplikimi që 

keni kryer më datë 21.12.2015, është refuzuar ju duhet të kryeni 

një aplikim të ri për çregjistrim biznesi, ndërkohë duhet që të 
shlyeni të gjitha detyrimet që keni ndaj organeve tatimore. 

 Faleminderit. 
7 04.01.2018 Pershendetje ,  

Uroj te jeni mire, 

Doja nje informacion per nje situate te tille, 

kam patur nje NIPT /biznes per te cilin kam kryer 

kerkese per crregjistrim por nuk eshte cregjistruar 

akoma pasi kam patur gjoba.Dua te rinis 

aktivitetin privat por me te njejtin NIPT numer , 

duke paguar dhe gjobat nderkohe. A mund ta 
perdor te njejtin numer nipti? 

 

05.01.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me kerkesen tuaj ju bejme me dije se, kerkesa juaj per cregjistrim 
eshte refuzuar, bashkelidhur po ju dergojme vendimin e refuzimit. 

Perfunduar Nuk ka 

8 05.01.2018 si eshte e mundur qe nga ju behet regjistrimi 

fillestare dhe po nga ju meret nje certifikate 

cregjistrimi dhe po nga ju nuk nihet si e tille 

05.01.2018 

Përshëndetje, 

Nga verifikimi në regjistrin tregtar, rezulton se QKB më datë 

28.03.2017, ka miratuar çështjen me nr. CN-773797-12-14, duke 

kryer çregjistrimin e subjektit Bledar Lleshi, me NUIS(NIPT) 

L37104401O. Një fakt i tillë rezulton edhe në ekstraktin historik, 

të subjektit tregtar, person fizik Bledar Lleshi, me NUIS(NIPT) 

L37104401O, informacion i cili është i aksesueshëm edhe në 
faqen zyrtare të QKB-së, www.qkr.gov.al 

 

Perfunduar Nuk ka 
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9 05.01.2018 ekstrat i Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Firenze , duhet te jete 

patjeter me vule apostile apo nuk eshte nevoja ? 

  

 

05.01.2018 

Përshëndetje 

 Në lidhje me pyetjen tuaj ju informojmë si më poshtë vijon: 

 Shqipëria është anëtare e Konventës së Hagës “Për heqjen e 

detyrimit të legalizimit të dokumenteve zyrtare të huaja” të 5 

tetorit 1961, që do të thotë se dokumentet shqiptare që do të 

përdoren në vendet anëtare të së njëjtës Konventë, si dhe 

anasjelltas, nuk do të legalizohen nga përfaqësitë diplomatike e 

konsullore. 

Në bazë të kësaj Konvente, dokumentet pajisen me një vulë 

Apostille nga autoriteti kompetent i vendit ku janë lëshuar dhe 

më pas mund të përdoren direkt në institucionin përkatës të 
vendit pritës. 

 

Perfunduar Nuk ka 

10 05.01.2018 jam punonjes i taksave bashkia Kavajë dhe 

interesohem per firmat qe ushtrojne aktivitet ne 

zonen helmas 

08.01.2018 

Pershendetje,Informacioni mujor i cili permban dokumentet mbi 

regjistrimet e reja, ndryshimet apo crregjistrimet ne te gjithe 
bashkine e kavajes, ju eshte derguar me e-mail ne date 5.1.2017. 

 

Perfunduar Nuk ka 

11 05.01.2018 Pershendetje. kerkoj informacion shtese lidhur 

me pezullimin e aplikimit per projekt bashkimin e 

shoqerive me pergjegjesi te kufizuar.ceshtja 

nr   CN-605465-12-17   pasi ne arsyet e 

pezullimit shkruhet "Te saktesohet data ne te dyja 

vendimet pika 3 data e bashkimit) sqaroj se ne 

vendimet e paraqitura nga ana e shoqerise tone 
eshte shprehur shume qart data  31/12/2016.   

 

09.01.2018 

Në mbështjetje të nenit 216, pikës 3 të ligjit 9901, datë 

14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, 

çdo shoqëri që merr pjesë në bashkim jo më vonë se një muaj 

përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë, për 

vendimin e përcaktuar në nenin 218 të këtij ligji , depoziton 

pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe publikon në faqen e 

internetit të shoqërisë, nëse ka , projekt-marrveshjen dhe raportin 

e bashkimit, sipas pikës 2 të këtij neni. Pasqyrat financiare 

vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë e dokumentet 

publikohen në mënyrë të detyrueshme për të paktën tri vitet e 
fundit. 

Referuar më sipër, në lidhje me pretendimin tuaj se nga ana e 

shoqërisë suaj është shprehur shumë qartë data e momentit të 

bashkimit të shoqërive, ju bëjmë me dije se, data që ju keni 

perfunduar Nuk ka 
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paraqitur në vendimet e asamblesë, për regjistrim pranë QKB-së 

është 31.12.2016, ndërkohë që duhet të saktësohet data dhe viti 

duhet të jetë 2018. 

12 08.01.2018 pershendetje, ju lutem mund te me beni me dije 

aresyen qe nuk eshte mbyllur ende ceshtje me nr 

CN-595834-12-17 FALEMINDERIT 

09.01.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me kerkesen tuaj ju bejme me dije se, aplikimi juaj me numer CN-
595834-12-17, pas shqytimit eshte refuzuar, bashkelidhur po ju dergojme 

vendimin e refuzimit. 

Perfunduar Nuk ka 

13 

 
08.01.2018 Pershendetje, Une jam Adriana Hyseni- 

likujdatore e shoqerise: Lion Travel me nipt 

L71921006Q. Shoqeria e ka mbushur afatin 

perfundimtar te parashikuar nga ligji per tu 

çregjistruar por deri me sot QKB nuk ka bere 

cregjistrimin. Ju lutem te meren masat Ju 

faleminderit 

09.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi për çregjistrim i kryer për 

subjektin me NUIS (NIPT) L71921006Q është miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

14 08.01.2018 Pershendetje, 

Ju bejme me dije se kemi bere kerkesen per 

crregjistrim per subjektin Sabri Kalemi( i cili nuk 

jeton me) dhe nuk kemi marre akoma nje 

pergjigje.CN-515137-10-17 
L62011501A  Armand Kalemi    

 

09.01.2018 
 

Pershendetje 

 
Lidhur me kerkesen tuaj ju bejme me dije se, aplikimi me numer ceshtje, 

CN-515137-10-17, eshte refuzuar. Bashkelidhur po ju dergojme 
vendimin e refuzimit. 

 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

15 08.01.2018 Ju lutem te me informoni nqs kerkesa e bere nga 

Rozafa shpk per nje Licence (aplikim I dates 

20.12.2017) eshte autorizuar nga ana juaj. Dje 

kam marre lajmerim qe nga Ministria e Bujqesise 

(AKU) ka dale me sukses si ceshtje! Kur mund te 

jete gati nga ana e QBK? 

09.01.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si më 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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poshte vijon: 

Nga kontrolli i të dhënave të publikuara në Regjistrin Kombëtar 

të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve rezulton se aplikimi me 

LC-5809-12-2017 i subjektit “ROZAFA”, me NUIS/NIPT 

K48130547V është me status aktiv (numri i licencës është LN-
4306-01-2018) 

 Faleminderit, 

 
16 09.01.2018 Pershendetje!Shoqeria  T-

Square  Cosmetics   me  Nipt: 

L63223601E  per  arsye  te  mos  dergimit 

te  pasqyrave  financiare te vitit 2016 

ne  QKB  pranon  pagesen e 

penalitetit  sipas  udhezimeve tuaj 

por  fatura  eshkarkuar  nga  portal  E-

Albania  eshte  epamundut  per  pagese ne 

banke  duke  na 

dhene  pergjigjen  se  ky  kod  insitucioni nuk 

ekzistone  systemine  bankes  

 

10.01.2018 

Pershendetje, 

 
Bashkelidhur po ju dergojme faturen per arketim me kodin aktual te 

institucionit. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

17 10.01.2018 Pershendetje si mund te sigurohem nese subjekti 

me Nr NIpt L52704201M ka leje mjedisi 

10.01.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si më 
poshte vijon: 

Nga kontrolli i të dhënave të publikuara në Regjistrin Kombëtar 

të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve rezulton se subjektit 

“Raimonda Ropi”, me NUIS/NIPT  L52704201M nuk është 

pajisur me leje mjedisi. Faleminderit,  

 

Perfunduar Nuk ka 
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18 10.01.2018 Pershendetje!  

 Me shkresen nr.2694 prot, dt.21.12.2017,  kemi 

kerkuar prane QKB venie sekuestro mbi aksionet 

e subjektit Edmond Kaso me 

NUIS K32514739H, gjate verifikimeve tona ne 

ekstraktin historik vume re qe nuk eshte vendosur 
masa e sekuestros. 

 

10.01.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, me aplikimin me numër CN-614900-01-18, 

datë 10.01.2017 është kryer depozitim i Urdhrit Nr.2694Prot, 

datë 21.12.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 17778 Prot., date 

28.12.2017 "Për Vendosjen  e Sekuestros Konservative”, lëshuar 

nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema” , drejtuar QKB, ku 

është urdhëruar: Venia e masës së sekuestros konservative mbi 

çdo aksion të debitorit Edmond Kaso me NIPT-K32514739H dhe 

të behet bllokimi me qellim mostjetersimin e tyre, per tu 
shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titullit ekzekutiv. 

 

Perfunduar Nuk ka 

19 11.01.2018 Pershendetje. Ne lidhje me aplikimin me nr 

619495 per rregjistrimin e firmes Info Tech, mora 

pergjigje qe nuk mund te rregjistrohet sepse eshte 

“emer i ngjashem”. Emri i firmes qe duhet te 

rregjistrohet eshte me dy fjale te ndara dhe me 

hapesire ne mes (Info Tech) qe rezulton i lire ... 

ju lutem me ndihmoni te me shpjegoni se cfare 

gabimi ka dhe si mund ta rregulloj. 

