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Numri rendor

Data e regjistrimit te
kerkesave

1

02.01.2019

Objekti

Data e kthimit te pergjigjes

Pershendetje Dua te di cfare dokumentash dhe kritere
duhen per te hapur nje agjensi udhetimi. Faleminderit

03.01.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur gjeni listen e dokumentave nga ju kerkuar.

Statusi i kerkeses

Tarifa ne leke

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Pefunduar

Nuk ka

Me respekt
2

3

03.01.2019

04.01.2019

Pershendetje

04.01.2019

Subjekti Morena BAlla me nipt L32313505B, me
shkrese DRT Durres, nr 16405/556 prot date
05.11.2018
i eshte terhequr refuzimi per cregjistrim CN-678940-0516.
JU lutem perfundoni proceduren e cregjistrimit

Përshëndetje,

Pershendetje !

04.01.2019
Pershendetje,

Ju shkruajme nga “Salliu2G” Shpk,

Ne lidhje me kerkesen tuaj ju informojme se bazuar ne
nenin 4 te ligjit 9723/2007, “Per Regjistrimin e Biznesit”, i
ndryshuar, QKB-ja ka keto funksione:

Ju lutem na ndihmoni me nje Informacion nese mund te
jete Administrator i nje Shoqerie Tregtare nje person,
a)
i cili punon ne Administraten shteterore ne cilesine e b)
“Mjekut”?
A ka ndonje mosperputhje ligjore apo konflikt interesi?
c)

d)
e)

Ju bëjmë me dije se, subjekti u çregjistrua.
Faleminderit

Mban regjistrin tregtar;
Kryen regjistrimin e subjekteve te percaktuara ne kete ligj,
per qellim te regjistrimit fiskal, te sigurimeve shoqerore e
shendetesore, si dhe inspektimit te mardhenieve te punes ;
Leshon certifikata, ekstrakte te regjistrimeve dhe kopje te
vertetuara te akteve, te depozituara sipas percaktimit te ketij
ligji;
Publikon te dhenat e regjistrit te mbajtur, si dhe siguron
aksesin e lire te publikut ne to;
Informon dhe keshillon per procedurat e regjistrimit
Per sa me siper ju bejme me dije se, QKB informon lidhur
me procedurat e regjistrimit dhe licencimit te subjekteve
tregtare

Faleminderit.
4

04.01.2019

Pershendetje
Jam e interesuar per te ber nje pezullim aktiviteti, por
kam detyrime te pa shlyera ne tatime te cilat dua ti

04.01.2019
Pershendetje,
Bazuar ne Ligjin nr 97/2018 Neni 3 pika 2 ku shprehimisht
thuhet se : "Kalimi në regjistrin pasiv të tatimpaguesve
persona fizikë dhe juridikë, nga Qendra Kombëtare e
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shlyej pa mu shtuar dhe detyrime te tjera, pyetja ime
eshte a mund te bej nje pezullim aktiviteti me detyrime?

Biznesit, bëhet duke verifikuar më parë pagimin e
detyrimeve tatimore nga ana e tyre. Verifikimi në
administratën tatimore bëhet në rrugë elektronike brenda së
njëjtës ditë pune"
Pra ju nuk mund te kaloni ne status "Pezulluar" pa shlyer me
pare te gjitha detyrimet tatimore
Me respekt

5

04.01.2019
Ju urojme nje vite te ri te mbare.
Luteni te na informoni per aplikimin e meposhtem pasi
eshte shume urgjent per mbylljen e kesaj adrese per
mos gjenerim taksa bashkie per vitin 2019

07.01.2019
Përshëndetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ju bëjmë me dije se aplikimi u miratua.
Faleminderit

6

07.01.2019

Pershendetje,
Jam nje studente ne degen e Ekonomiksit ne
Universitetin Epoka. Ne lenden e Ekonomikut, ne kemi
per te pergaditur nje projekt ne formen e reklamimit
mbi firmen Deka Group. Kam kontaktuar edhe me
firmen Deka Group por per arsye kohore (afati eshte te
Enjten) do e vleresoja shume nese do te na jepnit
informacion mbi pasqyren financiare te Deka Group per
vitin 2017 dhe 2016. Shpresoj shume qe kjo te jete e
mundur!

09.01.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te emailit tuaj ju bejme me dije se, bazuar ne
dispozitat ligjore ne fuqi, cdo e dhene e regjistruar ne
regjistrin tregtar publikohet ne Buletinin e Njoftimeve
Zyrtare te Regjistrimit qe mbahet nga QKB ne format
elektronik dhe botohet ne faqen e sj zyrtare ne internet.
Per sa me siper, informacion lidhur me pasqyrat financiare
te shoqerise "Deka Group", mund te gjeni ne ekstraktin e
shoqerise, nepermjet faqes zyrtare te QKB-se.
Konkretisht ne linkun:http://qkb.gov.al/kerko/kerko-neregjistrin-tregtar/kerko-per-subjekt/
Faleminderit,

7

09.01.2019

Të ndëruar,
Ne jemi kompani e huaj nga Maqedoni dhe
planifikojmë të regjistrojmë një filial në Shqipëri. Kemi
lexuar për dokumente të nevojshme për regjistrimin e
kompanisë. Na intereson për përkhimin e dokumenteve.
A mund të bëjmë përkhtimin nga gjuha maqedonase në
gjuha shqipe në Maqedoni, dhe pastaj t`i legalizohemi
në notër në Shqipëri. Apo përkthimin duhet të bëhet në
Shqipëri?
Faleminderit,

09.01.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se bazuar ne
nenin 27 te ligjit nr. 9723/2007, "Per regjistrimin e biznesit",
I ndryshuar, dokumentet shoqëruese duhet të jenë në gjuhën
shqipe. Së bashku me dokumentin shoqërues në shqip,
aplikanti mund të depozitojë edhe përkthimin e vërtetuar në
gjuhë të huaj. Aktet private dhe dokumentet zyrtare të
juridiksioneve të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e
vërtetuar në gjuhën shqipe dhe të legalizohen sipas ligjeve
në fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga
Republika e Shqipërisë.
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09.01.2019

Pershendetje.

09.01.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Bashkengjitur keni nje kerkese per informacion.
Iu lutem ktheni pergjigje ne kohen me te shpejte te
mundshme

Ne pergjigje te e-mailit tuaj, me poshte gjeni informacionin
e kerkuar.
Faleminderit,

9

09.01.2019

Jam gazetare e Emisionit TOP SHOW ne Top Channel.
Po bejme nje emision sot ne lidhje me mbylljen e
pikave te basteve dhe kerkoj nga ju te me informoni

09.01.2019

Sa eshte nr i pikave te basteve te kane mbyllur
altivitetin fizik deri ne 1 janar 2019 ne te gjithe
territorin e vendit dhe sa soecifikisht per Tiranen?

Lidhur me kerkesen per te dhenat mbi mbylljet e adresave
sekondare te kompanive te basteve sportive per 2018, ju
lutem gjeni informacionin bashkelidhur.

Pershendetje,

Sa eshte nr i lojrave te fatit te mbyllura?
Sa ishte nr i te punesuarve ne kete lloj biznesi ?
Pres nje pergjigje brenda dites se sotme ju lutem
10

09.01.2019

Ju shkruaj nga kompania "Alban-Tirana Co" me Nipt
J61820061H ,
Drejtoria e Tatimeve ju eshte drejtuar QKB me shkrese
Nr. 90074 Prot date 17.12.2018 me Lende: Njoftim
per lirim nga barra siguruese Pasi subjekti ka kryer te
gjitha pagesat..
Kjo shkrese nuk eshte pasqyruar akoma ne ne QKB .
Kerkojme nje informacion pse po vonohet pasqyrimi i
kesaj shkrese ne Ekstraktin historik te shoqerise

10.01.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se, ne
aplikimin me nr. CN-060635-01-19, u depozitua shkresa me
Nr. 90074 Prot date 17.12.2018, me Lende: Njoftim per
lirim nga barra siguruese.
Aktualisht, njoftimi per lirim nga barra siguruese, gjendet i
pasqyruar ne ekstraktin e shoqerise.
Faleminderit,

11

10.01.2019

Pershendetje,
Kam aplikuar qe me date 3/12/18 per license
prodhim/tregtim i ushqimeve me nr LC-3866-12-2018
dhe gjate kerkimit te lejeve ne qkb nuk me rezulton
asnje aplikim.

14.01.2019
Pershendetje,
Pas kontrollit te bere ne Regjistrin e Lejeve dhe Licencave
rezulton se aplikimi me numer LC-3866-12-2018, datë
03/12/2018 eshte refuzuar ne date 05.12.2018.
Aresyet e refuziit I gjeni ne dokumentin bashkengjitur ketij
email.
Me respekt
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14.01.2019

Pershendetje kam bere nje kerkese per aktivizimin e
statusit te subjektit Odeon shpk me nipt K86812205F
dhe skam marre akoma pergjigje 2.Per subjektin O&B
shpk ku jam dhe aksioner kemi bere nje kerkese per
ndryshimin e emrit tregetar dhe rregullimin e kuotave te
aksioneve qe jane te ndara ne 33.33% secilini (100% te
ndara ne tre pjesetare ne menyre te barabarte) ky eshte
nje gabim qe eshte bere prej zyres suaj, kerkesat jane
bere bere qe prej dites se hene dhe nuk eshte pasqyruar
asnje ndryshimin akoma.

