
8
RAPORTVJETOR

Porta e Regjistrimit
dhe e Licensimit
të Biznesit tuaj





                                                                                                                                                                                    

Përmbajtja
A. MBI QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT ...................................................................................5

Struktura organizative dhe buxheti (Qkb) ......................................................................................................... 6

B. KORNIZA LIGJORE DHE FUNKSIONET E QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT ............................7
b.1 Formularët e aplikimit SipaS FormëS ligjore: ............................................................................................ 9

C. REGJISTRI TREGTAR DHE REGJISTRIMI .....................................................................................10
Regjistrimi ................................................................................................................................................................... 11

D.     REGJISTRI I LICENCAVE, AUTORIZIMEVE DHE LEJEVE ..............................................................12

E. SHËRBIMET FUNKSIONALE DHE DYTËSORE TË QKB ................................................................15
Tabela 1. Shërbimet funksionale .................................................................................................................................. 16
Tabela 2. Shërbimet dytësore ........................................................................................................................................ 22

e.1 aplikimi online ............................................................................................................................................. 22
e.2 regjiStrimi i vendimeve/akteve të gjykatëS, zyrëS përmbarimore oSe autoriteteve të tjera 
  publike. ............................................................................................................................................................ 24
e.3 buletini i njoFtimeve zyrtare .................................................................................................................... 25
e.4 kontrolli i StatuSit të aplikimit për regjiStrim/lincencim ................................................................ 25
e.5  NëNshkrimi elektroNik ............................................................................................................................... 25
e.6 kërko për emër të lirë ................................................................................................................................ 25
e.7  Përmirësimi i imazhit të inStitucionit të Qkb-Së ................................................................................ 25

F. ANEKSI I STATISTIKAVE .............................................................................................................26
tabela nr. 1  Shërbimet e oFruara nga Qkb ..................................................................................................... 26
tabela nr. 2. regjiStrimet e reja SipaS QarQeve .................................................................................................. 27
tabela nr. 3 regjiStrimet e reja SipaS kombëSiSë ................................................................................................ 27
tabela nr. 4 bizneSet e reja SipaS FormëS ligjore .............................................................................................. 28
tabela nr. 5 bizneSe të reja SipaS gjiniSë Së ortakëve apo adminiStratorit ................................................ 29
tabela nr. 6 ÇëShtjet e proceSuara në Sportelet e Qkb-Së .........................................................................  29

  tabela nr. 7 bizneSe të reja SipaS gjiniSë Së ortakëve apo adminiStratorit ............................................... 30
 tabela nr. 8  Çështjet e procesuara në sportelet e QKB-së .......................................................................... 31

G.      RISITË ........................................................................................................................................... 34



FAKTE 

18.624 subjekte të reja të 
regjistruara.

36 sportele në të gjithë 
territorin.

80 punonjës në zyrat 
qendrore dhe 76 punonjës 
të shpërndarë në 36 
sportele.

56.2 % e veprimeve kryhen 
në sportelet e Tiranës 
dhe 43.8 % në sportelet 
kombëtare

21.566 bilance të 
depozituara online.

11,440,209 klikime të faqes 
së web-it

23.155 është numri 
i transaksioneve për 
shërbimet online.

972 mesatarja e çështjeve 
ditore të procesura.

8.59 % është rritur 
prezenca e bizneseve me 
pronësi të huaj krahasuar 
me vitin 2017.

11.39 % më shumë 
regjistrime të shoqërive me 
përgjegjësi të kufizuar

310 biznese te reja me 
pronësi shqiptare - e huaj.

5016 bizneset në pronësi të 
femrave 

Regjistrimi i biznesit në 24 
orë.

100 lekë për çdo aplikim në 
sportel.

0 lekë për aplikimet online. 3 sekonda per gjenerimin e 
kerkimit te subjektit si dhe 
8 sekonda për të gjeneruar 
ekstraktin e subjektit 
nga Regjistri Tregtar me 
Captcha.

81.18 % e regjistrimeve të 
reja janë të formës person 
fizik..

40.18% e licencimeve të 
reja të subjekteve janë për 
leje mjedisore

30.15% është pjesëmarrja 
e femrave si administratore 
apo pronare në një biznes. 
(Për regjistrimet e reja).