11.01.2018 

Në lidhje me kerkesen tuaj se  emri i shoqërisë që duhet 

të regjistrohet është me dy fjalë te ndara dhe me hapesirë në mes, 

ju bëjmë me dije se, karakteret e vëna në emrin e subjektit që ju 

kërkoni të regjistroni nuk përbëjnë dallim. Për sa më sipër nga të 

dhënat në regjistrin tregtar rezulton se emri që ju kerkoni të 

regjistroni është i njëjtë me subjektin infotech që figuron i 

regjistruar 

 

Perfunduar Nuk ka 

20 11.01.2018 Pershendetje, 

Duke ju referuar statusit aktual te kerkeses per 

pajisje me leje mjedisore tipi B per 

Subjektin: ALMARINA OR L56506204C, LC-

2876-07-2017    PN-5926-10-2017 me status 

aktual -Aprovuar -Institucioni tjeter - Pergatitja e 

Titullit, Kerkojme nga ana juaj te na jepni nje 

zgjidhje per terheqjen e kesaj leje pasi kane 

kaluar disa muaj nga momenti i aplikimit. 

 

11.01.2018 

Pershendetje, 

Ju bejme me dije se kerkesen tuaj ia kemi percjelle Ministrise se Mjedisit. 

Faleminderit 

 

Perfunduar Nuk ka 
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21 11.01.2018 Pershendetje, 

 Do ju lutesha ne mirekuptimin tuaj per te pare 

pak me prioritet aplikimin e shoqerise Besa Agro 

Invest Shpk per regjistrimin e ndryshimit te 

Administratorit te shoqerise pasi na jane penguar 

nga ana e Bankes te gjitha veprimet deri ne 

regjistrimin e vendimit ne QKB.Lutemi ne 

mirekuptimin tuaj pasi kemi te gjithe punetoret pa 
paguar.  

 Numri I aplikimit CN-611556-12-17.  

 

11.01.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se aplikimi me numër CN-611556-12-17 ështe 
miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

22 11.01.2018 Pershendetje!  

 Kemi aplikuar per heqje barre siguruse nga 

Tatimet me nr aplikimi CN-603550-12-17 dt 

22/12/2017,Na kerkuan depozitimin e Bilanceve 

te viteve 2013-2014 si dhe emerim administratori 
me nje afat te caktuar 

 

11.01.2018 

Përshëndetje,Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-

603550-12-17 është miratuar.Verifikimi mund të kryhet në faqen 
zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

23 12.01.2018 Pershendetje. 

 Ne jemi nje brend i cili merret me prodhimin dhe 

shitjen e sobave me peleta. Jemi te interesuar te 

kemi partneret tane shites ne Shqiperi. A mund te 

na dergoni nje liste te plote te bizneseve te cilat 

merren me shitje te artikujve elektrik apo teknike 
te bardhe 

 

15.01.2018 

Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm përgjegjës për 

regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime funksionale në 
përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 “Për 

regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në fuqi. 

 

Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të 

administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform 
parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e 

ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të 

interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i 
Financave. 

 

Për përfimin e këtyre shërbimeve, çdo  individ/subjekt i interesuar, mund 
të paraqitet pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, për të depozituar 

kërkesën, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse (ku specifikohet 

arsyeja e kryerjes së pagesës). 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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24 13.01.2018 We would like to update our contact information, 

which is incorrect.  Is that possible online? Our 

company is Bote Farms (ID -L74819801R) and 

our temporary representative set up the 

registration for us but it currently has his email 

address os contact instead of ours.  As he was just 

our representative to set up the business further 

contact should be made directly to us.  Can this 

be done remotely or must we go into the office 

15.01.2018 

Dear Mr. Drevlo,  

 Regarding on your request,we would like to inform you that in 

order for the update of the data stipulated in your email, which 

are registered at the commercial register, the administrator (legal 

representative) of the company must submit the request at the 

service window of the NBC, either located at the headquarters of 

the NBC or at the governmental portal e-Albania (www.e-

albania.al) 

 

Perfunduar Nuk ka 

25 15.01.2018 Pershendetje,Euro Asia Footwear ka bere nje 

plotesim dokumentacioni per ceshtjen CN-

606675-12-17 duke paguar penalitetin 

15000ALL.Doja te pyesja a mund te marr sot 

ekstraktin e shoqerise me ndryshimin se duhet 
derguar ne dogane . 

 

15.01.2018 

Përshëndetje,Ju bëjmë me dije se aplikimi me numër CN-

606675-12-17 është miratuar. Verifikimi mund të kryhet në faqen 
zyrtare www.qkb.gov.al. Faleminderit 

 

Perfunduar Nuk ka 

26 15.01.2018 Pershendetje! 

 Me date 06.11.2017, eshte aplikuar prane QKB 

me nr ceshtje CN-548228-11-17, per 

c’regjistrimin e personit fizik Rina Saliaj, me nr 

Nipti L41306068B, dhe ende statusi i aplikimit 

eshte c’regjistrim ne pritje DPT, pavaresisht faktit 

qe subjekti nuk ka detyrime te papaguara dhe jane 

tejkaluar te gjitha afatet ligjore per perfundimin e 
nje procedure te tille. 

 

15.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-548228-11-17 është 
miratuar dhe subjekti aktualisht figuron me status çregjistruar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.e-albania.al/
http://www.e-albania.al/
http://www.qkb.gov.al/
http://www.qkb.gov.al/
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27 15.01.2018 Une jam Abdulla Hysenagolli, pare reth nje muaji 
kam bere nje aplikim per mbyllje biznesi me NIPT 
K81511050K por deri ne keto momente nuk 
ka marre asnje pergjigje se cfare ka 
ndodhur me kerkesen time. 

15.01.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, subjekti me NUIS (NIPT) K81511050K 
është çregjistruar. 

Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

28 15.01.2018 Ju lutem, me anë të këtij emaili dëshiroj të 

informohem lidhur me Statusin e Aplikimit mbi 

regjistrimin fillestar te Shoqerise me Pergjegjesi 
te Kufizuar “FIN Invest” 

 

15.01.2018 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-623528-01-18 është 

miratuar. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

29 15.01.2018 Mund te na informoni lidhur me proceduren qe 

duhet te ndjekim per te filluar eksport importin.( 

A lejohet fillimisht qe me te njejtin nipt te 

operojm dhe me pjesen tjeter dhe cfare 

dokumentash shtes duhen ne menyre qe te mos 

kemi pengsa ne dogane?) 

16.01.2018 

Përshëndetje 

 Në përgjigje të e-mailit tuaj ju informojmë si më poshtë vijon: 

 Mbështetur në nenin 43 të ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007, “Për 

Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar, çdo subjekt , që kryen 

regjistrimin fillestar, mbart edhe detyrimin të regjistrojë çdo 

ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në dokumentet shoqëruese, 
që depozitohen në regjistër. 

 Për sa më siper,  ju bëjmë me dije se ju duhet të kryeni aplikim 

për shtim objekti të veprimtarisë së shoqërisë,  pranë sporteleve 

të Qendrës Kombëtare të Biznesit, duke paraqitur vendimin e 

ortakut të vetëm dhe autorizimin në qoftë se aplikimin nuk e 

kryen vet administratori 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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30 15.01.2018 Good afternoon, 

I have a question regarding how to view the 

business-sheets for a company registered in 

Albania. 

I was able to locate and download the historical 

extract with all the information. 

Is it possible to obtain and download the balance-
sheets as well?  

Thank you for your help, 

 

16.01.2018 

Dear Sir/Madam, 

 Regarding your question we would like to inform that you can 

find the needed information inside the historical extract named 

“APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE”. 

Attached you find one example as these balance-sheets are 

included and are part of the Extract, when they are presented 

 

Perfunduar Nuk ka 

31 15.01.2018 Dear Sir or Madam,  

 

Thank you very much for your quick answer.  

Although it is not a website of your QKB, may I 

also ask you for the website of TEDA 

(Technology and Economic Development Zone)? 

I found several times the address "teda.gov.al" 

but this does not work.  

 

Do you know any contact details of a person who 

can help with this problem 

16.01.2018 

Dear Ms. Hemken, 

 You can contact the adress www.aida.gov.al (Albanian 

Investment Development Agency) for further information 
regarding doing business in Albania.  

 Best regards, 

 

Perfunduar Nuk ka 

32 15.01.2018 Pershendetje,   

Ju lutem te mund te me ndihmoni me pajisjen e 

nje vertetimi per egzistencen time si 

adminsitratore e shoqerise Ente Fiera sh.a. me 
numer NIPT L02207016T 

 

16.01.2018 

Përshëndetje 

 Në përgjigje të e-mailit tuaj ju informojmë si më poshtë vijon: 

 Nga verifikimi i kryer në regjistrin tregtar rezulton se 

informacioni që ju kërkoni në lidhje me ekzistencen tuaj si 

administratore e shoqërisë “Ente Fiera” Sh.a, gjendet në aktet e 

depozituara pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, konkretisht në 
aktin e themelimit. 

 

Perfunduar Nuk ka 



Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al 

33 16.01.2018 Pershendetje, 

 
Bashkelidhur po ju dergoje formularin e ankeses ne 

lidhje me nje cregjistrim. 

faleminderit 

17.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi për çregjistrim i kryer për 

subjektin me NUIS (NIPT) K77014001R u miratua dhe subjekti 
aktualisht figuron me status: çregjistruar. 

 

Perfunduar Nuk ka 

34 16.01.2018 Pershendetje! Per te hapur nje filjal ne tirane te 

nje komapanie ne Londer, eshte e nevojshme qe 

perkthimi i akti i themelimit te behet nga nje 

noter ne shqiperi apo eshte funsionale nje 

perkthim i bere ne Londer 

 17.01.2018 

Në lidhje me pyetjen tuaj ju informojmë se, përkthimi i aktit të 

themelimit mund të bëhet nga një noter në Shqipëri, në qoftë se 

përkthimi i aktit kryhet jashtë territorit të shqipërise athere duhet 
patjeter të legalizohet në bazë të marrëveshjeve në fuqi. 

 

Perfunduar Nuk ka 

35 16.01.2018 Përshëndetje,  

Në kuadër të projektit " Deputeti im' 

(www.deputetim.al) me mbështetjen e Qeverisë 

së Mbretërisë së Holandës, Instituti i Studimeve 

Politike është duke monitoruar deputetet dhe 

institucionin e Kuvendit të Shqipërisë. Në 

funksion të këtij projekti dhe në  zbatim të 

ligjit për të drejtën e informimit ju drejtohemi me 
këtë kërkesë për informacion. 

 

25.01.2018 
Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm përgjegjës për 

regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime funksionale në 

përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 “Për 
regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në fuqi. 

 

Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të 
administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform 

parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e 

ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të 
interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i 

Financave. 