14.01.2019
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Lidhur me pretendimin tuaj se per shoqerine “ODEON”
keni kryer aplikim per aktivizimin e aktitivetit tuaj,
sqarojme se, nga verifikimi I kryer ne regjistrin tregtar
rezulton se, per shoqerine “ODEON” shpk, nuk eshte kryer
asnje aplikim per aktivizimin e shoqerise, aktuialisht
shoqeria figuron me status ” pezulluar”.
Nderkohe lidhur me aplikimin e kryer per shoqerine
“O&B”, ju bejme me dije se, aplikimi eshte miratuar dhe te
dhenat e pasqyruara ne ekstraktin e shoqerise jane ne
perputhje me aktet e depozituara ne aplikim.
Faleminderit

13

14.01.2019

Mirdita jam i interesuar te hap nje biznez ,qe sherbinet e
keti biznesi ti kryej ne europ.Konkretisht jam i
interesuar qe faturat qe un prer ne shqipri t'më njihen
nje BE .Do kisha deshir te bashbisedoja me dikë që
mund t'më ndimoj.

a)
b)

c)

d)
e)

14.01.2019
Në përgjigje të e-mailit tuaj ju informojmë se:
Mbështetur në nenin 4 të ligjit 9723, date 03.05.20072007,
“Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, QKB-ja ka këto
funksione:
Mban regjistrin tregtar;
Kryen regjistrimin e subjekteve të percaktuara në këtë ligj,
për qëllim të regjistrimit fiskal, të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore, si dhe inspektimit të mardhënieve të punës ;
Lëshon çertifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të
vërtetuara të akteve, të depozituara sipas përcaktimit të këtij
ligji;
Publikon të dhënat e regjistrit të mbajtur, si dhe siguron
aksesin e lirë të publikut në to;
Informon dhe këshillon për procedurat e regjistrimit
Për sa më sipër lidhur me kerkesen tuaj, lutemi të drejtoheni
pranë organeve kompetente përkatëse.
Faleminderit,

14

14.01.2019

Pershendetje Isha I interesuar per te hapur nje Biznes te
vogel duke hapur lishens Cfar Duhet te bej?

14.01.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te emailit tuaj ju bejme me dije se:
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Në mbështetje 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.
Per sa me siper lutemi percaktoni formen ligjore te biznesit
qe deshironi te regjistroni, me qellim informimin tuaj sa me
sakte lidhur me dokumentacionin e duhur qe duhet te
paraqitni per depozitim.
Faleminderit,
15

14.01.2019

Pershendetje,
Eshte bere nje aplikim prane Qendres Kombetare te
Businesit me CN-059162-01-19 per
shoqerine Combined group Contracting me NUIS
L51623028A.
Ky aplikim eshte aprovuar por ne ekstrakt nuk eshte
bashkengjitur dokumenti qe gjeni ne kete mail per te
cilin realisht eshte kryer edhe aplikimi,
Ju lutem te kryeni veprimet per te bashkengjitur doc
pasi eshte shume e rendesishme.

16

15.01.2019

Pershendetje,
Ju lutem mundet te me thoni specifikisht se cilat jane
dokumentat qe duhen sjelle prane QKB-se per te
themeluar nje SHPK me ortak shoqeri italiane

15.01.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne vijim te kontrolleve ne NIPT “L51623028A”, lidhur me
ceshtjen me nr. CN-059162-01-19, ju bejme me dije se
gjendet dokumenti i perkthyer dhe i noterizuar, qe eshte
paraqitur ne sportel (versioni noterial dhe jo origjinal, qe
eshte sjelle me email).
Per shkak te te dhenave konfidenciale qe ai permban (numer
personal), ky dokument nuk gjendet i pasqyruar ne
ekstraktin historik te subjektit.
Faleminderit
16.01.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur ketij email gjeni nje kopje te listes se
dokumentave nga ju kerkuar.
Me respect

17

15.01.2019

Pershendetje, doja te aplikoja per licence per transport
udhetaresh nderkombetare.
Por nuk jam i qarte per dokumentat qe me duhen per
aplikim,

16.01.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur gjeni listen e dokumentave te nevojshme per
pajisjen me licence "Transport nderkombetar i udhetareve".
Nese keni paqartesi lutemi na kontaktoni ose drejtohuni
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ju lutemi tmi rendiseni sa me qarte dokumentat qe
duhen per aplikim ,flm

prane sportelit te informimit dhe asistences prane zyrave te
QKB.
Me respekt

18

16.01.2019

Pershendetje ,
Me sugjeruan t'ju shkruaja ne kete email ne lidhje me
nje informacion me te sakte persa i perket hapjes se nje
biznesi.
Doja te dija nese eshte e mundur , qe te regjistrohet nje
biznes i ri dhe emri i tij te jete vetem me shifra psh "14
ose 22". Apo eshte e detyrueshme qe te jete i shkruajtur
me shkronja ?
Ne pritje te pergjigjes suaj

16.01.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne nenin 23, te ligjit nr.9723/2007, “Per regjistrimin
e biznesit”, I ndryshuar, ndalohet regjistrimi në regjistrin
tregtar i subjekteve me emra të njëjtë ose të ngjashëm, me
emra në trajtën e shquar apo shkurtimet përkatëse të
shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave
ndërkombëtare, fetare ose institucioneve të pushtetit qendror
apo vendor, pa shtesa dalluese ose me emra, që janë në
kundërshtim me rendin e moralin publik apo me dispozitat
urdhëruese të ligjit.
Faleminderit,

19

16.01.2019

Pershendetje,

18.01.2019
Pershendetje,

Ju lutem te me ndihmoni me keto informacione;
Bashkelidhur gjeni informacionin e kerkuar.
1- Numri total i klinikave dentare ne vendin tone
2- Te dhenat e 5 vjecarit te fundit, sa klinika dentare
jane hapur nga 2013 -2018, vit pas viti.
3- Bashke me numrin e klinikave do me duhej edhe
shperndarja gjeografike e tyre.

Faleminderit,

Ju falenderoj paraprakisht, mbetem ne pritje te
pergjigjes tuaj.
20

19.01.2019

Pershendetje!
Jam bisnes i madh me statusin person fizik. Kam dy
licensensa te marra nga QKL me veprimtarine si me
posht:
1. Perpunim, ambalazhim, etiketim e shperndarje vaj
ulliri dhe vegjetal.
2. Ambalazhim, etiketim dhe shperndarje me shumice e
produkteve te qumshtit dhe nenprodukteve te tij, mjaltit
dhe mjaltit industrial, recelit dhe turshive.
Do te zevendesoj drejtuesin teknik te shoqerise.
Ju lutem me dergoni kushtet profesionale qe duhet te
plotesoi Drejtuesi Teknik dhe dokumentat qe duhet te
pergatis per te bere aplikimin tek qendra juaj.

21.01.2019
Pershendetje,
Per te bere ndryshimin e Drejtuesit Teknik ju duhet te
paraqitni ne sportelet e QKB dokumentat e meposhtem (
origjinale ose kopje te noterizuara)



Çertifikatë për Drejtuesin Teknik

- Arsim i lartë në degën kimi ose teknologji
ushqimore/ Arsim i lartë në degën Veterinari në rastin e
produkteve me origjinë shtazore,
- Arsim i mesëm profesional ushqimor,
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Faleminderit.

- Dëshmi specializimi brenda ose jashtë vendit në
fushën e teknologjisë ushqimore
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21.01.2019

Përshëndetje!Kërkoj informacion lidhur me shoqërine
Mandi Cota me nipt J91426004K.A mund te me
dergoni te gjitha dokumentat(akti themelimit,ceshtjet
etj) lidhur me këtë shoqëri pasi online është e
pamundur.Ju faleminderit!

Kontratë pune me drejtuesin teknik.

24.01.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjgije te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne nenin 67 te ligjit nr.9723/2007, “Per regjistrimin
e biznesit”, I ndryshuar, QKB konfirmon te dhenat e
regjistruara nga subjektet sipas ketij ligji, nepermjet leshimit
te ekstrakteve ne format shkresor apo elektronik, sipas ketij
ligji. Cdo person kundrejte pageses se tarifes perkatese, ka
te drejte te marre pa pengesa, ne format shkresor apo
elektronik, sipas deshires, ekstrakte per te dhenat e
regjistruara te cdo subjekti, si dhe kopje te dokumenteve
shoqeruese te depozituara ne regjister.
Faleminderit,

22

24.01.2019

Përshëndetje!
Subjekti INDRIT BAJRAMAJ ( Nipti: L57201009V ;
Objekti i Aktivitetit: Tregti me pakice te peshkut,
tregtim artikuj te ndryshem)

.24.01.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur ketij email gjeni nje kopje te dokumentave te
nevojshme per pajisjen me licencen "II.1.B - Shitje me
shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)"

interesohet për Kriteret e domosdoshme lidhur me
Importimin e Peshkut.
Lutem na ndihmoni nëse duhet pajisur me QKL apo
mjaftojnë në Doganë analizat shënedtësore të
Eksportuesit, nga vendet e Bashkimit Evropian?