31.343 klikime në ditë në 
adresën: www.qkb.gov.al.

Është 9 numri i platformave/
institucioneve me të cilat 
QKB ndërvepron.

3785 subjekte total të 
licencuara.

8.419 aplikime për leje/
licencë ku vetëm 6.820  
prej kërkesave janë për 
pajisjen me leje/licencë të 
re.

 

81 % e subjekteve janë për 
pajisjen me leje të re.

Eshte rritur me 8.02% 
numri i aplikimeve per 
pajisjen me Leje/Licence 
te re, krahasuar me nje vit 
me pare

40.18% e Leje/Licencave 
te leshuara gjate vitit 2018 
jane per “Leje mjedisore”

487 është numri i 
publikimeve ditore në 
Buletin

37,598 subjekte kanë 
përdorur shërbimin kontrollo 
statusin e aplikimit

11,233 kanë zgjedhur 
dhe përdorur shërbimin 
“kontrollo për emër të lirë”.

Rreth 168.280 subjekte 
kanë vizituar QKB-në

Është mundësuar 
regjistrimi i biznesit online 
dhe nëpërmjet Zyrave të 
Noterëve (400 zyra).

241.076 çeshtje ne vit te 
procesuara nga QKB-ja
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A. Mbi Qendrën Kombëtare të 
 Biznesit
Me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të klimës së biznesit në Republikën e Shqipërisë, me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 
131/2015, “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” në muajin dhjetor 2015, u krijua Qendra Kombëtare e Biznesit 
Gjithashtu, me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 131/2015, u hartuan dhe hynë në fuqi aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij, lidhur 
me statutin, strukturën, numrin dhe shpërndarjen e sporteleve të shërbimit të QKB-së në rrethe. 
Kuadri i mësipërm ligjor dhe institucional për funksionimin e QKB-së, u mundësua me mbështetetjen e Republikës Federale 
të Gjermanisë, nëpërmjet  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekti “Harmonizimi i 
legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së (në vijim projekti i GIZ).
Krijimi i QKB-së mundëson ofrimin e shërbimeve të regjistrimit dhe licencimit të biznesit në një qendër të vetme me një 
ndalesë, duke sjellë në këtë mënyrë një reduktim të mëtejshëm të barrierave administrative për bizneset që operojnë në 
Republikën e Shqipërisë, duke sjellë për pasojë përmirësimin e mëtejshëm të klimës së biznesit dhe rritjen e investimeve, 
qoftë vendase apo të huaja, në ekonominë e vendit tonë. 
Gjithashtu, vlen për t’u theksuar se krijimi dhe funksionimi i QKB është mirëpritur nga subjektet që operojnë në tregun 
vendas, si dhe nga subjektet e huaja të interesuara të investojnë në Shqipëri, pasi tashmë i gjithë informacioni i nevojshëm 
për të operuar në tregun shqiptar mund të gjendet lehtësisht, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, në një qendër 
të vetme. Për më tepër, krijimi i kësaj qendre ofron një qasje europiane akoma më të madhe të Shqipërisë për ofrimin e 
shërbimeve për biznesin.
QKB-ja shërben si sportel me një ndalesë ku kryhen të gjitha proceset e regjistrimit të biznesit, duke përfshirë edhe 
regjistrimin për efekt të taksave në nivel kombëtar dhe vendor, sigurimin shëndetësor e shoqëror dhe inspektoratin e 
punës.  
QKB-ja e zhvillon aktivitetin e saj në 35 sportele në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe në sportelin 