 
Për përfimin e këtyre shërbimeve, çdo  individ/subjekt i interesuar, mund 

të paraqitet pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, për të depozituar 

kërkesën, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse (ku specifikohet 
arsyeja e kryerjes së pagesës). 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.deputetim.al/
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36 17.01.2018 Jam Shqiponja Burnazi dhe kam hapur ne 2008 

nje liçense me nipt K81408021C qe me kushtoi 

shume sepse nuk e perdora fare per aresye 

shendetesore. kam aplikuar prane jush se fundmi 

me çeshtjen nr. CN-389036-07-17 dhe me beni 

refuzim per aresye te detyrimit ndaj Bashkise 

Tirane. Siç thashe une e kam shlyer kete 

detyrim...ju lutem me ndihmoni 

18.01.2018 

Pershendetje 
 

Ju bejme me dije se kerkesa juaj per cregjistrim eshte refuzuar, 

bashkelidhur po ju dergojme vendimin e refuzimit me arsyet perkatese. 
 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

37 17.01.2018 Dear Reader, 

If I sign the attachment and send my pasport is 

this form perfectly prepared or are there 
mistakes? 

Kind regards, 

 

18.01.2018 

Dear Mr. Verhage 

In response to your e-mail we inform you, that the initial 

registration and every other registration is performed through an 

application at any service window of the NBC throughout the 

territory of the Republic of Albania, independently from the 

place of exercising the activity, domicile or headquarters of the 
applicant. 

 

Perfunduar Nuk ka 

38 17.01.2018 Ju lutem kerkoj per statusin e aplikimit per 

ç'rregjistrim te subjektit me Nipt:K91409028S 

pasi jam likujdatori dhe kam aplikuar me nr. 

ceshtjeCN-560164-11-17. Faleminderit per 

mirekuptimin 

18.01.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-560164-11-17 është 
miratuar dhe subjekti aktualisht figuron me status: Çregjisruar. 

Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare: www.qkb.gov.al. 

  

 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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39 17.01.2018 Pershendetje 

Subjekti Miranda Nakaj me Nipt K61729504Q, 

ka kerkuar nga DRT Durres Terheqjen e 

refuzimit, 

per Aplikimin e bere per cregjistrim ne QKB CN-

540057-04-11 

 

18.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se subjekti me NUIS (NIPT) K61729504Q u 
çregjistrua. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

 

Perfunduar Nuk ka 

40 17.01.2018 Pershendetje.  

Bashkengjitur keni nje kerkese per informacion. 

Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen me te shpejte 
te  mundshme.  

 

19.01.2018 

Pershendetje, 

 Lidhur me kerkesen e depozituar prane QKB, ju bejme me dije 

se nga kontrolli ne Regjistrin e Biznesit nuk na rezulton asnje 

subjekt qe te kete falimentuar ne periudhen e kerkuar. 

 Faleminderit, 

 

Perfunduar Nuk ka 

41 18.01.2018 Pershendetje Kam ber aplikimin per shitm 

administratori ka 2 dite dhe akoma nuk ka dal qe 

eshte miratuar. Mund te me thoni pse nuk ka dal 

Nipti firmes L12407005L 

19.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi i kryer për subjektin me NUIS 
(NIPT) L12407005L është miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
http://www.qkb.gov.al/
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42 18.01.2018 Pershendetje, 

Ju lutem a mund te me ndihmoni ne lidhje me nje 
pyetje, 

Kemi nje rast ku nje person/individ ka dy 

profesione te ndryshme (pra eshte diplomuar po 

themi si ekspert kontabel dhe Vleresues pasurish) 

Ky person do te hape 2 Nipte te ndryshme si 

Person FIZIK, per dy profesionet e lira 
respective. 

 

19.01.2018 

Pershendetje 

 Ne lidhje me pyetjen tuaj ju bejme me dije se, Personi fizik 

mund te hapi 2 ose me shume NIPTE te ndryshem prane qendres 
Kombetare te Biznesit 

 

Perfunduar Nuk ka 

43 18.01.2018 Pershendetje,  

 Kisha nevoje per ndihmen tuaj ne lidhje 

dorezimine bilncit te vitit 2015 pasi sbej dot 
veprime. 

Pasi kam paguar gjoben prej 15 000 lekesh, nuk e 
disponoj mandat pagesen. 

A mund ta pranoni bilancin pa mandat pagesen e 
gjobes pasi nuk dal debitor ne sistem?? 

 

19.01.2018 

Pershendetje 

Lidhur me pyetjen tuaj ju informojme se, pa mandatin e pageses 

ju nuk mund te depozitoni bilancin prane Qendres Kombetare te 

Biznesit. 

Per te bere te mundur paisjen tuaj me mandate ju mund te 

terhiqni dublikaten prane bankes ku pretendoni qe keni kryer 
pagesen. 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

44 18.01.2018 Kerkojme nje informacion  ligjor dhe 

administrativ ne lidhje me procedurat 

e  crregjistrimin ne qkr  dhe dokumentacionin 

perkates te nje kompanie me status ligjor , 

SHOQERI E THJESHTE , pasi kompania ka 

arritur objektivin e kohezgjatjes dhe ka arritur 

dhe objektivin e themelimit ka perfunduar 
kontraten perkatese. 

  

 

19.01.2018 

Pershendetje, 

Bashkelidhur po ju dergojme dokumentacionin e kerkuar nga ana juaj. 
Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 
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45 

 
19.01.2018 Pershendetje! Ju lutem si mund te me thoni kur 

nje emer quhet i ngjashem me nj emer tjeter pasi 

kam aplikuar tre here dhe pergjigja eshte: emri 

eshte i ngjashem Ne pritje te suportit tuaj 

19.01.2018 

Përshëndetje, 

 Nisur nga emaili juaj ju sqarojmë se, lidhur me rregullat për 

emrat dhe emërtimet tregtare mund t’I referoheni VKM 537, datë 

“Për rregullat për emrat dhe emërtimet tregtare”, të cilën mund ta 

gjeni edhe në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

Perfunduar Nuk ka 

46 22.01.2018 Pershendetje! 

 Jam e interesuar te di nese nje Ndermarrje 

Individuale, e regjistruar ne Kosove, mund te 

hape dege ne Republiken e Shqiperise dhe nese 

po, cilat jane dokumentat qe duhet te plotesoje?  

23.01.2018 

Pershendetje, 
 

Bashkelidhur po ju dergojme dokumentacionin e kerkuar nga ana juaj. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

47 22.01.2018 Ju lutem 

 Kerkoj te bej nje njoftim per kreditoret dhe 

debitoret se shoqeria jone eshte ne likujdim e 
siper per mbyllje 

 

23.01.2018 

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju informojme si me poshte vijon: 

 Pas miratimit të aplikimit të fazës së parë, likuidatori i shoqërisë 

harton ftesën e parë drejtuar kreditorëve të shoqërisë, të cilën e 

sjell për publikim në QKB, pas 30 ditësh nga publikimi i ftesës së 

parë drejtuar kreditorëve, likuidatori sjell në QKB për publikim 

ftesën e dytë drejtuar kreditorëve , pas 30 ditësh nga publikimi i 

ftesës së dytë likuidatori aplikon për cregjistrimin e shoqërisë.  

 

Perfunduar Nuk ka 

48 23.01.2018 Pershendetje! 

Bashkengjitur  dokumentacioni per ankimim. 

 

24.01.2018 

Përshëndetje, 

 Nisur nga Ankesa juaj ju sqarojmë se, duhet të riaplikoni për 
çregjistrim me te njejtin dokumentacion. 

Më pas QKB do të ndjeke procedurat ligjore lidhur me 
çregjistrimin tuaj. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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49 23.01.2018 Pershendetje! 

Kam bere nje aplikim per ekstrakt te thjeshte dhe 

historik sot por doja qe kte ekstrakt ta merja ne 

anglisht. A mund te me ndihmoni me kete gje? 

24.01.2018 

Pershendetje 

Lidhur me e-mailin tuaj ju bejme me dije se, Qendra Kombetare 

e Biznesit nuk leshon akte ne gjuhe te huaj, aktet leshohen vetem 

ne gjuhen amtare. 

Perfunduar Nuk ka 

50 23.01.2018 Pershendetje 

 Desha te di cfare dokumentash me nevoiten ne 

QKB  nese do bej transferim aktiviteti nga nje 
kompani ne tjetren? 

 

24.01.2018 

Pershendetje 

 Ne lidhje me emailin tuaj, lutemi te na vendosni ne dispozicion 

informacione me te detajuara ne lidhje me aktivitetin qe ju 

ushtroni apo formen ligjore te biznesit qe ju deshironi te 
transferoheni, me qellim informimin tuaj sa me sakte. 

 Faleminderti. 

Perfunduar Nuk ka 

51 24.01.2018 Përshëndetje,  

 Në përgjigje të email-t tuaj ndaj kërkesës tonë 

për informacion të datës 18/12/2017, kërkojmë 

një sqarim nga ana juaj për pjesën e tarifës për 

shërbimet dytësore që ju citoni në email. Ne kemi 

kërkuar informacion për 140 deputetët e 

parlamentit shqiptarë nëse janë aksioniere të 

ndonjë biznesi të regjistruar në QKB, ndaj tarifa 

që duhet paguar për këtë shërbim është një e 

vetme apo tarifë për secilin nga 140 emrat.  

 

25.01.2018 

Pershendetje 

 Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se, tarifa qe 

aplikohet nga Qendra Kombetare e Biznesit eshte nje e 
vetme,  per sherbimin qe ju kerkoni. 

 Faleminderit. 

 

Perfunduar Nuk ka 

 

52 25.01.2018 Pershendetje!  

 Me shkresen nr.48 prot, dt.18.01.2018,  kemi 

kerkuar prane QKB venie sekuestro mbi aksionet 

e subjektit Birra Tirana sh.a me  NUIS 

J61821051F, gjate verifikimeve tona ne 

ekstraktin historik vume re qe nuk eshte vendosur 
masa e sekuestros 

 

26.01.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, shkresa nr.48 prot, dt.18.01.2018, leshuar 

nga shoqeria Shoqeria Permbarimore “Studio Pema” sh.p.k, ku 

eshte urdheruar : Vendosja e mases se sekuestros konservative 

mbi aksionet e subjektit debitor shoqeria “BIRRA TIRANA” 

sh.a, pajisur me NUIS ( NIPT ) – J61821051F është regjistruar 

dhe publikuar me aplikimin  me numër CN-645851-01-18, datë 
26.01.2018. 