23

24.01.2019

Faleminderit!
Pershendetje,
Ju shkruaj ne lidhje me ceshtjen nr. CN-059162-01-19,
date 11.01.2019, e cila permban sa me poshte cituar :
Numri i ceshtjes: CN-059162-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i autorizimit
datë 22.12.2018 ku eshte vendosur
leshimi i autorizimit per z. Odise Bresha ne cilesine e
perfaqesuesit ligjor te kompanise
kontraktuese te grupit te kombinuar K.S.C) per te hapur
nje llogari ne emer te kompanise

29.01.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Neni 3, i Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale”, i ndryshuar, citon se: “Të dhëna
personale” është çdo informacion në lidhje me një person
fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, direkt ose
indirekt, në veçanti duke i’u referuar një numri identifikimi
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ne lidhje me projektin e ndertimit te seksionit rrugor te
bypass-it te Fierit ne Republiken e Shqiperise.
Autorizimi perkates nuk eshte publikuar dhe nga ju
subjekti ka marre nje pergjigje ne te cilen specifikohet
mospublikimi i autorizimit (dokumentit) per ceshtje
konfidencialiteti(nr.personal).
Ju lutem mund te na ndihmoni me nje informacion me
te sakte per arsyen e mospublikimit te ketij autorizimi,

ose një a më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij
fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor apo social.
Per sa me siper, per arsye se, dokumenti i autorizimit i
depozituar ne aplikimin me nr. CN-059162-01-19, permban
te dhena personale, dhe nuk mund te pasqyrohet ne
ekstraktin e shoqerise.
Faleminderit,
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29.01.2019

Përshëndetje!
Unë jam juriste dhe pedagoge pranë Fakultetit të
Drejtësisë, UT. Po ju shkruaj mbi një informacion që
më duhet mbi projektin "Report on Legislation and
Policy Measures in the sector of E-commerce in
CEFTA Region", ku se bashku me Znj. Ersida Teliti,
jemi eksperte të këtij projekti dhe në hartimin e një
raporti, i cili ka si objektiva pasqyrimin e akteve
legjislative në lidhje me tregtinë elektronike,
nënshkrimin elektronik, mbrojtjen e konsumatorit si dhe
të dhëna që lidhen me tregtinë elektronike, të realizuara
nga studime te ndryshme dhe mbi të gjitha, të dhëna
zyrtare nga Institucionet.
A dispozon QKB të dhëna mbi subjektet
tregtare/bizneset të cilët ofrojnë apo kanë si objekt
tregtinë elektronike? Nëse po, sa dhe cilët janë këto
subjekte?

29.01.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Qendra Kombëtare e Biznesit është njohur me shkresen e
bashkelidhur. Lidhur me informacionin e kërkuar nga ana
Juaj, ju sqarojmë si më poshtë:
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).
Sa më sipër, lutem formulimin dhe nje here ne nje format
kerkese duke specifikuar e aktivitetin ekonomik per te cilin
kerkohet informacioni i kerkuar si dhe periudha perkatese
kohore, bashkelidhur me pagesen perkatese.

25

29.01.2019

E nderuar Zonjë, I nderuar Zotëri,
Ne vijim te emailit tone te meparshem, do te nje
informacion ne lidhje me listen e perditesuar te pranise
se bizneseve Hollandeze ne Shqiperi. Do t’a vleresonim
nese do te ishte e mundur te kishim nje liste te tille.

31.01.2019
Pershendetje,
Duke bashkengjitur gjeni informacionin e kerkuar.
Me respekt

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
Duke ju falenderuar paraprakisht, lutem per nje
pergjigje te shpejte.
Faleminderit,
26

31.01.2019

Pershendetje , Ju lutem mund te me jepni informacion dokumentacion planimetrie te licencimit te subjektit
Redian Demiraj Vlore per aktivitetin e tregtimit me
pakice te PMB(PESTICIDE)K36521205N LN-538006-2012. Ju Faleminderit

01.02.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur ketij email gjeni kopje te dokumentacionit te
dorezuar nga subjekti Redian DEMIRAJ per pajisjen me
licencen me LN-5830-06-2012 si dhe nje kopje te ekstraktit
historic te perditesuar ne daten e sotma ku pasqyrohen te
gjitha adresat e subjektit.

Perfunduar

Nuk ka

27

01.02.2019

Pershendetje
Jam paisur me nipt L91322015E dhe dua te di a mund
te pasqyrohet ne qeftifikaten e rregjistrimit emri
tregetar,pra nga Gentjan zhuka ne Joni travel. Po patet
mundesi mund te komunikojme ne tel per me shume
informacion.
Faleminderit.

01.02.2019
Pershendetje
Jam paisur me nipt L91322015E dhe dua te di a mund te
pasqyrohet ne qeftifikaten e rregjistrimit emri tregetar,pra
nga Gentjan zhuka ne Joni travel. Po patet mundesi mund te
komunikojme ne tel per me shume informacion.
Faleminderit.

Perfunduar

Nuk ka
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01.02.2019

Pershendetej,

01.02.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Jam Blerina, jurist ne Shoqaten e Siguruesve te
Shqiperise.
Ju lutem, me ndihmoni me nje informacion ne lidhje me
profesionet e licensuara ne Republikene e Shqiperise.
Faleminderit paraprakisht.

Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si
më poshte vijon:
Bazuar në Ligjin Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për Licencat,
Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, “Licencë” është akti administrativ, që i njeh
titullarit të saj të drejtën të fillojë e të ushtrojë tipin e
veprimtarisë, në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
Në shtojcën e Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për
Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, janë parashikuar lejet dhe licencat
që lëshohen në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, në
Aneksin 1 dhe 2, të VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për
Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera
nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar, janë të përcaktuara
licencat dhe lejet që si rregull trajtohen nga ose nëpërmjet
Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe ato që trajtohen pa
përfshirjen e QKB-së.
Për më shumë informacion, lutemi të paraqiteni pranë
sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit.
Faleminderit,

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
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01.02.2019

Pershendetje
Cfare dokumentacioni duhet te dorezoj subjekti Degert
Auto sha me nipt K51605041E dhe seli kryesore ne Lac
per ndryshimin e selise kryesore .

01.02.2019
Pershendetje,

Subjekti deshiron qe seline kryesore ta koloje te nje nga
adresat dytesore ,dhe seline kryesore ekzistuese ta
kaloje ne adrese dytesore.

Referuar nenit 43 të Ligjit 9723, datë 03.05.2008, 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
regjister. Subjekti duhet të regjistrojë dhe të depozitojë aktet
përkatëse për ndryshimin e selisë.

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

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

Për sa më siper, referuar nenit 81, të Ligjit 9901, datë
14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, duhet të
depozitoni pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit Vendimin
e Asamblesë së Përgjithshme, që shprehet për ndryshimin e
selisë.
Faleminderit!
30

01.02.2019

Dua te kaloj biznesi nga emeri im ne emerin e dikujt
tjetri si mund te funksionj dhe cfar duhet te bej un
Biznesi esht me tvsh Faleminderit

04.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Ligji 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i
ndryshuar, nuk parashikon kalimin e subjekteve nga person
fizik, në person juridik.
Nderkohe 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 lidhet ngushtesisht me subjektin qe e disponon.
Gjithashtu ne ligjin nr. 9901/2008, “per tregtaret dhe
shoqerite tregtare”, i ndryshuar, parashikohet vetem
shendrrimi i shoqerive me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri
aksionare dhe anasjelltas.
Për sa më sipër, lidhur me kerkesen tuaj ju bëjmë me dije
se, nuk ekziston hapsira ligjore per kalimin e subjekteve
nga person fizik në person juridik.
Faleminderit
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04.02.2019

per ngurtesimin e nje garancie financjare si veprohet
,banka leshon nje vertetim qe per drejtorine e
trasporteve nuk vlen por nuk japin nje informacjon si te
veproj pres pergjigje nga ana juaj faleminderit.

04.02.2019
Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si
më poshte vijon:

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
Në VKM-në Nr. 538 datë 26/05/2009 “Për Licencat
dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera
nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar, përcaktohet që Kur
sipas aneksit 1 që i bashkëlidhet këtij vendimi, njëra nga
kriteret e posaçme është edhe një garanci e caktuar
financiare, subjekti dorëzon së bashku me kërkesën edhe një
akt që vërteton se shuma e caktuar financiare është ngrirë
dhe/ose garantohet nga një institucion financiar i licencuar
sipas legjislacionit në fuqi. Garancia duhet të jetë e
vlefshme për të gjithë afatin e vlefshmërisë së licencës.
Faleminderit,
32
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04.02.2019

Pershndetje jam nje biznes Shpk i regjistruar ne
Qenderen Kombetare te Biznesit me nr NIPT
K21407501H ku kam aplikuar pran drejtoris se
tatimeve Durres per cregjistrim ku kam mar dhe nje
vertetim cregjistrimi me date 07.07.2011 dua te aplikon
pran QKB per cregjisrtimin e ketij nipti kerkoj nga ana
juaj tme informoni se cfar procedurash duhet te ndjek
,jam ne pritje te nje pergj nga ana juaj

07.02.2019
Mirdita, Po themeloj nje kompani sh.p.k dhe doja te dija
rreth kapitalit fillestar. Si funksionon depozitimi i
kapitalit fillestar , mund te depozitohet ne llogarine
bankare biznes pas regjistrimit ne qkb , apo derdhet
perpara, si esht procedura ? Faleminderit, Pune te mbare

07.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te emailit tuaj, bashkengjitur gjeni listen me
dokumenat dhe procedurat qe duhet te ndiqni per
crregjistrimin e nje biznesi te regjistruar si sh.p.k.