elektronik nëpërmjet portalit elektronik e-albania.
Çdo individ / subjekt, përmes këtij portali, mund të aplikojë për regjistrim fillestar, ndryshim në të dhënat e regjistruara, 
depozitim pasqyrash finaciare dhe raporteve vjetore të auditimit, të shkarkojë ekstrakte të nënshkruara në mënyrë 
elektronike nga regjistri tregtar, pajisje me licencë të grupit 1, 2 dhe 3, etj.  Shërbimi on line ofrohet pa pagesë në më pak 
se 8 orë, përsa i përket procesit të regjistrimit të biznesit. Ndërkohë, përsa i përket procesit të licencimit/lejimit, aplikimet e 
paraqitura në sportelin elektronik, shqyrtohen brenda afatit të përcaktuar në legjislacionin në fuqi.
QKB-ja është një institucion i hapur për të gjitha strukturat ligjzbatuese të vendit, puna e të cilëve lidhet ngushtë me 
funksionet e QKB-së.  Tashmë ekziston një shkëmbim i të dhënave për bizneset, me strukturat e DPT-së, Inspektoratit 
Qendror, ILDKPI, DPSHTR, APP, DPGjC, dhe ministritë e linjës përgjegjës për vendimmarrjen në rastin e licencave të 
grupit 3. 
Impakt të rëndësishëm në shkurtimin e kohës së regjistrimit të biznesit, ka patur dhe zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit 
me Gjendjen Civile, ku është mundësuar marrja e të dhënave për individë të regjistruar në regjistrin tregtar si persona fizik, 
ortakë/aksionarë, anëtarë apo përfaqësues të organeve drejtuese të subjekteve tregtare nëpërmjet regjistrit në kohë reale.
QKB-ja është institucioni i parë që ofroi regjistrimin online të biznesit nëpërmjet sportelit elektronik (projekti i parë i këtij lloji) 
dhe që vazhdon të zgjerojë gamën e shërbimeve online. 
Qëllimi i punës së QKB-së mbetet ofrimi i një shërbimi sa më cilësor dhe krijimi i një kulture administrative të biznesit. Ne 
do vazhdojmë të jemi gjithmonë pranë biznesit me cilësi, shërbim e shpejtësi.
Gjithashtu, gjatë këtij viti është hartuar Guida e Biznesit, me asistencën e projektin Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Kjo guidë përmban informacion të plotë për subjektet për parimet e përgjithshme, 
përkufizimet ligjore, procedurat, afatet, dokumentacionin dhe insitucionet vendimmarrëse për regjistrimin dhe licencimi/
lejimit të biznesit.
Me asistencën financiare të Bankës Botërore, QKB ka realizuar projektin “Përmisimi i cilësisë së Raportimit Financiar”, i cili 
mundëson një mënyrë të re të depozitimit të pasqyrave financiare në regjistrin tregtar, gjithmonë nëpërmjet sistemin online 
ku informacioni financiar do të jetë i aksesueshëm nga të gjithë të interesuarit. Kjo do të mundësojë rritjen e mëtejshme të 
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transparencës për veprimtarinë ekonomike dhe financiare të njësive ekonomike të regjistruara në regjistrin tregtar, si dhe 
përpunimin dhe gjenerimin e raporteve për të dhënat e pasqyrave fianciare.
Me qëllim lehtësimin e mëtejshëm të procesit licensimit, dhe në kuadër të reformës së derregullimit, janë reduktuar  2 
licenca. në kuadër të reformës së derregullimit. Falë këtij reduktimit, krijohet lehtësi në procedurat për fillimin e biznesit dhe 
ushtrimin e aktiviteteve, të cilat tashmë nuk i nënshtrohen më procesit të licencimit. Konkretisht, eliminohen:

→ Licenca “Ndërzim natyror i kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)”, me kodin II.2.A.2.
→ Licenca “Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure”, me kodin IV.4.B.

Struktura organizative dhe buxheti (QKB)

Qendra Kombëtare e Biznesit, është organizuar në bazë të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 53 31.03.2016 “Për miratimin e 
strukturës dhe të organikës së Qendrës Kombëtare të Biznesit”.
Numri i përgjithshëm i punonjësve të Qendrës Kombëtare të Biznesit është gjithsej 80 vetë. QKB-ja e zhvillon aktivitetin e 
saj në 35 sportele në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  
Të gjitha aplikimet e kryera dhe veprimet që kanë lidhje me regjistrimin dhe licencimin/lejimin e bizneseve procesohen nga 
Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve e vendosur në zyrën qendrore në Tiranë.  
Administrata e QKB-së, drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm. QKB-ja është e organizuar në drejtori.

Drejtori i Përgjithshëm
Drejtori i Përgjithshëm është përgjegjës për administrimin teknik, organizativ, financiar dhe të burimeve njerëzore të QKB-
së, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në veçanti, Drejtori i Përgjithshëm i QKB-së:

a)  Është autoriteti përgjegjës për drejtimin, organizimin dhe kryerjen e funksioneve të QKB-së sipas ligjit;
b)  Përfaqëson QKB-në në marrëdhënie me të tretët;
c)  Është përgjegjës për administrimin e pasurisë së QKB-së dhe buxhetit të saj, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi;
ç)  Është përgjegjës për menaxhimin e burimeve njerëzore të QKB-së, në përputhje me statutin;
d)  Është përgjegjës për ndjekjen dhe arritjen e objektivave specifikë vjetorë dhe të treguesve të cilësisë së shërbimit, 

të miratuara nga ministri;
dh) Është përgjegjës për veprimet e lidhura me ngritjen dhe funksionimin e sporteleve të shërbimit;
e) Shqyrton dhe zgjidh ankimet ndaj akteve, veprimeve apo mosveprimeve të QKB-së, sipas ligjeve funksionale.

Gjithashtu, Drejtori i Përgjithshëm i QKB-së ushtron udhëheqjen metodologjike për zbatimin e procedurave që ndiqen, 
sipas ligjeve funksionale dhe nxjerr, për këtë qëllim, urdhra e udhëzime të detyrueshëm për nëpunësit e QKB-së dhe për 
të gjitha sportelet e shërbimit.

Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve
Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve është përgjegjëse për shqyrtimin e aplikimeve të 
kryera për regjistrimin dhe licencimin/lejimin e subjekteve që operojnë në Republikën e Shqipërisë. 
Gjithashtu, kjo drejtori siguron informacionin e nevojshëm për të gjitha çështjet që lidhen me regjistrimet në regjistrin 
tregtar, lëshimin e çertifikatave, ekstrakteve të regjistrimeve dhe kopje të vërtetuara të akteve, informimin dhe këshillimin 
për procedurat e regjistrimit dhe të licencimit me qëllim përmbushjen e misionit të institucionit.
Drejtoria e Inovacionit dhe Regjistrave 
Drejtoria e Inovacionit dhe Regjistrave është përgjegjëse për funksionimin e saktë të gjitha sistemeve të IT-së të QKB, 
përfshirë atë të regjistrave. 
Gjithashtu, kjo drejtori është përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe administrimin e përgjithshëm të Regjistrit Tregtar dhe 
Regjistrit Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve.
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Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjëse për menaxhimin financiar dhe të burimeve njerëzore të QKB-së.

Drejtoria e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike
Drejtoria e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike është përgjegjëse për kryerjen e trajtimit dhe interpretimit juridik të 
shkresave e korrespondencës zyrtare, si dhe merr  pjesë në hetime administrative në emër të titullarit të QKB mbi bazën 
e ankimeve administrative për procesin e regjistrimit/licencimit/lejimit. 
Gjithashtu, kjo drejtori përfaqëson institucionin në të gjitha shkallët e gjykimit në rastet kur QKB-ja është palë në një proces 
gjyqësor, duke hartuar prapësime, rekurse etj.

Drejtoria e Sporteleve
Me qëllim informimin dhe dhënien e asistencës sa më të mirë për të gjithë subjektet dhe individëd e interesuar për 
procedurat e regjistrimit e licencimit/lejimit të biznesit, tashmë në QKB është ngritur dhe funksionon sporteli i informimit 
dhe asistencës. Falë kësaj strukture të re, synohet të rritet niveli dhe shpejtësia e ofrimit të shërbimit të informimit dhe 
asistencës procedurat e regjistrimit e licencimit/lejimit të biznesit. Gjithashtu, pranë këtij sporteli të gjithë palët e interesuara 
mund të marrë informacionin, kthim përgjigje, asistencë ligjore, të kontrollojë statusin e aplikimit dhe të marrë sqarime mbi 
pezullimin e refuzimin e një çështje. 
Ndërkohë, të gjitha kërkesat për regjistrimin e licencimin/lejimin e biznesit vazhdohen të paraqiten pranë sporteleve të 
regjstrimit të biznesit, lejeve/licencave/autorizmeve, në zyrat qendrore në Tiranë dhe në sportelet e shërbimit të QKB në 
rrethe.

Buxheti 
Për vitin 2018, QKB-ja pati në dispozicion një buxhet në vlerën 194.123.641 lekë, ku 29.08% përbëhet nga transfertat e 
kushtëzuara për njësitë e vetëqeverisjes vendore, 31.68% zenë shpenzimet e personelit, 33.42% shpenzimet operative dhe 
5.82% të totalit, shpenzime kapitali. Të ardhurat e siguruara nga tarifat e shërbimeve mbulojnë 27.03% të shpenzimeve.