 

Perfunduar Nuk ka 
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53 26.01.2018 Pershendetje jam nje subjekt i cregjistruar ne 

muajin nentor dhe me konfirmoni cregjistrim tim 

sepse kur shkarkoj ekstraktim me del aktiv nipti 

im K78618101R 

29.01.2018 

Pershendetje, 

Nga verifikimi i kryer ne regjistrin tregtar rezulton se subjekti 

Shkeqim Lici me NUIS (NIPT) K78618101R, figuron me status i 
çregjistruar. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

54 29.01.2018 Pershendetje.  
Bashkengjitur keni nje kerkese per 

informacion. 

Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen me te 

shpejte te mundshme 
 

29.01.2018 
Pershendetje, 

 

Bashkelidhur do te gjeni informacionin e kerkuar. 
 

Faleminderit. 

  

55 29.01.2018 Pershendetje  

Ju lutem me nevojitet nje informacin nga 

institucioni juaj lidhur me procedurat dhe 

dokumentacionin e kerkuar per te bere 

ndryshimin e aktivitetit tim nga person fizik ne 
SHPK ,pra subjekt i TVSH-SE 

 

29.01.2018 

Përshëndetje 

Në përgjigje të e-mailit tuaj, ju sqarojmë si vijon: 

Ligji 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i 

ndryshuar, nuk parashikon kalimin e subjekteve nga  person fizik, 

në person juridik. Mbështetur në nenin 60 të ligjit te sipercituar, 

Numri unik i identifikimit të subjektit jepet vetëm një herë, në 

çastin e regjistrimit fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe 

nuk u jepet subjekteve të tjera edhe pas çregjistrimit.  

Perfunduar Nuk ka 



Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al 

56  29.01.2018 

 

Pershendetje  

Jam i interesuar per hapjen e nje NIPT per fermer 

ne bujqesi.Ju lutem cfare hapash ndiqen dhe cfare 

dokumentash duhet te dorezoje per hapjen e tij. 

 

29.01.2018 

Pershendetje, 

Bashkelidhur do te gjeni dokumentacionin e kerkuar nga ana juaj. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

57 29.01.2018 Pershendetje!! 

Ju lutemi , na konfirmoni statusin e tatimpaguesit 

Merita Shameti , person fizik me nipt 

L72330015V , e cila ka bere kerkese per 

cregjistrim dhe ne sistemin informatik te tatimeve 
rezulton me status aktiv . 

 

30.01.2018 

Pershendetje, 

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju informojme se aplikimi per 

cregjistrim me date 22.01.2017, i kryer nga subjekti Merita 

Shameti me NUIS (NIPT) L72330015V, eshte ne statusin 

cregjistrim ne pritje. Per sa me siper ju bejme me dije se, duhet te 

prisni afatin 30 ditor, dhe nese nuk keni shlyer detyrimet, ti 

shlyeni ato ne perputhje me ligjin e sipercituar, me qellim 

cregjistrimin tuaj nga regjistri tregtar. 

Perfunduar Nuk ka 

58 29.01.2018 Sa është numri i call center-ave që operojnë në 

Tiranë, emri dhe adresa e tyre?  

Prej sa vitesh operojnë këto call center-a në 

Tiranë?  

Kush janë pronarët e këtyre call center-ave? 

 

30.01.2018 

Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm përgjegjës për 

regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime funksionale në 

përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 “Për 

regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në fuqi. 

 
Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të 

administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform 

parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e 
ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të 

interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i 

Financave. 
 

Për përfimin e këtyre shërbimeve, çdo  individ/subjekt i interesuar, mund 

të paraqitet pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, për të depozituar 

kërkesën, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse (ku specifikohet 

arsyeja e kryerjes së pagesës). 

Perfunduar Nuk ka 
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59 30.01.2018 Pershendetje  

Ju lutem me nevojitet nje informacin nga 

institucioni juaj lidhur me procedurat dhe 

dokumentacionin e kerkuar per te bere 

ndryshimin e aktivitetit tim nga person fizik ne 
SHPK ,pra subjekt i TVSH-SE 

 

31.01.2018 

Pershendetje, 

Ne lidhje me pyetjen tuaj ju bejme me dije se duhet te paraqiteni 

prane organeve tatimore me qellim kryerjen e kalimit si subjekt 

me tvsh. 

perfunduar Nuk ka 

60 30.01.2018 Kam aplikuar per hapje nipti me nr ceshtje: CN-
639871-01-18   dhe ende nuk ka dale nipti. Ne 
faqen online nuk ka asnje pergjigje, nderkohe qe 
kane kaluar disa dite. 

01.02.2018 

Përshëndetje,  

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-639871-01-18 është 

i pezulluar, pasi Statuti mban dy data te ndryshme. ( 22.01.2018 

dhe 26.01.2018). 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

61 01.02.2018 Pershendetje. Nese une hap lokalin me 3 Mars 

dhe aplikoj per NIPT qe neser(pasi me nevojitet 

per dokukenta te tjera leje shfrytezimi etj) kur me 

hyn ne fuqi detyrimet mua. Ka ndonje mundesi 

qe detyrimet apo aktivizimi i NIPt te behet nga 
momenti qe hap lokalin?  

Faleminderit Arturi. 

 

01.02.2018 

Pershendetje, 

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju informojme si me poshte vijon: 

Mbeshtetur ne nenin 55 te ligjit Nr. 9723/2007, “Per Regjistrimin 

e Biznesit”, I ndryshuar, QKB-ja , pasi kryen verifikimet 

perkatese, sipas nenit 54 te ketij ligji dhe veren permbushjen e 

kushteve per regjistrim, kryen regjistrimin ne regjister dhe leshon 

certifikaten e regjistrimit brenda nje afati prej nje dite nga data e 
paraqitjes se aplikimit. 

Lidhur me pyetjen tuaj ju bejme me dije se qe nga momenti qe 
hapet numri i Niptit fillojne detyrimet per subjektin.  

  Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

62 01.02.2018 Pershendetje 

Kam aplikuar per hapje nipti me nr ceshtje: CN-

639871-01-18   dhe ende nuk ka dale nipti. Ne 

faqen online nuk ka asnje pergjigje, nderkohe qe 

01.02.2018 

Përshëndetje,  

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-639871-01-18 është 

Perfunduar Nuk ka 
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kane kaluar disa dite. 

 

i pezulluar, pasi Statuti mban dy data te ndryshme. ( 22.01.2018 

dhe 26.01.2018).   Faleminderit 

63 01.02.2018 Pershendetje.  

Bashkengjitur keni nje kerkese per informacion. 

Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen me te shpejte 

te mundshme. 

 

06.02.2018 

Pershendetje,Ne pergjigje te kerkeses suaj ju informojme si me 

poshte: 

 Nr. i bizneseve te çregjistruara ne vitin 2017 eshte  5139 

2-   Nr. i bizneseve te çregjistruara ne perjudhen 1 – 11 Janar 2018 

eshte 162,  Nr. i bizneseve te çregjistruara ne perjudhen 1 – 15 

Janar 2018 eshte 247 

Perfunduar Nuk ka 

64 06.02.2018 Pershendetje! 

Me ane te ketij e-maili do t'ju lutesha per nje 

informacion ne lidhje me statusin e aplikimit per 

ndryshim likujdatori te subjektit Area Team (Nipt 

L41609511K) me numer ceshtje CN-624818-01-
18. 

 

07.02.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-624818-01-18 është 
miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

65 06.02.2018 Pershendetje, 

subjekti Kalivioti shpk eshte aplikuar ne 

daten 03.08.2017 me  nr aplikimi LC 2952  i cili 

eshte ne satatusin pergatitja e titullit  prej me 
teper se nje muaj. 

Per sa me siper kerkojme qe subjekti te kaloj ne 
satatusin aktiv 

 

07.02.2018 

Pershendetje, 

 Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si më 
poshte vijon: 

Qendra Kombëtare e Biznesit me anë të postës elektronike bëri 

me dije instritucionin tjetër vendimmarrës Ministrinë e Turizmit 

dhe Mjedisit për ngarkimin e akt-miratimit të aplikimit dhe 

perfundimin e procedures per aktivizimin e lejes PN-5971-11-

2017 e cila i përket aplikimit me LC-2952-08-2017. 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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66 07.02.2018 Pershendetje, 

 Behet fjale per nje portal sportiv , qe do kete 

informacione sportive ,, eshte portal 

jofitimprures,,e kemi regjistruar si Marke tek 

DPPI - ja por donim te dinim nese eshte e 

domosdoshme qe te regjistrohet dhe tek QKB-
ja???? 

 

08.02.2018 

Përshëndetje, 

Në përgjigje të e-mailit tuaj, ju informojmë si vijon: Në 

mbështejte të nenit 22, të ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për 

Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, subjektet që detyrohen të 

regjistrohen janë:  

a) subjektet tregtare;  

b) shoqëritë e thjeshta, sipas dispozitave të Kodit Civil;  

c) personat fizikë, sipas kuptimit të Kodit Civil, që nuk kanë 

cilësinë e tregtarit, që ushtrojnë veprimtari ekonomike apo një 
profesion të pavarur;  

ç) zyrat e përfaqësimit të shoqërive shqiptare dhe të shoqërive të 
huaja;  

d) shoqëritë dhe unionet e kursim-kreditit;  

dh) shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë;  

e) çdo subjekt tjetër, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë 
QKR-së. 

 Për sa më sipër, lutemi përcaktoni formën ligjore të veprimtarisë 

që do ushtroni 

Perfunduar Nuk ka 

67 08.02.2018 Ne lidhje me aplikimin CN-654989-02-18, bere 

ne date 02.02.2018, rezulton e pezulluar pa asnje 
shpjegim dhe shkak ligjor.  

Bashkelidhur keni vendimin per pezullim ku 
provohet sa me siper 

 

08.02.2018 

Përshëndetje, 

 Në përgjigje të ankesës suaj, ju bëjmë me dije se nga verifikimi 

në regjistrin tregtar rezulton se, aplikimi me numër çështje CN-
654989-02-18, u miratua. 

 Verifikimin mund ta kryeni në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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68 08.02.2018 Pershendetje ,  

Duke uruar te jeni mire Ju lutem a mund te na 

informoni se cfare dokumentet duhet te dorezoj 

per te mirauar zmadhimin e kapitalit te nje 
shoqerie anonime  

 

09.02.2018 

Pershendetje, 

Bashkelidhur po ju dergojme dokumentacionin e kerkuar. 

Faleminderit. 