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Me respekt

08.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te emailit tuaj ju bejme me dije se bazuar ne
LIGJI Nr.9723, datë 3.5.2007, ndryshuar me Ligjin nr.9916,
datë 12.05.2008, Ligjin Nr.92/2012 dhe Ligjin Nr.8/2015,
Neni 41 I cili thote se :
“Vërtetimi i shlyerjes së kapitalit themeltar nuk përbën
kusht për regjistrimin fillestar në regjistrin tregtar të
shoqërive me përgjegjësi të kufizuar, me përjashtim të rastit
kur në ligje të posaçme parashikohet ndryshe.”, ju mund ta
beni pagesen e kapitalit ne sasine dhe kohen me te
pershtatshme per ju pasi kjo pagese nuk perben kusht
paraprak per regjistrimin,
Me respekt

34

08.02.2019

kam paraqiur kerkesen time prane zyrave te Qendres
Kombetare te Regjistrimit per mbylljen e subjektit me
NIPT L84504006S. kerkesa ime per mbyllje subjekti
eshte bere ne daten 08.01.2019 dhe akoma nuk jam
vene ne dijeni per mbylljen.

12.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se, nga
verifikimi i kryer ne regjistrin tregtar rezulton se, per
subjektin “Severina Miti” person fizik me NUIS
L84504006S, nuk figuron asnje aplikim i kryer per
cregjistrim biznesi.
Faleminderit,

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
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12.02.2012

Pershendetje Kam aplikuar ne dt 06 shkurt per rezervim
emri per emrin E.R.A Nderkohe qe gjej refuzim online,
ne te njejten kohe kur kerkoj per emer te lire online,
emri rezulton i lire. nuk di ti jap shpjegim....

12.02.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se, bazuar ne
piken 1 te nenit 23, të ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007, " Për
Regjistrimin e Biznesit" ,i ndryshuar, ndalohet regjistrimi
në regjistrin tregtar i subjekteve me emra të njëjtë ose
të ngjashëm, me emra ne trajten e shquar apo
shkurtimet perkatese te shteteve, qyteteve, krahinave
gjeografike, organizatave nderkombetare, fetare ose
institucioneve te pushtetit qendror, vendor, pa shtesa
dalluese ose me emra, qe jane ne kundershtim me rendin
e moralin public apo me dispozitat urdheruese te ligjit.”
Emri E R A per te cilin ju keni bere rezervimin rezulton I
njgjashem me subject tjeter te regjistruar ne Regjistrin
Tregtar.

36

12.02.2019

subjekti IGOR CONSTRUCTION me NIPT

13.02.2019
Pershendetje,

L82013003U .
Kemi bere aplikim per ndryshim te dhenash dhe nga sistemi na de lproblematika Mungon autorizimi per aplikantin z. Eduart Meta. Ceshtja jone eshte CN-091229-02-19.
Ne pergjigje
te e-mailit
mene
dije
se:
Ju lutem a mund te kem nje sqarim me specifik te situates pasi
Autorizimin
e kemituaj
pas ju
te bejme
perfshire
aplikim.
Falemnderit!

Nga verifikimi i kryer ne regjistrin tregtar rezulton se me
date 05.02.2019, per shoqerine “IGOR CONSTRUCTION”
me NUIS L82013003U, eshte kryer aplikimi me nr. CN091229-02-19,per ndryshimin e administratorit te shoqerise.
Nepunesi i autorizuar pasi ka kryer shqyrtimin e aplikimit
ka vendosur pezullimin e tij me arsye: “Mungon autorizimi
per aplikantin z. Eduart Meta.”
Per sa me siper ju bejme me dije se, autorizimi duhet te jete
i nenshkruar nga administratorja e re e shoqerise znj.
Anxhela Meta.
Faleminderit,

37

13.02.2019

Pershendetje,

15.02.2019
Përshëndetje,

Po ju shkruaj per llogari te Xhevat Shahu si aplikues
prane QKB per nje leje mjedisore.
Aplikimi eshte bere me LC-5342-02-2019

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

Aplikuesi eshte njohur me arsyen e refuzimit ku per
mendimin tone nuk qendron, sepse personi qe ka
aplikuar z. \ka dorzuar edhe autorizimin (Prokuren e
Posaqme ) pikerisht per kete çeshtje.

Bazuar në nenin 14, të Ligjit Nr. 10081, datë 23/02/2009
“Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se çdo
kërkesë për pajisjen me licencë/leje të caktuar apo për
bërjen e ndryshimeve në të dhe çdo licencë/leje të dhënë e të
vlefshme publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave,

Perfunduar

Nuk ka

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
Autorizimeve dhe Lejeve, i cili është lirisht i aksesueshëm
nga publiku, me përjashtim të të dhënave, të cilat janë me
akses të kufizuar apo të ndaluar, sipas legjislacionit në fuqi,
nga kontrolli i të dhënave të publikuara në Regjistrin
Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve rezulton
se, subjekti “Xhevat Shahu” me NUIS/NIPT K37508247R,
ka paraqitur kërkesën me Nr. LC-5342-02-2019, për
pajisjen me leje Mjedisi e tipit C per: Gatimin dhe tregtimin
e produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysme te gatshme.
QKB pas shqyrtimit të aplikimit ka kryer refuzimin e
kërkesës me nr. LC-5342-02-2019, me arsye: “Mungon
autorizimi për kryerjen e veprimeve pranë QKB lëshuar nga
administratori. Në bazë të nenit 20 pika 3 i ligjit Nr.10081,
datë 23.02.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë”, lidhur me licencat e Grupit të
tretë, kërkesa refuzohet.”
Ndërkohë lidhur me pretendimin tuaj se në aplikimin e
sipërcituar është paraqitur prokura e posacme sqarojmë se:
Nga verifikimi i kryer rezulton se në këtë aplikim janë
depozituar aktet si më poshtë:
1.Mandat- Pagesë;
2. Formulari informues për pajisje me leje mjedisi të tipit C;
3. Ekstrakt regjistrimi;
4.Dokumenti i identifikimit i aplikantit z. Ervin Shahu.
Për sa më sipër ju informojmë se, në aplikimin me nr. LC5342-02-2019, të kryer nga, nuk është depozituar pranë
regjistrit Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve,
prokura e posacme.
38

15.02.2019

Pershendetje! Jam nje biznes i regjistruar me TVSH,
mirepo doja dija si mund ta vertetoj une qe jam i
regjistruar si subjekt TVSH-je, sepse me duhet per nje
pjesmarrje ne tender? Duke pritur nje pergjigje nga ana
Juaj

15.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne piken 1 dhe 2 te nenit 59 te ligjit nr.9723/2007,
:Per regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, regjistrimi i
subjekteve ne regjistrin tregtar perben, gjithashtu
regjistrimin e njekoheshem te tyre prane administrates
tatimore, qendrore dhe vendore, ne skemen e sigurimeve
shoqerore e shendetesore dhe prane inspektoriatit te punes.
Subjektet, per qellimet e regjistrimit e te pajisjes me
certifikaten e regjistrimit fillestar, deklarojne gjithashtu,
te dhenat e detyrueshme sipas legjislacionit tatimor, te

Perfunduar

Nuk ka

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
sigurimeve shoqerore e shendetesore dhe atij te statistikave,
sipas formulareve perkates.
Gjithashtu ju informojme se QKB leshon certifikata,
ekstrakte te regjistrimeve dhe kopje te vertetuara te
akteve, te depozituara sipas percaktimeve te ligjit te
sipercituar.
Per sa me siper lidhur me kerkesen tuaj, ju mund te
paraqiteni prane sporteleve te sherbimit te QKB per tu
pajisur me formularin e aplikimit, per regjistrimin fillestar te
biznesit tuaj, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.
Faleminderit,
39

15.02.2019

Pershendetje!
person fizik me nr. nipti L81710501P,
ka aplikuar per crregjistrim ne date 27.12.2018.
Edhe pse DRT ka kthyer pergjigje pozitive QKB-se per
crregjistrimin e subjektit. (bashkangjitur statusi i
tatimpaguesit ne tatime),
sot, me date 15.02.2019, subjekti ende nuk eshte
crregjistruar.

40

18.02.2019

Përshëndetje,
Me anë të ketij e-mail dua që të ankimoj vendimin per
pezullimin e aplikimit për çështjen CN-101630-02-19
me arsyetimin:

1.

Aktet në gjuhën e huaj për krjimin e
shoqërisë, janë të pa nënshkruara. 5

Dua tju bej me dije se aktet janë nënshkruar brënda të
gjitha rregullave të përcaktuar ne ligjin për noterët dhe
se aktet firmosen vetëm në gjuhën zyrtare pasi
deklarojmë se kemi lexuar dhe kuptuar përkthimin dhe
noteria në vërtetimin e nënshkrimit e shpreh këtë gjë,
për të cilën ajo mban përgjegjësi ligjore.
Në atach po ju bashkangjis pdf e vendimit te pezullimit
te aplikimit dhe pergjigjen zyrtare nga ana e QKB që ta
ankimojmë vendimin për të cilin nuk jemi dakort.
PS: Këtë e-mail po e dërgojm si te adresa e ankesave
dhe ne cc te inf.qkb pasi nuk jemi te sigurt se te cila
adresë duhet ta dërgojm.

18.02.2019
Përshëndetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ju bëjmë me dije se subjekti me NUIS (NIPT) L81710501P
është çregjistruar.
Faleminderit

18.02.2019
Përshëndetje,
Nisur nga emaili juaj, u krye edhe një here verifikimi i
aplikimit të kryer me numër CN-101630-02-19 dhe u
konstatua se, si akti i themelimit edhe statuti i shoqërisë në
pjesën e vërtetimit të nëshkrimit të noterit paragrafi i fundit
citon:
“Bashkëlidhur aktit “Akt themelimi i shoqërisë tregtare
Ecology Green Albania” sh.p.k. gjendet përkthimi i tij në
gjuhën italiane i cili po ashtu nënshkruhet nga ortakët
themelues të shoqërisë”.
Për sa mësipër, përkthimi në gjuhën italiane nuk është i
nënshkruar nga ortakët, siç përcakton vërtetimi i
nënshkrimit.
Me respekt
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Ju falenderoj për kohën,
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18.02.2019

Pershendetje ,
Ju lutem na ndihmoni me listen e subjektit aktiv deri ne
daten 31.01.2019 per Bashkine Berat dhe Bashkine
Kucove .
Presim nje pergjigje sa me shpejte .