B. Korniza ligjore dhe funksionet e 
Qendrës Kombëtare të Biznesi

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

Legjislacioni Funksionet e QKB 

Ligj Nr. 131/2015 Për Qendrën Kombëtare Të Biznesit mban regjistrin tregtar, në përputhje me ligjin që rregullon 
regjistrimin e biznesit;

Ligji Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për regjistrimin e biznesit”,  i 
ndryshuar.

kryen regjistrimet në regjistrin tregtar, në përputhje me 
dispozitat e ligjit që rregullon regjistrimin e biznesit

Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet 
në Republikën e Shqipërisë”

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;

Ligji Nr.10137, datë 11.5.2009, “Për disa ndryshime në legjislacionin 
në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” 

lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të 
vërtetuara të akteve të depozituara, sipas përcaktimit të 
ligjit që rregullon regjistrimin e biznesit;
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VKM Nr.179, datë 09.03.2016 “Për miratimin e Statutit të Qëndrës 
Kombëtare të Biznesit

publikon të dhënat e regjistruara, sipas ligjit që rregullon 
regjistrimin e biznesit, si dhe siguron aksesin e lirë të 
publikut në to;

VKM  Nr.  Nr.391, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e procedurave 
të regjistrimit dhe publikimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit”

trajton procedurat e licencimit, të autorizimit apo të lejeve, 
të ndryshimit dhe revokimit të tyre, sipas ligjit që rregullon 
licencat, autorizimet dhe lejet;

Vendim Nr. 503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për 
miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës 
Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar

mban dhe administron Regjistrin Kombëtar të Licencave, 
Autorizimeve dhe Lejeve, në përputhje me ligjin që 
rregullon licencat, autorizimet dhe lejet;

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

siguron aksesin e lirë të publikut në Regjistrin Kombëtar të 
Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve, në përputhje me ligjin 
që rregullon licencat, autorizimet dhe lejet;

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

informon dhe këshillon personat e interesuar për 
procedurat e regjistrimit të biznesit, si dhe procedurat 
e licencimit, autorizimit e lejimit;

VKM 538, datë 26. 05. 2009 , “Për liçencat dhe lejet që 
trajtohen nga ose nëpërmjet Qëndrës Kombëtare të Biznesit 
(QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”

jep mendim për çdo nismë ligjore apo nënligjore në 
fushën e regjistrimit të biznesit dhe të licencave, 
autorizimeve e lejeve;

VKM Nr.392, datë 03.05.2017, “Për një ndryshim në vendimin 
nr. 503, datë 1.8.2007, të këshillit të. ministrave, “për 
miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të. Qendrës 
Kombëtare të Biznesit”

kryen studime për cilësinë e mjedisit rregullator, 
mbështet me informacion, analiza e këshilla ministrin, 
Këshillin e Ministrave apo institucionet qendrore dhe 
të pavarura, në lidhje me nismat e tyre normative dhe 
organizative në fushën e regjistrimit të biznesit dhe 
të licencave, autorizimeve e lejeve, si dhe asiston në 
përgatitjen e politikave për përmirësimin e mjedisit 
rregullator në këto fusha

Urdhër Nr.184, date 31.12.2013, “Për regjistimin dhe 
depozitimin e bilancit vjetor kontabël”
Urdhër Nr.70, datë 18.04.2016 për “Marrjen e masave për 
thjeshtëzimin e formalizimit të dokumentacionit të regjistrimit 
të biznesve në institucionet e administratës shtetërore”
Ligji Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 
tregtare”, i ndryshuar.
Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Per procedurat Tatimore në 
Republikën e Shqiperise”
Urdhër Nr.1556.1, datë 30.3.2016 “Për miratimin e numrit dhe 
përhapjes në territor të sporteleve të Qendrës Kombëtare të 
Biznesit”
Urdhër Nr.2513, datë 30.03.2016 “Për miratimin e formatit 
të formularëve dhe çertifikatave për kryerjen nga Qendra 
Kombëtare e Biznesit të funksioneve të regjistrimit, licencimit 
dhe lejimit”