 

Perfunduar Nuk ka 

69 09.02.2018 Pershendetje 

Si ka mundesi qe kjo zonje e ka aktivitetin e 

çregjistruar dhe vazhdon aktivitetin e saj ne 

Tirane si librari nderkohe eshte shenuar si 

bar_kafe etj? 

Kerkoj nje sqarim.Faleminderit 

09.02.2018 

Në përgjigje të e-mailit tuaj, ju bëjmë me dije se: 

 

Kompetencat e Qendrës Kombëtare të Biznesit janë të 

përcaktuara qartë në ligjin Nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare 

të Biznesit”. 

 

Për sa i përket pretendimeve të përmëndura në e-mailin tuaj, 

mund t’i drejtoheni organeve kompetente për shqyrtimin e këtyre 

pretendimeve. 

perfunduar Nuk ka 

70 11.02.2018 I/E nderuar Kordinator/e  

Uroj qe emaili im tu gjeje mire.  

Ju lutem gjeni të bashkangjitur kerkesen 

time per informacion, e cila eshte e vetësqaruar 

 

12.02.2018 

I nderuar Z. Dritan Dema, 

 Në përgjigje të e-mailit tuaj ju informojmë se, kërkesa juaj me 

lëndë “Kërkim informacioni”, është paraqitur pranë Qendrës 

Kombëtare të Biznesit më datë 12.02.2018. 

 Ju bëjmë me dije se kërkesa juaj do të shqyrtohet sa më shpejt në 

përputhje me kërkesat e ligjit 119/2014, “Për të Drejten e 
Informimit”. 

 Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 
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71 12.02.2018 Pershendetje, 

 

Kerkoj te me informoni perse nuk ka dale ende 

certifikata e cregjistrimit per subjektin Thoma 

Zharkalli me NIPT K92602603T dhe me nr 

aplikimi CN-618091-01-18. 

12.02.2018 

Përshëndetje, 

 

Ju bëjmë me dije se aplikimi për çregjistrim i kryer pë subjektin 

me NUIS (NIPT) K92602603T është miratuar. 

 

Perfunduar Nuk ka 

72 12.02.2017 Pershendetje.  

Bashkengjitur keni nje kerkese per informacion. 

Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen me te shpejte 

te mundshme 

 

17.02.2018 

Pershendetje, 

 
Bashkelidhur do te gjeni informacionin e kerkuar. 

 

Faleminderit. 

Perfunduar NUk ka 

73 12.02.2018 Pershendetje, jam aplikanti Bashkim Agaj nga 

Fieri, i cili kam pasur nje aktivitet bar kafe me 

numer Nipti L62822403T. Duke qene se kam 

dale ne pension me date 08.01.2018 sipas gjithe 

rregullave dhe procedurave kam aplikuar er 

crregjistrimin e aktivitetit i cili nuk me ka ardhur 

akoma 

13.02.2018 

Ju bëjmë me dije se aplikimi i kryer pë çregjistrimin e subjektit 

me NUIS (NIPT) L62822403T është refuzuar, bashkelidhur gjeni 

arsyen e refuzimit. 

Perfunduar Nuk ka 

74 12.02.2018 Pershendetje, 

Shpresoj te jeni mire. Me duhet te bej nje vendim 

per subjektin Eldoal shpk ku ortaku per kete 

shoqeri eshte Feni-Crome Albania shpk. 

Ne fund te vendimit kush duhet te firmosi Ortaku 
qe eshte i njejte per te dy shoqerite? 

Po vendimi meqe eshte i Eldoalit duhet te vuloset 
nga Eldoali apo nga Feni-Crome Albania? 

 

13.02.2018 

Pershendetje,  

 Ne lidhje me pyetjen tuaj ju bejme me dije se, bazuar ne piken 3 

te nenit 81 te ligjit 9901/2008, “Per tregtaret dhe shoqerite 

tregtare”, i ndryshuar, nese shoqeria zoterohet nga nje ortak, te 

drejtat dhe detyrimet e asamblese se pergjithshme ushtrohen nga 
ortaku I vetem. 

 Per sa me siper vendimi i shoqerise “ELDOAL” duhet te 

firmoset nga perfaqesuesi i ortakut “Feni-Crome Albania” dhe te 

vuloset nga shoqeria ”ELDOAL”. 

Perfunduar Nuk ka 
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75 13.02.2018 Ju konfirmoj se kontrata e shitjes se kuotave  me 

nr. ceshtje CN 640650-01-18 eshte nenshkruar 

prej meje Fatmir LAÇEj , noter ne qytetin e 

Tiranes dhe Zv/president I DHomes Kombetare te 

Notereve . 

14.02.2018 

Përshëndetje,Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër Cn-

640650-01-18 është miratuar. 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

76 14.02.2018 Pershendetje,  

 Nuk jam ne dijeni te ketij fakti dhe nga drejtoria 

tatimore nuk kam mare asnje njoftim per 

detyrime te papaguara. Kjo gje vertetohet dhe me 

llogarin e biznesit tim i cili eshte 0 leke detyrime 

ne tatime. 

14.02.2018 

Përshëndetje, 

Në vijim të komunikimit, bashkëlidhur po ju dërgojmë shkresën e 

DRT Fier, lidhur me detyrimet tatimore te subjektit. 

Perfunduar Nuk ka 

77 14.02.2018   Miredita,  une ETLEVA BUDINI kam bere 

kerkese per crregjistrim te biznesit tim 
rregjistruar si person fizik po me kete emer. 

Kam bere kerkese tek zyrat e QKR Durres qe ne 

31/10/2017 dhe biznesi si aktivitet eshte i mbyllur 

qe ne ate date . Sot vazhdoj te hyj me emrin tim 
ne QKB dhe me rezulton aktiv  

 

15.02.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se subjekti Etleva Budini me NUIS (NIPT) 

L31623503T është çregjistruar dhe aktualisht subjekti ka statusin: 

Çregjistruar 

perfunduar Nuk ka 

78 15.02.2018 Jam Alketa Asllanaj nga Gjirokastra me nr. Nipti 
L 02724604 R. 

Kam bere kerkesen per çregjistrim te QKB 

Gjirokaster me 13 Dhjetor 2017 dhe aktualishte 

deri me daten e sotme me date 15.02.2018 nuk 

kam mare asnje  pergjigje ne lidhje me statusin e 
tije  

 

16.02.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi I kryer për çregjistrimin e subjektit 

me NUIS (NIPT) L02724604R është miratuar dhe aktualisht 

subjekti figuron me status: Çregjistruar. Verifikimi mund të 

kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al, duke gjeneruar 

Ekstraktin historik. 

Perfunduar Nuk ka 

79 16.02.2018 pershendetje, 

Lutem a me beni me dije a mund te bej online 

regjistrimin fillestar   per nje biznes te ri pa u 
paraqitur prane zyrave te qkr. 

 

19.02.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me e-mailin tuaj ju sqarojme se ju mund te kryeni aplikim 

per regjistrim fillestar nepermjet portalit e-albania, po duhet te 

keni paisjet perkatese sic eshte nenshkrimi elektronik. 

perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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80 19.02.2018 Miredita, Per regjistrimin e nje filiali te nje 

kompanie te regjistruar ne angli, cilat dokumenta 

duhen legalizuar( psh vetem documenti 

regjistrimit apo edhe dokumenti I gjendjes se 

shoqerise) Dhe a duhen perkthyer ne shqip apo 

mjafton ne anglisht.? Dhe akti themelimit psh 

duhet legalizuar 

19.02.2018 

Ne mbeshtetje te pikes 4 te nenit 27 te ligjit 9723/2007, “Per 

Regjistrimin e Biznesit”, I ndryshuar, dokumentet shoqeruese 

duhet te jene ne gjuhen shqipe. Se bashku me dokumentin 

shoqerues ne shqip, aplikanti duhet te depozitoje edhe perkthimin 

e vertetuar ne gjuhe te huaj. Aktet private dhe dokumentet 

zyrtare te juridiksioneve te huaja duhet te shoqerohen me 

perkthimin e vertetuar ne gjuhen shqipe dhe te legalizohen sipas 

ligjeve ne fuqi dhe marreveshjeve nderkombetare te 

ratifikuara nga Republika e Shqiperise. 

Perfunduar Nuk ka 

81 19.02.2018 Lutemi jemi biznes i vogel pa deklarim ne qkb te 

bilancit . 

 

kerkojme informacion per marje online te 

ekstraktit te biznesit. me nipt L71414033J  me 

perfaqesues Artan Hodaj 

19.02.2018 

 

Ne lidhje me kerkesen tuaj ju informojme se, ju mund te terhiqni 

ekstrakt prane sporteleve te Qendres kombetare te Biznesit ose 

mund te aplikoni nepermjet portalit e-albania online. 

Perfunduar Nuk ka 

82 19.02.2018 Me date 06.02.2018 kemi aplikuar prane 

sporteleve te QKB per regjistrimin e nje shoqerie 

te re (shoqeria “U.V.O. DESIGN 

SHPK”).Aplikimi yne eshte regjistruar me 

numrin e çeshtjes CN-660003-02-18. Ky aplikim 

eshte pezulluar nga juristi pergjegjes i QKB-se. 

Sipas dokumentit te pezullimit, dokumentacioni 

shoqerues nuk eshte i plote  

19.02.2018 

Në përgjigje të e-mailit tuaj, ju bëjmë me dije se, aplikimi me 

numër Cn-660003-02-18, për regjistrimin fillestar të shoqërisë 

“U.V.O. DESIGN”, u miratua sot më datë 19.02.2018, pas 

depozitimit të vendimit të shoqërisë “ VEXA S.R.L” për 

themelimin e shoqërisë “ U.V.O” DESING 

Perfunduar Nuk ka 

83 19.02.2018 Pershendetje, doja te dija per cilen kategori 

biznesi eshte i detyrueshem depozitimi i bilancit 
vjetor ne QKB.  

 Mbi cilin kufi xhiroje eshte detyrim ligjor? Dhe 
brenda cilit afati? 

 

21.02.2018 

Pershendetje, 

Qendra Kombëtare e Biznesit kryen verifikimet për subjektet që 

kanë detyrimin për mbajtjen e pasqyrave financiare, në bazë të 
listave të dërguara nga organet tatimore. 

Lutemi te drejtoheni prane organeve tatimore, me qellim 
informimin tuaj sa me sakte.  