19.02.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Lutem bashkelidhur listen e subjekteve Aktive per qarkun
Berat (nga ku mund te filtrohen subjektet per bashkite
perkatese te ketij qarku) te regjistruara deri ne date
31.01.2019.

Ju faleminderit !
Pune te mbare!
Faleminderit!
42

19.02.2019

Pershendetje, Doja te pyesja ju lutem cfar duhet te kem
apo plotesoj per tu rregjistruar, per te dhene kurse
kompiuterash per femije? faleminderit

19.02.2019
Pershendetje,
Bashkengjitur ketij email gjeni listen e dokumentave te
nevojshme epr pajisjen me licencen "Formim Profesional"
Me respekt
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20.02.2019

Dua information per perthithjen eTipografise Ushtarake
Sh, A nga Shtypshkronja e Letrave me Vlere dhe au be
çrregjistrimi iTipografise Ushtarake ne Q K

27.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Nga verifikimi i kryer ne regjistrin tregtar rezulton se, per
subjektin “SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE”
me NUIS J61827076U, nuk eshte kryer aplikim per bashkim
me perthithje.
Aplikimi i fundit i kryer per kete subjekt I cili eshte miratuar
me date 15.02.219, eshte aplikimi me nr. CN-103854-02-19,
per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Gjithashtu ju informojme se nga verifikimi i kryer ne
regjistrin tregtar rezulton se, statusi i subjektit
“TIPOGRAFIA USHTARAKE” eshte aktiv.
Faleminderit,
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27.02.2019

Pershendetje ,
Jam nje qytetar Shqiptar i interesuar ne hapjen e nje
biznesi te shitjeve online dhe do deshiroja te dija cilat
jane kushtet dhe kerkesat per hapjen dhe regjistrimin e
nje biznesi per shitje online te rrobave dhe aksesoreve
te ndryshem, gjithashtu jam i interesuar mbi

27.02.2019
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
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legjislacionin ne fuqi per biznesin e
siperpermendur.Faleminderit per vemendjen.
Me Respekt ,
Eris Lushnjaku

Regjistrimi i subjekteve tregtare kryhet ne perputhje me
dispozitat e ligjit nr.9723/2007, “Per regjistrimin e
biznesit”, i ndryshuar.
Në mbështetje të nenit 22, të ligjit te sipercituar, 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.
Per sa me siper lutemi percaktoni formen ligjore te biznesit
qe deshironi te regjistroni, me qellim informimin tuaj sa me
sakte, lidhur me dokumentacionin qe duhet te paraqisni per
depozitim.
Faleminderit,
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27.02.2019

Pershendetje,
Ju lutem mund te me informoni nese nje shtetas i huaj(
malazez) mund te hap nipt ne Qkb?
Cfare dokumentacioni nevojitet.
Ne pritje,

27.02.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne vijim te komunikimit ju informojme qe personat fizik,
regjistrohen duke depozituar aplikimin per regjistrim
fillestar, te plotesuar me te gjitha te dhenat e detyrueshme
sipas ketij ligji (I cili plotesohet prane sporteleve te
sherbimit te QKB), si dhe nje kopje te dokumentit te
identifikimit.
Faleminderit,
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27.02.2019

kam paraqiur kerkesen time prane zyrave te Qendres
Kombetare te Regjistrimit per mbylljen e subjektit me
NIPT L84428004E. kerkesa ime per mbyllje subjekti
eshte bere ne daten 08.01.2019 dhe akoma nuk jam
vene ne dijeni per mbylljen.
Kerkoj nga ana juaj te me informoni ne lidhje me
mbylljen e subjektit me NIPT 84428004E

27.02.2019
Pershendetje,
Ne vijim te komunikimit ju bejme me dije se:
Nga verifkimi I kryer rezulton se, aplikimi për çregjistrimin
i subjektit me NUIS (NIPT) L84428004E është
refuzuar pasi, QKB nuk mund të çregjistrojë subjektin nëse
organi tatimor kompetent ka paraqitur kundërshtime për
çregjistrimin e subjektit, ne baze e per zbatim te Ligjit
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Nr.9723, datë 03.05.2007 “Për Regjistrimin e Biznesit” dhe
Ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore
në Republikën e Shqipërisë”, neni 45. Sipas shkresës nr.172,
date 08.01.2019, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Korçe, subjekti ka detyrime të pashlyera/gjoba apo interesa
të papaguara me vlerë 8905 lekë dhe deklarata te
padorezuara.
Nderkohe lidhur me pretendimin tuaj se keni kryer shlyerjen
e detyrimeve sqarojme se:
Bazuar në pikën 8, të nenit 45 të ligjit 9920, datë
19.05.2008, "Për procedurat tatimore në Republikën
e Shqipërisë", i ndryshuar, nëse, pavarësisht nga shlyerja e
detyrimit, për të cilin është kundërshtuar çregjistrimi,
organi tatimor kompetent nuk ka tërhequr kundërshtimin,
atëherë subjekti paraqet pranë Qendrës Kombëtare të
Biznesit dokumentin që vërteton shlyerjen e këtyre
detyrimeve tatimore. Në këtë rast, Qendra Kombëtare e
Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e subjektit dhe
njofton menjëherë organin tatimor kompetent dhe
tatimpaguesin.
Për sa me siper, për shkak se Drejtoria Rajonale Korce nuk
ka kryer tërheqjen e kundershtimit për cregjistrimin e
subjektit me NUIS (NIPT) L84428004E, dhe nga ana juaj
pretendohet se nuk jeni debitor pranë saj, lutemi të
paraqiteni pranë sporteleve të shërbimit të QKB-së, për
kryerjen e riaplikimit për cregjistrim biznesi, si dhe
depozitimin e dokumentit që vërteton shlyerjen e
detyrimeve tatimore përkatëse, me qëllim vijimin e
procedurave për cregjistrimin e subjektit të sipërcituar.
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27.02.2019

Pershendetje!
Kerkojme nga Drejoria juaj interpretim ne rastin e
meposhtem:
Nje subjekt person fizik, i regjistruar ne QKB, pasi ben
kerkese per cregjistrim dhe kerkesa e tij refuzohet duke
mbetur Aktiv. A mundet qe te rifilloje aktivitet duke
perdorur kete nipt.

28.02.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi ju bejme me dije se,
statusi I subjekteve te regjistruar ne regjistrin tregtar
ndryshon vetem pas miratimit te aplikimit.

Mbetem ne pritje te pergjigjes tuaj!

Nje subjekt me status aktiv mund te ushtroj aktivitet
normalisht.

Me respekt!

Faleminderit,

Perfunduar

Nuk ka
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28.02.2019

Ju lutem desha nje informacion se si duhet te veproj
per nje shoqeri,
te cilien kemi nisur proces likujdimi , dhe jemi ne fazen
e dergimit te njoftimit te dyte te kreditoreve , (nuk jane
dorezuar pasqyrat e mbylljes dhe as vendimi i miratimit
te pasqyrave)
mirepo ne kete moment deshirojme te anulojme
likujdimin dhe ta kthejme shoqerine ne status aktiv ,
mund te na udhezoni me hapat qe duhet te ndjekim ne
Qkb ?
Ju falenderojme dhe pune te mbare

28.02.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Në asnjë rast Ligji nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për
Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, si dhe Ligji nr. 9901,
datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i
ndryshuar, nuk parashikojnë mundësinë e ndryshimit të
statusit të shoqërisë nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në
statusin “Aktiv.
Per sa me siper ju informojme se ndryshimi i statusit qe ju
kerkoni nuk eshte i mundur per shkak se nuk parashikohet
ne ligj.
Faleminderit,
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01.03.2019

Ju shkruaj nga Turboo.al, sherbimi me i ri i
shperndarjes se produkteve nga biznesi tek klinetet ne
tregun shqiptar!
Do ju lutesha te me ndihmonit me nje liste me bizneset
e luleve te regjistruara prane jush ne Tirane, dhe te
gjitha bizneseve te tjera qe mund te kene produkte te
trasportueshme si dhurata, embelsira, veshje, produkte
kozmetike, ushqimore ejt, ne menyre qe te mund ti
kontaktoj dhe ti prezantoj me sherbimet qe ne ofrojme.
Faleminderit paraprakisht.

01.03.2019
Pershendetje,
Qendra Kombëtare e Biznesit është njohur me kerkesen tuaj.
Lidhur me informacionin e kërkuar nga ana Juaj, ju
sqarojmë si më poshtë:
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).
Sa më sipër, lutem formulimin dhe nje here ne nje format
kerkese duke specifikuar e aktivitetin ekonomik per te cilin
kerkohet informacioni i kerkuar si dhe periudha perkatese
kohore, bashkelidhur me pagesen perkatese.
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01.03.2019

Pershendetje,
Ju drejtohem per Kompanine "Premier Travel"
K31609094M,, e cila ne vitin 2015 ka patur nje barre
sigurie ne tituj..
Ne ekstraktin Historik nuk eshte pasqyruar heqja
e barres siguruese.
Si eshte prodceduar e dokumentimit te procesit te
heqjes se barres?
Banka Raiffeisen na kerkon dokumentimine veprimit te
heqjes se barres.