Konkretisht, në bashkëpunim me ekspertët e projektit të GIZ, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe 
Sipërmarrjes dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit, janë hartuar dhe pas miratimit të tyre, tashme po zbatohen që nga fillimi 
i vitit 2017, VKM  Nr.  Nr.391, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe publikimit në Qendrën 
Kombëtare të Biznesit” dhe VKM Nr. 392, datë 03.05.2017, “Për një ndryshim në vendimin nr. 503, datë 1.8.2007, të 
këshillit të. ministrave, “për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të. Qendrës Kombëtare të Biznesit”
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B.1 Formularët e aplikimit sipas formës ligjore:

Forma, përmbajtja e formularëve dhe dokumenteve shoqëruese të nevojshme për të kryer aplikimin, në mënyrë të 
përmbledhur prezantohen si më poshtë:

Formularët Forma juridike
Formularë aplikimi për regjistrim fillestar: 1. Personi fizik;

2. Shoqëri Kolektive, Komandite, Me Përgjegjësi të Kufizuar dhe të Thjeshta;
3. Shoqëri Aksionare;
4. Shoqëri Kursim Krediti;
5. Shoqëri të Bashkëpunimit Reciprok;
6. Degë dhe Zyra të Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja;
7. Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor.

Formularë aplikimi për regjistrimin e 
ndryshimeve në të dhënat e regjistrimit:

1. Person fizik;
2. Shoqëri Kolektive, Komandite, Me Përgjegjësi të Kufizuar dhe të Thjeshta
3. Shoqëri Aksionare;
4. Shoqëri  Kursim Krediti;
5. Shoqëri të Bashkëpunimit Reciprok;
6. Degë ose Zyra të Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja;
7. Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor.

Formularë aplikimi për riorganizimin e 
shoqërive:

1. Njoftimi i projektbashkimit me përthithje me krijimin e një shoqerie të re;
2. Miratimi i bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqerie të re;
3. Njoftimi i projektbashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese;
4. Miratimi i bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese;
5. Njoftimi i ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi);
6. Miratimi i ndarjes;
7. Njoftimi i projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese);
8. Miratimi i ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese);
9. Thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit - Shpallja 1;
10. Thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit - Shpallja 2;
11. Miratimi i shndërrimit.

Formular aplikimi për çregjistrim 1. Formular aplikimi për fillimin e procedurës së likuidimit;
2. Formular aplikimi për çregjistrim të: 

a) Personit fizik 
b) Personit juridik

Formular aplikimi për depozitimin e 
bilancit

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

Formularë të tjerë dhe formatet e kthimit 
të përgjigjes për çdo veprim të kryer në 
regjistrin tregtar

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

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

Vërtetim Aplikimi  per licencim/lejim 1. Aplikim i ri për pajisjen me licencë/leje
2. Aplikim për zëvendësim titulli
3. Aplikim për revokim vullnetar të titullit
4. Aplikim për ndryshim të të dhënave të titullit që nuk prekin dhe/ose prekin kriteret e 

licencimit/lejimit
5. Aplikim për shtryje afati të lejes së mjedisit dhe lejes minerare
6. Aplikim për rishikimi të kushteve të lejes së mjedisit
7. Aplikim për ankim administrativ
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C. Regjistri tregtar dhe regjistrimi
Regjistri është një bazë të dhënash unike, e ndarë në dosje të veçanta elektronike për secilin subjekt që ka detyrimin e 
regjistrimit.  Regjistri mbahet në format elektronik.  Të gjitha të dhënat, aplikimet dhe dokumentet shoqëruese, të paraqitura 
në format shkresor apo në format elektronik, regjistrohen nga QKB-ja në format elektronik në dosjen e subjektit në regjistër. 

Të gjitha të dhënat, aplikimet dhe dokumentet shoqëruese: 

a) të paraqitura nga aplikantët në format elektronik, ruhen dhe arkivohen nga QKB-ja vetëm në format elektronik; 
b) të paraqitura në format shkresor, konvertohen dhe ruhen nga QKB-ja në format elektronik.