 

Perfunduar Nuk ka 



Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al 

84 21.02.2018 Subjekti Ardit Behri, Person Fizik me NIPT 

L06804001G, ka aplikuar prane QKB-se per 

ç`regjistrim me CN-976478-10-16, aplikim i cili 

eshte refuzuar per shkak te detyrime tatimore te 

papaguara. Pas pageses se detyrimeve tatimore 

kam kerkuar te informohem nga DRT-ja shkoder 

per vazhdimin e procedures se çregjistrimit dhe 

mora informacion se me date 12.02.2018 me 

shkresen numer 1498 prot, kane derguar prane 

QKB-se shkresen permbajtje Dergim 

informacioni  se subjekti mund te çregjistrohet. 

21.02.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, subjekti me NUIS (NIPT) L06804001G 
është çregjistruar. 

Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al., 

duke gjeneruar Ekstraktin historik. 

 

Perfunduar Nuk ka 

85 21.02.2018 Përshëndetje,  

Bashkëngjitur po ju dërgoj një kërkesë për 

informacion rreth kompanive private të ujit që 
janë të licensuara në vendin tonë! 

  

 

22.02.2018 
Pershendetje, 

Bashkelidhur gjeni informoacionin e kerkuar. 

Perfunduar Nuk ka 

86 22.02.2018 Pershendetje, 

Jam subjekti DIEM me NIPT : L21828002L po 

perpiqem te krijoj user ne faqen portale e-Albania 

por nuk po e realizoj dot pasi me thote se 

mungojne te dhenat e ID se administratorit, 

nderkohe qe eshte bere dorezimi i ID si te 

administratorit te meparshem ashtu edhe te 

administratorit te ri. Ju lutem me informoni cili 

eshte problemi real pasi nuk po mundem te krijoj 

user 

23.02.2018 

 Ju informojme se duhet te paraqiteni prane sporteleve te QKB 

per te bere perditesimin e te dhenave me NID te administratorit 

aktual te subjektit DieM me NIPT L21828002L. 

  

 

Perfunduar Nuk ka 

87 23.02.2018 Subjekti  LISSUS me nr NIPT K37506518M ka 

filluar proceduren e likujdimit. 

me date 09.02.2018 kam derguar njoftimin e pare 

per kreditoret. 

Akoma nuk ka dale ky njoftim  ne faqen zyrtare 

te QKB. 

Ju lutem pasqyrojni ne faqen zyrtare te QKB kete 

23.02.2018 
Ju informojme se kerkesa juaj nuk ka mberitur ne zyren e 
protokollit te QKB-se, ndaj dhe nuk eshte bere publikimi 
ne faqen e web-it. 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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89 24.02.2018 Pershendetje Jam me detyre pergjegjes i Sektorit 

te Turizmit prane Bashkise Malesi e Madhe me 

duhen te dhena per subjektet. 

26.02.2018 

 

Pershendetje, 
 

Bashkelidhur, po ju dergojme informacionin e kerkuar. 

 
Faleminderit.. 

Perfunduar Nuk ka 

90 26.02.2018 Pershendetje! 

Ne cilesine e Noterit, ju kam referuar ne adresen 

tuaj te informacionit çeshtjen si me poshte:"Eshte 

refuzuar regjistrimi i nje shoqerie me pergjegjesi 

te kufizuar sipas çeshtjes nr. CN-678717-02-18, 

per shkak te adreses. Kerkohet nga Ju te 

pasqyrohet ne adrese pasuria me nr., volum dhe 

faqe....Sqarojme: se ky pallat nuk eshte akoma i 

Regjistruar ne ZVRPP dhe akoma njesite e 

sherbimit nuk kane nr. pasurie. Per kete asrye 

eshte e pamundur objektivisht te kene nje numer 

pasurie ne adrese 

26.02.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi të cilit ju i referoheni në emailin 
tuaj është miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen e web-it www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

 

Perfunduar Nuk ka 

91 26.02.2018 Pershendetje! 

Dje eshte bere aplikim me Nr. ceshtje CN-

679263-02-18 me aplikues Laerta Loga. Ky 

aplikim nuk eshte miratuar dhe realisht nuk 
kuptoj shkakun perse eshte pezulluar. 

 

26.02.2018 

Përshendetje, 

 Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-679263-02-18, të 

cilit ju i referoheni në email është miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

Perfunduar Nuk ka 

88 23.02.2018 Kam aplikuar per mbyllje me CN -676358-02-

18date 2o-2-2018.Jam Shyqyri Kongjoni.Nuk e 

di pse nuk mbyllet subjekti.Nuk kam asnje 

detyrim..Ju letem me ktheni pergjigje 

26.02.2018 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN -676358-02-18 është 

miratuar dhe subjekti është çregjistruar. 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
http://www.qkb.gov.al/
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 Faleminderit 

92 26.02.2018 Përshëndetje,  

 Bashkëngjitur po ju dërgoj një kërkesë për 

informacion rreth kompanive private të ujit që 

janë të licensuara në vendin tonë! 

 

27.02.2018 

Pershendetje, 
 

Bashkelidhur, po ju dergojme informacionin e kerkuar. 

 
Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

93 27.02.2018 Faleminderit per pergjigjen tuaj. 

Me dt 15/12/2017 eshte bere kerkese per 

crregjistrim aktiviteti dhe nuk eshte bere akoma  

 

27.02.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, subjekti "Pernoci" Shpk me NUIS (NIPT) 
L12017502J është çregjistruar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

94 27.02.2018 Personi kandidat ploteson kritetret  per detyren e 

Drejtuesit Teknik per gjithe fushen e aktivitetit te 

veprimtarise se shoqerise? 

28.02.2018 

Pershendetje, 

Bashkelidhur po ju dergoj kriteret qe duhet te plotesoni per tu 

pakisur me licencen : Prodhim, perpunim,shperndarje me 
shumice e ushqimeve( per njerez). 

 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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95 28.02.2018 Pershendetje Kam ri aplikuar per licence per 

kopsht femijesh dhe ka rreth 2 muaj nga dita e 

aplikimit Nr i aplikimit LC-5988-12-17. 

28.02.2018 

Pershendetje,Bashkelidhur po ju dergojme aktin e refuzimit te 

Ministrise se Arsimit , Sportit dhe Rinise. 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

96 28.02.2018 Ju lutem te me informoni cilit institucion mund ti 

drejtohem per te bere aplikim per lishence 

perkthyesi te gjuhes italiane. 

28.02.2018 

Në përfundim, bazuar në sa ju sqaroni në kerkese, nëse aktiviteti 

juaj kufizohet vetëm në veprimtarinë “përkthyes”, dhe nuk 

përfshinë kurse të formimit profesional ju nuk i nënshtroheni 

detyrimit të pajiseni me licencë, në të kundërt ju keni detyrimin 

të pajiseni me licencën e lartëpërmendur. 

Perfunduar Nuk ka 

97 28.02.2018 Ju lutem mund te me ktheni nje pergjigje lidhur 

me hapjen e nje klinike dietologjike se cfare 

licensash duhen.Ju lutem me mundesoni nje 

pergjigje sa me te shpejte pasi biznesi duhet te 

hapi kliniken 

01.03.2018 

Qendra Kombëtare e Biznesit nuk ka tagrin ligjor të interpretimit 

të legjislacionit sektorial, prandaj me anë të shkresës zyrtare do 

kërkojë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

interpretim ligjor se në cilën nga kategoritë licencimit futet 
aktiviteti “shërbim dietologjik”. 

Lutemi të na dërgoni adresën e saktë për të vijuar me dërgimin e 
shkresave. 

Faleminderit, 

Perfunduar Nuk ka 

98 28.02.2018 Ju lutem te me informoni 

 cilit institucion mund ti drejtohem per te bere 

aplikim per  lishence perkthyesi te gjuhes italiane. 

01.03.2018 

Pershendetje, 

 

Lidhur me kërkesën për informacion të paraqitur nga ana juaj për 

sa ju saktesoni ne kerkese, ju sqarojmë si më poshte vijon: 

 

Për përkthimin e materialeve ne gjuhe të ndryshme ju nuk keni 

detyrimin te licencoheni nga QKB. 

Perfunduar Nuk ka 
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99 01.03.2018 Pershendetje, 

 I would like to ask you the courtesy to send me 

information regarding the Romanian companies 

which activate in Albania. 

 

01.03.2018 

Pershendetje, 

 Referuar kerkeses se meposhtme , bashkelidhur jane te dhenat 

mbi subjektet aktive me aksioner Rumun qe operojne ne 
Shqiperi. 

Lutem nje interpretim juridik nese duhen derguar apo jo te dhenat 

qe kerkohen (nr telefonit apo emaili) , si meposhte. 

Perfunduar Nuk ka 

100 01.02.2018 Pershendetje.  

Bashkengjitur keni nje kerkese per 

informacion.Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen 
me te shpejte te mundshme 

 

Pershendetje, 02.03.2018 

Lidhur me kërkesën për informacion të paraqitur nga ana juaj, ju 

bëj me dije se nga statistikat e raportuara nga Qendra Kombëtare 

e Biznesit, në vitit 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, numri i 

bizneseve aktive gjendet bashkelidhur. 

Perfunduar Nuk ka 

101 01.03.2018 Ju shkruaj per te marre nje informacion me te 

plote lidhur me kriteret e nevojshme dhe 

dokumentacionin e posatshem per krijimin e nje 

agjensie me objekt aktiviteti: Ndërmjetësim në 

tregun e punës. 

05.03.2016 

Lidhur me kërkesën për informacion të paraqitur nga ana juaj, ju 

sqarojmë si më poshte vijon: 1-VKM nr.538 datë 26.05.2009 

citon se “Drejtues teknik” funksioni/ne që kanë përgjegjësinë 

teknike e profesionale, në emër të subjektit që licencohet/lejohet, 

e që sipas sferës konkrete të veprimtarisë, mund të marrë 

emërtime të veçanta rast pë rast;Bashkelidhur gjeni edhe kriteret 
e kerkuara nga ana juaj. 

 

Perfunduar Nuk ka 

102 06.03.2018 Quhem Ali SHAMETAJ , i rregjistruar si 

tatimpagues me NIPT-L62521405V . Kam 

aplikuar per crregjistrim me dt.18.01.2018 me 

Numer Ceshtje CN-633941-01-18. 

06.02.2018 

Aplikim me numër çështje CN-633941-01-18, datë 18.01.2018, 

rezulton të jetë refuzuar, pasi subjekti Ali Shametaj, pajisur me 

NUIS (NIPT) L62521405V, bazuar në shkresën Nr.2241 Prot, 

datë 07.02.2018, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier figuron me 

detyrime në vlerë 10 000 lekë 

Perfunduar Nuk ka 
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103 06.03.2018 Bashkangjitur po iu dergoj njoftimin e pare Te 

kreditoreve qe kam derguar ne poste qe me data 

01.03.2018 por akoma nuk eshte pasqyruar ne 

ekstrakt. 