01.03.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Nga verifikimi I kryer ne regjistrin tretar rezulton se, per
shoqerine “Premier Travel” me NUIS K31609094M, eshte
regjistruar depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie
mbi titujt e pronësisë Nr. 28897/3Prot., datë 23.04.2015,
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ku është
kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë
përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit “PREMIER
TRAVEL” pajisur me NUIS (NIPT) – K31609094M me
administrator Z. Brikena Këlliçi, deri në shlyerjen e
detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.
Nderkohe lidhur me kerkesen tuaj mbi procedimin e heqjes
se barres siguruese, sqarojme se nga verifikimi i kryer
rezulton se prane QKB nuk eshte paraqitur heqja e barres
siguruese nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane.
Faleminderit,
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01.03.2019

01.03.2019

Pershendetje
Pas komunikimit te meparshem me ju ,ne lidhje me
informacion mbi subjektet e crregjsitruara,pasi u
paraqitem prane QKB dega Gjirokaster,na u komunikua
qe ky sherbim merret on-line,ne format elektronik (
excel) pas kryerjes se pageses nga ana jone .Ne vijim
,bashkangjitur po ju dergojme pagesen per kete
sherbim, Raport mbi çregjistrimet e subjekteve tregtare
në periudha të dy viteve te fundit,I cili na nevojitet ne
format elektronik ,excel.
Ne pritje te informacionit nga ana juaj,

01.03.2019
Pershendetje,

Pershendetje,

05.03.2019
Pershendetje,

Jam i interesuar per te hapur nje license per shitje online
te produkteve virtuale.
Kam provuar te beje rregjistrimin fillestare ne sistem
por nuk po gjeje kategorine.

Lutem bashkelidhur te dhenat e kerkuara.
Pune te mbare!
Faleminderit!

Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju sqarojme se, bazuar ne nenin
70 te ligjit nr. 9723/2007, “Per regjistrimin e Biznesit”, I
ndryshuar, veprimet prane sportelit elektronik te QKB-se ,
per te cilat ky ligj kerkon identifikimin elektronik, kryhen
nepermjet mjeteve elektronike qe garantojne autenticitetin e
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Mund te me jepni ndonje informacion se si mund te
beje rregjistrim fillestar dhe si do te procedohet pjesa e
taksave per shitjet online?

orgjines dhe pacenueshmerine e permbajtjes se
dokumenteve ne format elektronik, te pakten nepermjet
nenshkrimit elektronik te avancuar, sipas percaktimeve te
legjislacionit ne fuqi per nenshkrimin elektronik.
Nderkohe ju informojme se në mbështetje të nenit 22, të
ligjit te sipercituar, 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.
Per sa me siper lutemi percaktoni formen ligjore te biznesit
qe deshironi te regjistroni, me qellim informimin tuaj sa me
sakte, lidhur me dokumentacionin qe duhet te paraqisni per
depozitim
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05.03.2019

Pershendetje Nr i kerkesed LC-6163-03-2019, ca statusi
eshte?

Faleminderit.
06.03.2019
Pershendetje,
Aplikimi juaj me numer LC-6163-03-2019 eshte ne status
"Refuzuar". Aresyet e refuzimit I gjeni ne dokumentin
bashkengjitur.

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Per cdo paqartesi lutemi mos hezitoni te na kontaktoni.
Me respekt
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06.03.2019

Pershendetje,
A ka detyrim nje kompani dege e shoqerie te huaj, me
adminstrator te huaj, subjekt i tatim fitimit e cila ka
status pezulluar per dorezimin e pasqyrave financiare(
te cilat jane normalisht me vlere 0 pasi ska aktivitet), ne
QKB?
Ne pritje te pergjigjes suaj,
Faleminderit,

07.03.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije si me poshte
vijon:
Në mbështetje të gërmës a, të pikës 3 të nenit 43 të ligjit Nr.
9723/2007, “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 regjister.
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Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, subjekti
duhet të regjistroj dhe të depozitojë aktet përkatëse, si më
poshtë:
a)
Pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së
veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas
kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre
dokumenteve është e detyrueshme.
Gjithashtu ju informojme se, QKB I mere te dhenat lidhur
me subjektet qe kane detyrimin e mbajtjes se pasqyrave
financiare nga nje liste e posacme e hartuar nga organet
tatimore per QKB.
Faleminderit,
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06.03.2019

Pershendetje ,

07.03.2019
Pershendetje,

Nje subjekt ka qene i pezulluar qe nga prejudhe
10.05.2016 deri ne 16.03.2018.
Por nuk eshte deklaruar bilanci dhe vendimi i ortakeve
per 2017.

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

1.Cfare sanksionesh ka.
2.Nese ka sanksione keto jane vetem per bilancin apo
edhe per vendimi e ortakeve, dhe jane per gjithe
prejudhen apo per nje muaj
3.Pa dorzuar bilancin e 2017 mund te dorzojme bilancin
e 2018.

Në mbështetje të gërmës a, të pikës 3 të nenit 43 të ligjit Nr.
9723/2007, “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 regjister.
Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, subjekti
duhet të regjistroj dhe të depozitojë aktet përkatëse, si më
poshtë:
a)
Pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së
veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas
kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre
dokumenteve është e detyrueshme.
Nderkohe ne piken 63 te VKM nr. 391/2015, “per
percaktimin e procedurave te regjistrimit dhe te publikimit
ne Qendren Kombetare te Biznesit” percaktohet se: “pika
62 nuk zbatohet per subjektet te cilet kane njoftuar
pezullimin e veprimtarise ne perputhje me nenin 44 te ligjit
te regjistrimit te biznesit”.
Per sa me siper ju bejme me dije se, subjektet te cilet kane
njoftuar pezullimin e veprimtarise, sipas dispozitave ligjore
ne fuqi, nga data 10.05.2016, deri me date 16.03.2018, nuk
kane detyrimin e depozitmit te pasqyrave financiare te
vitit 2017.
Faleminderit,

Perfunduar

Nuk ka
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Pershendetja une jetoj ne Gjermani dhe kam kryer
martesen ktu me nje shtetas te huaj dhe kam lejen e
qendrimit ktu.por me ane te marteses ka ndryshuar dhe
mbiemri im dhe pasaporta bie ne konflit me lejen e
qendrimit ktu .me thane qe duhet te ndryshoj pasaporten
ne ambasaden e Munich ktu por duhet njeher te
regjistroj ne shqiperi ndryshimin e mbiemrit.Kjo behet
vetem me prokure me ane te familjareve te mi apo
mund ta bej dhe nepermejt e-Albania?

07.03.2019
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfudnuar

Nuk ka

Qendra Kombetare e Biznesit, eshte nje institucion i
administrates publike, kompetencat e te cilit parashikohen
ne nenin 3, te Ligjit nr. 131/2015, ”Per Qendren Kombetare
te Biznesit”. Referuar kesaj dispozite ligjore, QKB ka keto
funksione:
a) Mban regjistrin tregtar;
b)
Kryen regjistrimin e subjekteve të percaktuara në këtë
ligj, për qëllim të regjistrimit fiskal, të sigurimeve shoqërore
e shëndetësore, si dhe inspektimit të mardhënieve të punës ;
c)
Lëshon çertifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje
të vërtetuara të akteve, të depozituara sipas përcaktimit të
këtij ligji;
d)
Publikon të dhënat e regjistrit të mbajtur, si dhe
siguron aksesin e lirë të publikut në to;
e)
Informon dhe këshillon për procedurat e regjistrimit.
Per sa me siper, persa I perket kerkeses tuaj Ju
lutemi drejtojuni portalit e-Albania ose gjendjes civile
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07.03.2019

Kam akoma Niptin e hapur. Ju lutem si Mund ta mbyll.
Cfare dokumentesh me nevojiten? Por ne rast falimenti
si Mund te mbyllet. Biznesi nuk ka patur fare aktivitet.
Sa u hap e mbylla por niptin akoma nuk e kam mbylle.

08.03.2019
Pershendetje,
Ne pergjigje te e-mailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi, personat fizik per
cregjistrimin e biznesit te tyre, aplikojne prane sporteleve te
sherbimit te QKB, duke depozituar ne aplikim dokumentin e
identifikimit.
Gjithashtu duhet te kryejne shlyerjen e te gjitha detyrimeve
prane organeve tatimore perkatese, me qellim cregjistrimin
prane regjistrit tregtar.
Faleminderit,
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08.03.2019

Pershendetje,une jam e interesuar per nje informacion
qe aktualisht nuk kam ,si funksionon nese interesohem
te hap nje faqe online per shitje,kam te drejte te hap
licence pasi nuk me intereson per dyqan koknret,dmth
thjesht pune nga shpia,ka ndonje rregull per kte forme
pasi disa me thone qe nuk eshte e nevojshme pasi nuk
ka ndonje ligj per shitjet online flm per infon

11.03.2019
Pershendetje,
Ne vijim te kerkeses suaj per informacion sqarojme se
procedura per regjistrimin e subjekteve dhe te dhenave te
tyre per regjistrim parashikohet ne Ligjin nr. 9723, date
03.05.2007, “Per regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar.
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Perpara nisjes se veprimtarise tregtare, subjektet duhet
regjistrohen prane regjistrit tregtar, referuar formes ligjore te
perzgjedhur per ushtrimin e aktivitetit(te percaktuar ne
nenin 22 te Ligjit).
Gjithashu sqarojme se, gjate aplikimit nga subjekti per
regjistrimin fillestar, depozitohen te gjitha aktet qe
vertetojne te dhenat qe kerkohen te regjistrohen, pjese e se
cilave eshte edhe objekti i aktivitetit.
Nderkohe, me regjistrimin fillestar, subjekti pajiset me
NUIS i cili eshte i vlefshem per identifikimin e subjektit, per
qellimet e regjistrimit ne regjister, per qellimet e regjistrimit
si person i tatueshem prane autoriteteve fiskale, qendrore
dhe vendore etj
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11.03.2019