Regjistri tregtar përmban: 
- Të dhënat e identifikimit të subjektit, të dhënat për formën e subjektit (nëse është person fizik/juridik etj);
- Të dhëna që i përkasin themelimit;
- Të dhënat për vlerën e kapitalit themeltar të nënshkruar, numrin dhe vlerën e aksioneve;
- Të dhëna për organizimin e subjekteve;
- Çdo ndryshim në status;
- Veprimtarinë e subjektit;
- Vendi i ushtrimit të veprimtarisë;
- Të dhënat e identifikimit të administratorit në lidhje me përfaqësimin;
- Të dhëna të tjera të parashikuara me ligj.

Regjistrimi

Aplikimi për regjistrim kryhet elektronikisht nëpërmjet sportelit elektronik (aplikimi online) ose në sportelet e QKB-së në 
qendër, njësitë e qeverisjes vendore apo dhomat e tregtisë, si dhe në zyrat e noterëve (vetëm aplikimi on line). 

Procedurat e regjistrimit të biznesit kalojnë në dy faza: 

Faza e parë:  Aplikimi për regjistrim. Faza e dytë:  Shqyrtimi i aplikimit dhe vendimmarrja.
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FAZA E PARË/Aplikimi për 
regjistrim  

FAZA E DYTË/ Shqyrtimi i 
aplikimit dhe vendimmarrja

Aplikimet në sportelet pritëse
Aplikimet shqyrtohen nga Drejtoria e 
Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/
Autorizimeve Qendër në Tiranë

- Kryerja e pagesës së tarifës përkatëse (100 lekë)

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

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

- Dokument identifikimi i aplikantit;

- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas llojit të regjistrimit;

- Dorëzimi i dokumenteve shoqëruese;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Verifikon nëse emri i zgjedhur mund të regjistrohet;

- Verifikon pagesën e tarifës përkatëse për regjistrim;

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

Aplikimi online

- Aplikanti nuk paraqitet fizikisht në sportelet e QKB-së;

- Dokument identifikimi i aplikantit;

- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas llojit të regjistrimit dhe 
nënëshkrimi elektronik;

- Dërgimi i  dokumenteve shoqëruese në QKB;

- Sistemi i QKB-së lëshon konfirmimin përkatës sipas formatit të 
miratuar;

- Konfirmimi përmban edhe numrin e aplikimit (çështjes) dhënë 
automatikisht nga sistemi i informatizuar (CN).
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D. Regjistri i licencave, 
autorizimeve dhe lejeve

Çdo licencë/autorizim/leje në Republikën e Shqipërisë, e dhënë nga institucionet qendrore apo institucionet e pavarura, 
hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve, përveçse kur hyrja 
në fuqi e aktit, që e miraton atë, lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare.

Regjistri Kombëtar i Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve është një portal i integruar të  dhënash elektronike, që shërben si 
instrument procedural publikimi/shpalljeje dhe si arkiv elektronik zyrtar, si dhe siguron transparencën në fushën e licencimit, 
të autorizimit dhe dhënies së lejeve. Regjistri Kombëtar mbahet nga QKB-ja, e cila siguron administrimin dhe mirëmbajtjen 
e përgjithshme të tij. QKB-ja, çdo institucion i pavarur dhe çdo institucion qendror, sipas shkronjës “b” të pikës 3 të nenit 15 
të ligjit nr. 10081/2009, janë përgjegjës për administrimin dhe plotësimin, sipas këtij ligji, të Regjistrit Kombëtar për pjesën 
e licencave/autorizimeve/lejeve në kompetencë të tyre. Regjistri 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

Regjistri organizohet në tri pjesë:
a) regjistri i nismave ligjore dhe nënligjore në fushën e licencimit/autorizimit/lejeve, i cili përmban të gjitha projekt aktet 
e nismave ligjore dhe nënligjore në fushën e licencimit/autorizimit/lejeve, raportin përkatës të vlerësimit të pasojave dhe 
mendimin këshillimor të QKB-së.

b) regjistri informativ, sipas kategorive të licencave, autorizimeve dhe lejeve, i cili përmban, për çdo kategori licence/
autorizimi/lejeje, të paktën, këto lloje të dhënash:

- kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi;
- kriteret dhe detyrimet e licencimit, të autorizimit apo lejimit, dokumentet shoqëruese, që duhen paraqitur dhe 

formularët e aplikimit;
- procedurat e aplikimit, të shqyrtimit dhe vendimmarrjes;
- udhëzimet për bërjen e kërkesave.