06.03.2018 

Ju informojme se shkresa e derguar prej jush eshte protokolluar 

prane institucionit tone , ne date 05/03/2018 , me nr prot 2542 , 

dhe eshte ende ne proces pune 

Perfunduar Nuk ka 

104 06.03.2018 Ne daten 05.03.2018 eshte derguar nga ana jone 

prane QKB shkresa Nr. 256 Prot, date 

05.03.2018  

 "Vendosje Sekuestro Konservative" 

per  Simmons Edeco Limited, Dega Shqiperi Nipt 
J82916507H. 

 Ju lutem, na konfirmoni nese eshte vendosur 

sekuestro konservative mbi aktivet e pales 

debitore  

06.03.2018 

Me aplikimin me numër çështje CN- 695263-03-18, datë 

06.03.2018  është depozituar dhe publikuar Urdhri nr. 256 Prot., 

datë 05.03.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real 

Bailiff Service” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 2504 Prot., 

datë 05.03.2018, ku është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros 

konservative mbi aktivet e palës debitore Simmons Edeco 

Limited, Dega Shqipëri NIPT- J82916507H, me qëllim 

mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do 

sillte ndryshime në regjistrin tregtar.” 

Perfunduar Nuk ka  

105 06.03.2018 Ju lutem ne lidhje me importin per tregtim te 

veres me shishe a eshte nevojshme ndonje 

licence? 

09.03.2018 

Ne pergjigje te e-mailit tuaj, ju bejme me dije se : 

Bazuar ne ligjin 10081 date 23.02.2009, shtojca 1, aktiviteti qe ju 

permendni nuk perfshihet ne asnje nga kategorite e aktiviteteve 
qe licencohen nga/ose nepermjet Qendres Kombetare te Biznesit. 

 

Perfunduar Nuk ka 

106 09.03.2018 Nese mund te na jepni te dhena lidhur me numrin 

e teresishem te bizneseve kosovare (nga Kosova) 

te regjistruara per tere vitin 2017 (mundesisht dhe 

per vitin 2016) dhe per vitin 2018, deri me tani. 

09.03.2018 

Pershendetje, 

Lutem bashkelidhur informacionin e kerkuar. 

 

Perfunduar Nuk ka 
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107 09.03.2018 Kam nje pyetje per marrjen e lishenses , mesa di 

nje nga kushtet per ta mar eshte te kesh diplomen 

e universitetit , une jam ne vazhdim por nuk e 

kam marr akoma diplomen 

09.03.2018 

Nese nje punonjes i agjencise tuaj e ka nje nga diplomat qe 

kerkon udhezimi nr.179 date 11.01.2017, I ndryshuar( 

bashkelidhur kriteret per tu licencuar per agjenci turistike) mund 

te aplikoni per tu pajisur me licencen: Agjenci turistike ( 

bashkelidhur kriteret per tu licencuar per agjenci turistike). 

Ne kontraten e punes me drejtuesin teknik duhet te specifikoni 

tek pozicioni I punes: Drejtues Teknik. 

 

Perfunduar Nuk ka 

108 09.03.2018 Ju lutem mund te me ktheni nje pergjigje lidhur 

me hapjen e nje klinike dietologjike se cfare 

licensash duhen 

13.03.2018 

Qendra Kombëtare e Biznesit me anë të shkresës zyrtare ka 

kërkuar interpretim ligjor nga Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale se në cilën nga kategoritë e licencave futet 
aktiviteti “shërbim dietologjik”. 

Qendra Kombëtare e Biznesit me anë të email do t’ju bëjë me 

dije sapo të ketë një përgjigje zyrtare nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Faleminderit, 

Perfunduar Nuk ka 

109 13.03.2018 Quhem Robert Shaipi, kam nje licence aktive per 

servis. 

Me duhet te ndryshojë adresen tek liçenca. 

Mund te me informoni se çfarë dokumentash me 

duhen. 

 

15.03.2018 

Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si më 
poshte vijon: 

Në rast se subjekti dryshon vendin e ushtrimit të aktivitetit, pranë 

Qendrës Kombëtare të Biznesit duhet të paraqiten këto 

dokumente: 

1.Dokumente pronesie ose perdorimi 

2.Planimetri e ambientit 

3.Vetedeklarim per pajisjet 

 

Perfunduar Nuk ka 
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110 09.03.2018 Thjesht duam te kemi Niptin dhe Licensen e tij, 

gje qe ju si institucion dhe si zyre per te drejten e 

informimit, keni per detyre t ia kerkoni , ne 

interes te qytetarit. 

Kontrata per te cilen eshte paguar dhe ka 

projektur e supervizuar godinen tone, eshte e 

dates 20.12.2010, me sipermarres, firma Enval, e 

perfaqesuar nga Presidenti is aj Vladimir 

Gjurgjaj. Licensa e Edi Comit, sipas projektit te 

dorezuar ka nr A-0204/2 

15.03.2018 

Pershendetje, 

 

Nga verifikimi I kryer ne regjistrin tregtar ne baze te te dhenave 

qe ju na keni vendosur ne dispozicion edi com nuk figuron I 

regjistruar ne regjistrin tregtar. Persa I perket licences se 

arkitektures ajo nuk leshohet nga institucioni yne. 

Faleminderit. 

Perfunduar Nuk ka 

111 15.03.2018 Deshiroja t'ju pyesja ne lidhje me procedurat qe 

duhet te ndjek per te hapur nje biznes me nipt 

sekondar? 

15.03.2018 

Në vijim të komunikimit për hapjen e  adresës sekondare, 

bashkëlidhur gjeni dokumentacionin për pajisjen me licencë për 

aktivitetin farmaci. 

Perfunduar Nuk ka 

112 15.03.2018 Subjekti “Fashion Embroidery” shpk  me NIPT 

L62821403O  ne daten 25-01-2018  ka kryer 

aplikimin per “ Çregjistrim Personi Juridik,,  me 

numer çeshtje CN-642747-01-18  paraqitur nga 

Koço Llukmani. 

15.03.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-642747-01-18 është 
miratuar. 

Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

113 15.03.2018 Ju lutem mund te beni nje verifikim ne lidhje me 

çeshtjen CN-650400-01-18 pasi ka kaluar shum 

dite dhe nuk kemi mare akoma nje pergjigje 

15.03.2018 

Përshëndetje, 

Aplikimi me numër CN-650400-01-18 është miratuar. 

Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
http://www.qkb.gov.al/


Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al 

114 16.03.2018 Pershendetje, bashkengjitur keni nje kerkese per 

informacion. Shpresoj ne nje pergjigje sa me te 

shpejte. 

Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm përgjegjës për 

regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime funksionale në 
përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 “Për 

regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në fuqi. 

 
Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të 

administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform 

parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e 
ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të 

interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i 

Financave. 
 

Për përfimin e këtyre shërbimeve, çdo  individ/subjekt i interesuar, mund 
të paraqitet pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, për të depozituar 

kërkesën, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse (ku specifikohet 

arsyeja e kryerjes së pagesës 

Perfunduar Nuk ka 

115 16.03.2018 Ju lutem a mund te me jepni nje informacion, 

nese kompanite e sigurimit te jo jetes duhen 

licensuar nga ju? 

16.03.2018 

Bazuar ne Ligjin 10081 date 23.02.2009 , aktiviteti qe ju 

permendni,  ne e-mailin tuaj, nuk perfshihet ne asnje nga 
aktivitetet qe licencohen nga/ose nepermjet QKB-se. 

Mendoj se duhet te drejtoheni tek Autoriteti i  Mbikqyrjes 

Financiare 

Perfunduar Nuk ka 

116 16.03.2018 Pershendetje Ju lutem jam e intersuar per 

aplikimin per licence per suplemente ose 

integratore ushqimor 

16.03.2018 

Bashkelidhur, gjeni tabelen me kriteret qe duhet te plotesoni per 

tu pajisur me  licencen “ prodhim, perpunim , shperndarje me 
shumice e ushqimeve( per njerez)). 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

117 16.03.2018 Kemi kryer aplikimin per rregjistrim fillestar te 

shoqerise Easy Flow Group me  CN-703470-03-

18 . Aplikimi eshte kryer qe ne daten 13 Mars 

dhe kemi 3 dite qe presim per  Niptin. 

16.03.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjmë me dije se aplikimi me numër CN-703470-03-18 është 

miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/


Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al 

118 16.03.2018 Cfare dokumentash na duhen per licencimin dhe 

per te pasur mundesine te japim nje diplome qe 

njihet nga sheteti shqiptar. 

19.03.2018 

Pershendetje, 

Bashkelidhur po ju dergojme dokumentacionin qe duhet te 

plotesoni per tu pajisur me licencen: Kurse te formimit 

profesional. 

Perfunduar Nuk ka 

119 19.03.2018 jam i interesuar per nje license operator turistik 

dhe Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve 

Ju lutem mund te me thoni cilat jane kushtet qe 

duhen plotesuar dhe dokumentat e nevojshem 

20.03.2018 

Bashkelidhur po ju dergoj dokumentacionin qe duhet te plotesoni 

per tu pajisur me licencen: Transport nderkombetar udhetaresh 
dhe Operator turistik. 

Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

120 20.03.2018 Ne lidhje me aplikimin me CN-617538-01-18. 21.03.2018 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi për çregjistrim, me numër CN-

617538-01-18 është refuzuar, bashkelidhur gjeni arsyet e 

refuzimit. 

Perfunduar Nuk ka 

121 21.03.2018 Pershendetje, nga verifikimi subjekti Lindita 

Dervishhasani eshte me NIPT L52914201A. Ju 

lutem verifikojeni dhe njehere 

21.03.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se subjekti Lindita Dervishhasani eshte me 

NIPT L52914201A është çregjistruar.  

Perfunduar Nuk ka 

122 21.03.2018 Jam inspektori I taksave bashkim Kamez. Kerkoj 

information per bizneset 

21.03.2018 

Lutem te klikoni mbi linkun http://qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-

regjistrin-tregtar/kerko-per-subjekt/  lidhur me informacionin e 

kerkuar. Duhet te plotesohet njera nga fushat “NIPT” apo “Emri i 

subjektit” per te gjeneruar te dhenat perkatese te atij subjekti. 