Pershendetje
Doja tju shkruaja pasi kam dyshime nese mund te jem
drejtues teknik ne nje kompani qe merret me
grumbullimin dhe transportin e mbetjeve, e cila kerkon
te aplikoje per licencen III.2.B, nderkohe qe un
aktualisht jam drejtues teknik ne nje kompani ndertimi
private, me licence te leshuar nga Ministria e
Infrastruktures dhe Energjise.
Kerkoj nga ana juaj te di nese eshte e mundur qe te jem
njekohesisht ne te dy kompanite

11.03.2019
Pershendetje,
Lidhur me email-in e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si
më poshte vijon:
Ndërkohë, në shtojcën e Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009,
“Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, janë parashikuar lejet dhe licencat
që lëshohen në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, në
Aneksin 1 dhe 2, të VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për
Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera
nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar, dalë në zbatim të
Ligjit Nr. 10081, janë të përcaktuara licencat dhe lejet që si
rregull trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të
Biznesit dhe ato që trajtohen pa përfshirjen e QKB-së.
Ndër licencat e parashikuara në Aneksin 1, të VKM Nr. 538,
është edhe licenca “Grumbullim, transportim, ruajtje,
riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të
ndryshme”, me kodin III.2.B. Kjo licencë është konceptuar
si licencë e grupit 3 dhe trajtohen nëpërmjet QKB-së.
Në VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për Licencat dhe Lejet
që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të
Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të
përbashkëta” e ndryshuar, përcaktohet funksioni me kohë të
plotë i drejtuesit teknik.
Përsa më sipër, drejtuesi teknik i veprimtarisë Grumbullim,
transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i
mbetjeve të llojeve të ndryshme, është me funksion me kohë
të plotë.

Perfunduar

Nuk ka

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
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11.03.2019

Pershendetje,
Kompannia jone ka ndermare nje fushate sensibilizimi
persa i perket Sigurise dhe Shendetit ne Pune dhe
kerkojme nga ju :
1. Te na ndihmoni me nje liste subjektesh Koll Center
te Rregjistruar ne TIIRANE

12.03.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Qendra Kombëtare e Biznesit është njohur me kerkesen tuaj.
Lidhur me informacionin e kërkuar nga ana Juaj, ju
sqarojmë si më poshtë:
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).
Sa më sipër, lutem formulimin dhe nje here ne nje format
kerkese duke specifikuar e aktivitetin ekonomik per te cilin
kerkohet informacioni i kerkuar si dhe periudha perkatese
kohore, bashkelidhur me pagesen perkatese.
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12.03.2019

Pershendetje,
Kompania Noval sh.p.k deshiron te aplikoje prane
Institucionit tuaj per licensen e Kategorise
II.1.A.1 – Prodhim, perpunim dhe shperndarje me
shumice e ushqimeve per njerez.
Ju lutemi na informoni nqs Drejtuesi Teknik mund te
jete edhe me arsimin Farmaci ose Biokimi?

13.03.2019
Pershendetje,
Lidhur me email e paraqitur nga ana juaj, ju sqarojmë si më
poshte vijon:
Në shtojcën e Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për
Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, janë parashikuar lejet dhe licencat
që lëshohen në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, në
Aneksin 1 dhe 2, të VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për
Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera
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nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, janë të përcaktuara
licencat dhe lejet që si rregull trajtohen nga ose nëpërmjet
Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe ato që trajtohen pa
përfshirjen e QKB-së.
Ndër licencat e parashikuara në Aneksin 1, të VKM Nr. 538,
është edhe licenca, “Prodhim, përpunim e shpërndarje me
shumicë e ushqimeve për njerëz” me kodin II.1.A.1. Kjo
licencë është konceptuar si licencë e grupit 3 dhe trajtohet
nëpërmjet QKB-së, në përputhje me kriteret dhe procedurat
e licencimit të parashikuara nga Ligji Nr. 10081/2009 dhe
VKM nr. 538/2009. Institucioni përgjegjës lidhur me
vendimmarrjen e kërkesave për licencën “Prodhim,
përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për
njerëz” me kodin II.1.A.1 është Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural.
Bazuar në sa më sipër dhe duke qënë se QKB nuk ka tagrin
ligjor të interpretimit të legjislacionit sektorial, lutem
drejtohuni Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për
interpretim ligjor nëse drejtuesi teknik mund të jetë me
arsim farmaci ose Biokimi.
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13.03.2019

Pershendetje. Kam bere kerkese per mbyllje NIPT ne
qershor 2017 dhe nuk me eshte mbyllur akoma. Nuk
kam asnje detyrim per te paguar. Nese eshte e mundur
nje pergjigje NIPTI L34628602C.

18.03.2019
Përshendetje,
Në përgjigje të emailit tuaj, ju bejme me dije se:
Nga verifikim i kryer ne regjistrin tregtar, rezulton se,
subjekti “Bledar Cane”, me NUIS L34628602C, ka aplikuar
për çregjistrim me nr. CN-343107-06-17, datë 22.06.2017.
Çështja me Nr. CN-343107-06-17 është refuzuar, pasi sipas
shkresës nr.13162 Prot., datë 18.09.2017, ardhur nga
Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, subjekti ka detyrime të
pashlyera/gjoba apo interesa të papaguara me vlere
780 lekë.
Për sa më sipër, QKB nuk mund të çregjistrojë subjektin
nëse organi tatimor kompetent ka paraqitur kundërshtime
për çregjistrimin e subjektit, ne baze e per zbatim te Ligjit
Nr.9723, datë 03.05.2007 “Për Regjistrimin e Biznesit", i
ndryshuar dhe Ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për
Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni
45/4.
Me qëllim çregjistrimin e subjektit, lutemi të paraqiteni për
të aplikuar pranë çdo sporteli shërbimi të QKB-së, duke
paraqitur dokumentacionin përkatës në përputhje me ligjin.

Perfunduar

Nuk ka
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Faleminderit,
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18.03.2019

Pershendetje.Jam nje zhvillues faqesh inerneti.Kerkoj te
hap nje nipt dhe do te doja te dija se si mund te
procedojë qe cdo sherbim t'a ofroj me faturë tatimore
.Sa eshte tarifa dhe cila jane kriteret

20.03.2019
Përshëndetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Në përgjigje të emailit tuaj, ju bëjmë me dije se:
Referuar në nenin 3, të Ligjit nr. 131/2015, “Për Qendrën
Kombëtare të Biznesit”, QKB-ja ka këto funksione:
a) mban regjistrin tregtar, në përputhje me ligjin që
rregullon regjistrimin e biznesit;
b) kryen regjistrimet në regjistrin tregtar, në përputhje me
dispozitat e ligjit që rregullon regjistrimin e biznesit;
c) kryen regjistrimin e subjekteve të përcaktuara në ligjin që
rregullon regjistrimin e biznesit, për qëllim të regjistrimit
fiskal, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe të
inspektimit të marrëdhënieve të punës;
ç) lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të
vërtetuara të akteve të depozituara, sipas përcaktimit të ligjit
që rregullon regjistrimin e biznesit;
d) publikon të dhënat e regjistruara, sipas ligjit që rregullon
regjistrimin e biznesit, si dhe siguron aksesin e lirë të
publikut në to;
Për sa më sipër, lidhur me informacionin se si mund te
procedohet qe cdo shërbim të ofrohet me faturë tatimore, sa
eshte tarifa dhe cila jane kriteret, sqarojmë se kjo kërkesë
është jashtë tagrit ligjor të QKB-së si institucioni përgjegjës
për regjistrimin e të dhënave pranë regjistrit tregtar.
Ndërkohë, lidhur me hapjen e nje nipti, ju bëjmë me dije se,
regjistrimet fillestare si dhe cdo regjistrim pranë QKB, bëhet
në bazë të nenit 20 dhe nenit 27, të ligjit 9723, datë
03.05.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar.
Faleminderit,
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20.03.2019
Pershendetje Ju lutem me jepni nje informacion per
dokumentat enevojshem per hapjen e nje nipti sekondar
per OJF?? Faleminderit

26.03.2019
Pershendetje,
Në përgjigje të e-mailit tuaj ju bëjmë me dije se:
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Në mbështetje të nenit 22, të ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007,
“Për Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, subjektet që
detyrohen të regjistrohen prane QKB 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.
Per sa me siper sqarojme se, OJF nuk kane detyrimin ligjor
per tu regjistruar prane QKB. Me qellim informimin tuaj
lutemi te drejtoheni prane organeve tatimore perkatese.
Faleminderit,
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26.03.2019

Doja tju pyesja a mund te gjeneroj ekstrakt ne gjuhen
angleze online apo prane sporteleve tuaja ?
Flm

26.03.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Ne pergjgije te emailit tuaj ju informojme se:
Bazuar ne nenin 67 te ligjit nr.9723/2007, “Per regjistrimin
e biznesit”, I ndryshuar, QKB konfirmon te dhenat e
regjistruara nga subjektet sipas ketij ligji, nepermjet leshimit
te ekstrakteve ne format shkresor apo elektronik, sipas ketij
ligji. Cdo person kundrejte pageses se tarifes perkatese, ka
te drejte te marre pa pengesa, ne format shkresor apo
elektronik, sipas deshires, ekstrakte per te dhenat e
regjistruara te cdo subjekti, si dhe kopje te dokumenteve
shoqeruese te depozituara ne regjister.
Per sa me siper ju sqarojme se, ekstrakti leshohet vetem ne
gjuhen shqip.
Faleminderit,
66