Perfunduar Nuk ka 
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123 21.03.2018 Duke qene se qe nga koha e terheqjes se 

licences  e deri me sot kane kaluar disa jave dua 

te di nese ka ardhur akti i miratimit per licencen 

me LN - 4267-12-2017. 

23.03.2018 

Nga kontrolli i dites se sotme date 23/03/2018 nuk rezulton te 

jete sjelle dhe ngarkuar ne dosjen perkatese te licences LN-4267-

12-2017 akt-miratimi nga ana e Ministrise se linjes. Kete 

informacion mund ta kontrolloni dhe nepermjet linkut 

http://qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-kombetar-te-

licencave-autorizimeve-dhe-lejeve/licensat-lejet-e-leshuara-nga-

qkb/ duke perzgjedhur “ Kerkim i avancuar” dhe duke plotesuar 

fushen “ Numri” (vendoset i plote numri i Licences LN-4267-12-

2017). 

 

Perfunduar Nuk ka 

124 23.03.2018 me duhet te verifikoj mehmet lamcellari a e ka 

lishencen aktive apo jo 

23.03.2018 

Lidhur me kerkesen e meposhtme, ju njoftojme qe NIPT i 

subjektit “Mehmet Lamcellari” eshte aktiv dhe mund te 

aksesohet duke vendosur NIPT “L59509201A” ne fushen “Nipti” 

ne linkun http://qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-

tregtar/kerko-per-subjekt 

Perfunduar Nuk ka 

125 23.03.2018 kam nevoje per nje informacion specifik nga zyra 

e QKB. Brenda mundesive, do ju isha shume 

mirenjohes, nese do me jepnit  numrin e sakte te 

bizneseve te rregjistruara si "Palester" ne 

Shqiperi. 

23.03.2018.Qendra Kombëtare e Biznesit, si institucioni i vetëm 

përgjegjës për regjistrimin e biznesit në Shqipëri, ofron shërbime 
funksionale në përputhje me parashikimet e Ligjit nr.9723, datë 

03.05.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe akteve 

nënligjore në fuqi. 
 

Me qëllim shkurtimin e kohës së marrjes së informacioneve të 

administruara dhe disponuara në regjistrin tregtar, konform 
parashikimeve të ligjit të sipërcituar, QKB, ka krijuar mundësinë e 

ofrimit të shërbimeve të tjera (dytësore), ndaj çdo individi/ subjekti të 

interesuar, përkundrejt tarifave përkatëse, të miratuara nga Ministri i 
Financave. 

 

Për përfimin e këtyre shërbimeve, çdo  individ/subjekt i interesuar, mund 
të paraqitet pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, për të depozituar 

kërkesën, të shoqëruar me mandat-pagesën përkatëse (ku specifikohet 
arsyeja e kryerjes së pagesës 

Perfunduar Nuk ka 

126 23.03.2018 Po ju ve ne dijeni per disa nga subjektet te cilet 

kan aplikuar per crregjistrim pasi disa kan me 

shume se dy muaj qe kan bere aplikimin 

23.03.2018 Aplikimi  me numër CN-637007-01-18 është 
miratuar dhe subjekti aktualisht figuron me status: Çregjistruar. 

Aplikimi me numër CN-670962-02-18 është miratuar dhe 

aktualisht subjekti figuron me status: Çregjistruar. 

 

Perfunduar Nuk ka 
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127 24.03.2018 Bashkëlidhur keni një kërkesë për informacion në 

lidhje me një leje koncesionare për ndërtimin e 

hidrocentraleve në Valbonë. 

24.03.2018 

Lutemi te paraqiteni prane sportelve te qkb-se per plotesimin e 

formularit me qellim venien ne dispozicion te informacionit qe 

kerkoni, pasi dokumetacioni qe ju kerkoni ne kerkesen tuaj 

nxirret duke plotesuar formularin prane sportelve te qkb-se. 

Perfunduar Nuk ka 

128 24.03.2018 Certefikata e drejtuesit teknik do te thote diploma 

e tij ne nje nga fushat : Kimi, inxhinieri e 

teknologjise, agronomi dhe shkencat biologjike? 

26.03.2018 

Pershendetje, 

Bashkëlidhur gjeni kriteret e detajuara për licencë “ Prodhim, 
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”. 

 

Perfunduar Nuk ka 

129 26.03.2018 pershendetje doja te dija per hapjen e nje fabrike 

boje a duhet te pajisemi me licence QKL apo 

mjafton vetem NIPT ne QKB?? 

26.03.2018Për sa më sipër, në rast se veprimtaria e përcaktuar në 

email-in tuaj, përfshihet në veprimtaritë e shtojcës së Ligjit Nr. 

10448/2011, atëhere, subjekti duhet të paraqitet pranë sporteleve 

të QKB-së për të aplikuar për Leje Mjedisi të tipit A dhe/ose B 

dhe/osë C në përputhje me kriteret dhe dokumentacionin e 

përcaktuar në legjislacionin sektorial. 

Perfunduar Nuk ka 

130 26.03.2018 Kerkoj pasqyrat financiare te nje biznesi kam 

vepruar sipas udhezumeve tuaja dhe akoma nk 

me keni dhen informacionin e duhur 

26.03.2018 

Kete informacion mund ta gjeneroni fillimisht duke shkuar ne 

linkun http://qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-

per-subjekt/ dhe duke kerkuar me numer NIPT-i apo me emer 
subjekti, duke gjeneruar ekstraktin historik te subjektit. 

 

Perfunduar Nuk ka 

131 26.03.2018 Ju lutemi me ane te emailit te me dergoni 

pergjigjen e aplikimit prane QKL me nr aplikimi 

LC-7653-03-2018 faleminderit! 

27.03.2018 

Nga kontrolli i Regjistrit Kombetar te Leje/Licencave, aplikimi 

juaj me numer LC-7653-03-2018, eshte ne statusin”Institucioni 

tjeter ne proces”. Afati i vendimarrjes per kete aplikim eshte 15 

dite ( pune). 

Perfunduar Nuk ka 
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132 27.03.2018 Pershendetje,  jam e interesuar te marr 

informacion ne lidhje me nje aplikim qe kam bere 

prane QKB per shoqerine koncensionare Clean 

Energy Al shpk 

27.03.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se aplikimi  te cilit ju i referoheni ne email 
është miratuar.  

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

133 27.03.2018 Me date 24.01.2018 kam bere riaplikimin per 

cregjistrim te subjektit fizik me nr Nipt 

L57116404I te Bardhul Kurti me nr CN-641586-

01.18 

27.03.2018 

Ju bëjmë me dije se aplikimi me numër CN-641586-01-18 është 

miratuar dhe aktualisht subjekti ka status: Çregjistruar. 

Perfunduar Nuk ka 

134 27.03.2018 Ne daten 20 Mars 2017, nepermjet Postes 

Shqipetare, eshte derguar nje njoftim per 

kreditoret e Shoqerise Vodafone M-Pesa, e cila 

eshte ne likuidim e siper. Ky njoftim nuk eshte 

shfaqur ne faqen e QKB. 

28.03.2018 

Aktualisht njoftimi i pare per kreditoret per shoqerine 

“VODAFONE M-PESA”eshte i publikuar dhe mund te shikohet 

ne linkun http://qkb.gov.al/shpallje/njoftime-per-kreditoret/. 

Perfunduar Nuk ka 

135 27.03.2018 Si munde ta kontrolloj qe kam nevoj per ta 

rifreskuar licensen time.Faleminderit per 

mirkuptimin 

29.03.2018 

Pershendetje, 

Në lidhje me kërkesën e ardhur me anë postës elektronike lutemi 

të na sqaroni në lidhje me llojin e aktivitetit që ju ushtroni 

gjithashtu të na dërgoni të dhëna të sakta rreth licencës ose mund 

të paraqiteni pranë sporteleve të informacionit pranë QKB për 

çdo informacion më të detajuar. 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
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136 29.03.2018 Mirdita kam aplikuar per leje mjedisi te tipit c me 

date 14.02.2018 dhe kane kaluar afatet per tu 

zbardhur leja, si mund te marre nje pergjigje se 

ku ka ngel leja ime e miratuar. 

29.03.2018 

Pershendetje, 

Lidhur me kërkesën e paraqitur, lutem na vini në dispozicion 
niptin e subjektit dhe numrin (LC) e kërkesës (aplikimit). 

 

Perfunduar Nuk ka 

137 29.03.2018 Kam bere nje aplikim per rregjistrim dege te huaj. 

Nr aplikimit Cn-709047-03-18. Statusi me del i 

pezulluar dhe nuk ka asnje arsye per pezullimin. 

29.03.2018 

Përshëndetje, 

 Ju bëjme me dije se aplikimi me numër Cn-709047-03-18 është 

miratuar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al. 

 Faleminderit 

Perfunduar Nuk ka 

138 29.03.2018 Quhem Lefter SHEHAJ , i rregjistruar si 

tatimpagues me NIPT-L12709405I . Kam 

aplikuar per crregjistrim me dt.15.02.2017 me 

Numer Ceshtje CN-671254-02-18 

29.03.2018 

Ju bëjmë me dije se, aplikimi me numër CN-671254-02-18 është 

miratuar dhe aktualisht subjekti figuron me status: Çregjistruar. 

Perfunduar Nuk ka 

139 29.03.2018 Subjekti  BAjame Caushi, me Nipt K61823501l, 

Me forme ligjore “TR”, me status aplikuar per 
cregjistrim, me seli Durres, 

Nga DRT Durres I eshte terhequr refuzimi per 
crregjistrim ne QKB qe me date 16.01.2018. 

Nga ana e QKB-se nuk eshte vazhduar procedura 

e cregjistrimit 

 

29.03.2018 

Përshëndetje, 

Ju bëjmë me dije se subjeki me NUIS K61823501l është 
çregjistruar. 

 Verifikimi mund të kryhet në faqen zyrtare www.qkb.gov.al.  

 

Perfunduar Nuk ka 

http://www.qkb.gov.al/
http://www.qkb.gov.al/
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140 29.03.2018 juristi/ja qkb kerkon depozitim fondi në bankë 

për ta bërë aktive sha cila është vlera që duhet 

depozituar në Bank ???? 

 

29.03.2018 

Per sa me siper ju informojme se shuma qe duhet te depozitoni ne 

banke eshte 1/4 e kapitalit fillestar. 

Perfunduar Nuk ka 

 