26.03.2019

Pershendetje ju lutem mund te me thoni se ku merret
licenca per importin me shumice dhe pakice te vajrave
lubrifikant si dhe cfare lloj licence merret ju lutem e dua
te vertetuar dhe me baze ligjore shume faleminderit

26.03.2019
Pershendetje,
Licenca "VIII.1.A - Tregtim me shumicë i vajrave
lubrifikantë" jepet nga QKB pas aplikimit qe subjekti ben ne
sportelet e QKB.
Bashkengjitur ketij email gjeni listen e dokumentave te
nevojshem ( dhe bazen ligjore)per pajisjen me kete licence.
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Ju indformojme se kete informacion dhe cdo informacion
tjeter te nevojshem ju mund ta gjeni duke hyre ne faqen tone
zyrtare [http://www.qkb.gov.al.\]http://www.qkb.gov.al.\
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26.03.2019

Pershendetje,
Kam hapur nje NIPT prane QKB me subjekt:
Veprimtari ne fushen e arsimit si SHKP.
Kete vit kam kaluar si biznes i vogel me TVSH.
Duhet ta pres faturen pa TVSH meqense operoj ne
fushen e arsimit?

28.03.2019
Pershendetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Bashkelidhur, gjeni kriteret e licencimit per institucion
arsimor plotesues me kodin IX.1.B.
Faleminderit,

Dhe duhet licence shtese pervec NIPT qe kam per kete
lloj veprimtarie?
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28.03.2019

Pershendetje dua te di ndryshimin midis regjistrimit te
nje biznesi marrje e QKB-se me nipt dhe licensimit te
ketij biznesi.

28.03.2019
Pershendetje,
Lidhur me kërkesën për informacion të paraqitur nga ana
juaj, ju sqarojmë si më poshte vijon:
Ligji 9723 datë 03/05/2007, i ndryshuar, përcakton se
“Regjistrim” është regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim
tjetër, përfshirë dhe çregjistrimin e subjektit nga regjistri.
Ligji Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për Licencat,
Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, parashikuar "Licencë" është akti administrativ,
që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë e të ushtrojë tipin
e veprimtarisë, në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
Për më shumë informacion, lutemi të paraqiteni pranë
sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit.
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28.03.2019

Pershendetje, dime qe pas 1 janarit te 2019, nje person
fizik nuk mund te regjistohet per here te dyte nese ka
nje nipt tjeter te hapur ne emer te tij,. Po nese ai aplikon
tani si administratori i nje firme shpk, e hapur nga dy
ortake ai dhe nje tjeter. dmth eshte person juridik tani,
me pergjegjesi te tjera. A mundet qe te realizohet e nje
shpk-je nga ky? Faleminderit

28.03.2019
Ne pergjigje te emailit tuaj ju bejme me dije se:
Bazuar ne nenin 40 te ligjit nr. 9920/2008, "Per procedurat
tatimore ne Republiken e shqiperise", i ndryshuar, personat
fizik dhe juridik ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare
vetëm pas regjistrimit të tyre, në përputhje me ligjin nr.
9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”.
Një person fizik me të njëjtin numër të identifikimit
personal regjistrohet vetëm një herë nga Qendra Kombëtare
e Biznesit. Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe të pajiset
me një NIPT/NUIS të ri nga Qendra Kombëtare e Biznesit,
vetëm mbas çregjistrimit të NIPT-it/NUIS-it ekzistues.
Per sa me siper sqarojme se, vetem personat fizik me të
njëjtin numër të identifikimit personal nuk mund te
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regjistrohen, me shume se një herë nga Qendra Kombëtare e
Biznesit.
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28.03.2019

Unë jam pjesë e Shoqërise Kanadeze "Tirex
Explorations", një kompani me aktivitet minerar në
Shqipëri. Aktualisht ne kemi aktive vetem një Leje
Shfrytëzimi për baker objektin Rehovë të Qarkut Korçë,
të akorduar nga Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë më 09.02.2017 me nr. 1831.
Dikush me thotë se në regjistrin tuaj ekzitojnë disa Leje
minerare aktive në adresë të këtij subjekti, ju lutem me
sqaroni per kete problem.
Ju faleminderit për mirëkuptimin,

29.03.2019
Përshëndetje,

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Në përgjigje të email-it tuaj, ju sqarojmë si më poshtë vijon:
Bazuar në nenin 14, të Ligjit Nr. 10081, datë 23/02/2009
“Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se çdo
kërkesë për pajisjen me licencë/leje të caktuar apo për
bërjen e ndryshimeve në të dhe çdo licencë/leje të dhënë e të
vlefshme publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve, i cili është lirisht i aksesueshëm
nga publiku, me përjashtim të të dhënave, të cilat janë me
akses të kufizuar apo të ndaluar, sipas legjislacionit në fuqi,
nga kontrolli i të dhënave të publikuara në Regjistrin
Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve rezulton
se subjekti “Tirex Exploration me NUIS/NIPT K02715455C
është pajisur me lejen minerare (me PN-4601-02-2017) nr.
1831, datë 09.02.2017” me vend ushtrimi të aktivitetit zone
minerare nr. 165/4, Objekti Rehovë, Qarku Korçë.
Nga verifikimi në Regjistrin Kombëtar të Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve rezulton se ne adresën : zona
minerare nr. 165/4, Objekti Rehovë, Qarku Korçë janë
lëshuar 2 leje mjedisore (Leja me nr. PN-0225-06-2015 dhe
Leja me nr. PN-9855-04-2015) si dhe leja minerare me me
nr. PN-4601-02-2017, të cilat i përkasin subjekti “Tirex
Exploration me NUIS/NIPT K02715455C.
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28.03.2019

Pershendetje
Jam administratore e biznesit Alpha travel me nipt
k92206016A prej 10 vjetesh en treg
Ju lutem me informoni si mund te bej nje ankese per
heqjen e emrit nje biznes i ri qe ka vendos te te njejtin
emer me ne

30.03.2019
Përshëndetje,
Në përgjigje të emailit tuaj, ju bëjmë me dije se:
Referuar në nenin 3, të Ligjit nr. 131/2015, “Për Qendrën
Kombëtare të Biznesit”, QKB-ja ka këto funksione:
a) mban regjistrin tregtar, në përputhje me ligjin që
rregullon regjistrimin e biznesit;
b) kryen regjistrimet në regjistrin tregtar, në përputhje me
dispozitat e ligjit që rregullon regjistrimin e biznesit;

Regjistri i kërkesave online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të QKB-së www.qkb.gov.al
c) kryen regjistrimin e subjekteve të përcaktuara në ligjin që
rregullon regjistrimin e biznesit, për qëllim të regjistrimit
fiskal, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe të
inspektimit të marrëdhënieve të punës;
ç) lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të
vërtetuara të akteve të depozituara, sipas përcaktimit të ligjit
që rregullon regjistrimin e biznesit;
d) publikon të dhënat e regjistruara, sipas ligjit që rregullon
regjistrimin e biznesit, si dhe siguron aksesin e lirë të
publikut në to;
Nderkohe nga verifikimi i kryer ne regjistrin tregtar
rezulon se, me NUIS K92206016A, figuron i regjistruar
personi fizik Ariola Sula.
Persa i perket kerkeses tuaj mbi mbrojtjen e emrit tregtar,
lutemi te drejtoheni prane Drejtorise se Pronesise
Industriale, pasi kerkesa juaj nuk eshte ne kompetence te
QKB.
Faleminderit,
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30.03.2019

Pershendetje,
Subjekti MILTJADH BELERI ka aplikuar prane Jush
me nr. CN-090637-02-2019 per çregjistrim por deri me
sot pavaresisht se ka kaluar afati ligjor prej 45 ditesh
nuk me eshte kryer çregjistrimi nga ana Juaj.
Ju kujtoj se prane organeve tatimore dhe Bashkise
Sarande nuk kam detyrime te papaguara.
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31.03.2019

I/E nderuar Koordinator/e,
Deshiroj qe emaili im tu gjeje mire.
Nepermjet kesaj kerkese, kerkoj te pajisem me:
Një kopje te plote të listes se punonjesve /stafit
te Ministrise se Financave dhe te gjitha institucioneve
nen varesine Tuaj, duke perfshire: emer, mbiemer,
funksionin, adrese emaili dhe numer telefoni per
perdorim zyrtar.
Ne rast se nuk e posedoni informacionin per autoritetet
nën varesine Tuaj, atehere ne perputhje me Neni 12
Saktësimi dhe trajtimi i kërkesës për informim
3. Autoriteti publik, të cilit i është drejtuar kërkesa për
informim, njofton kërkuesin se kërkesa e tij i është
dërguar një autoriteti tjetër, si dhe e informon atë për
kontaktet e autoritetit ku është dërguar kërkesa.
Lutemi ta pecjellni kerkesesen tek autoritetet publike
perkatese.

30.03.2019
Pershendetje,
Aplikimi juaj eshte aprovuar.

Perfunduar

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

Me respekt

03.04.2019
Përshëndetje,
Në përgjigje të e-mailit tuaj bashkëlidhur gjeni
informacionin e kërkuar për Qendrën Kombëtare të
Biznesit.
Me resapekt