c)  regjistri aplikativ përmban këto të dhëna:
- çdo kërkesë për pajisjen me licencë/autorizim/leje të caktuar apo për bërjen e ndryshimeve në të; 
- çdo vendim të ndërmjetëm të institucioneve të tjera, të përfshira në procesin e vlerësimit të përmbushjes së 

kushteve të licencimit/lejimit;
- çdo vendim për miratimin apo refuzimin përfundimtar të një kërkese;
- çdo vendim për urdhërimin e ripërmbushjes së kritereve apo të ndreqjes së shkeljeve të detyrimeve të licencës/

autorizimit/lejes apo pezullimin e licencës/autorizimit/lejes;
- çdo vendim për revokimin e një licence/autorizimi/lejeje;
- çdo vendim administrativ apo gjyqësor, të nxjerrë për ankimet ndaj vendimeve të parashikuara në shkronjat “b” 

deri në “d” të kësaj pike;
- çdo licencë/autorizim/leje të dhënë e të vlefshme;
- vendimet e gjykatës, për heqjen titullarit të një licence/autorizimi/lejeje të së drejtës, për të ushtruar veprimtarinë 

e licencuar apo heqjen e së drejtës së përdorimit të së mirës publike;
- çdo vendim tjetër për një licencë/autorizim/leje të caktuar.

Çdo institucion tjetër, sipas pikës 5 të nenit 20 të këtij ligji, me kompetencë në shqyrtimin e kritereve të licencimit/autorizimit/
lejes, ka akses në Regjistrin Kombëtar, për të publikuar vendimin e tij në procesin e shqyrtimit të kërkesës për licencim/
autorizim/leje. Gjithashtu, çdo institucion me kompetenca të caktuara për trajtimin e një kërkese ose me kompetenca 
inspektuese, pezulluese, revokuese apo që zgjidh një ankim administrativ ndaj vendimeve të marra në ushtrimin e këtyre 
kompetencave, ka akses të drejtpërdrejtë në regjistër, për të publikuar kërkesat, ankimet dhe vendimet përkatëse dhe 
është i detyruar për të publikuar, përkatësisht, ankimin dhe vendimin e tij, përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligji.
Në  zbatim të ligjit nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë” tashmë 
është miratuar VKM nr. 538, datë  26.05.2009, “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare 
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të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” të ndryshuar, ku përcaktohen qartësisht kriteret, 
procedurat dhe afatet për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet QKB-së. Licencat dhe lejet e listuara në  
shtojcën e ligjit nr. 10081 ndahen më tej në licenca dhe leje  që trajtohen nga ose nëpërmjet QKB-së si dhe në licenca dhe 
leje që trajtohen pa përfshirjen e QKB-së, përkatësisht Aneksi I dhe Aneksi II i VKM Nr. 538.  

Licencat dhe lejet  që trajtohen nga ose nëpërmjet QKB-së ndahen me tej në 3 grupe:
a) Grupi 1 përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet vetëm në 

vetëdeklarimet e kërkuesit.
b) Grupi 2 përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve, përveçse në 

vetëdeklarimet e kërkuesit, bazohet, për të paktën njërin nga kushtet, edhe në dokumentet provuese, të paraqitura 
nga kërkuesi.

c) Grupi 3 përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat, përveç sa parashikohet në pikat 2 e 3 të këtij neni, vlerësimi 
i përmbushjes së kritereve, për të paktën njërin prej tyre, bazohet edhe në kryerjen e një procesi inspektimi, testimi, 
gare, interviste, dëgjimi apo metode tjetër vlerësimi.

Procedura e aplikimit fillon me paraqitjen e përfaqësuesit ligjor apo të një personi të autorizuar të subjektit që do të pajiset 
me leje apo licencë, pranë sporteleve të QKB-së. Në këtë moment, nëpunësi i sportelit, pasi vërteton identitetin dhe 
vlefshmërinë e autorizimit të aplikantit, krijon në sistem një çështje të re, e cila ka edhe një numër unik LC-..... Dokumentet 
përkatëse (dokumenti i identifikimit, i njohur nga ligji, i personit që paraqet kërkesën në emër të subjektit, akti i regjistrimit 
të subjektit sipas legjislacionit në fuqi, autorizimi që vërteton se personi i cili  paraqet kërkesën në emër të subjektit, kur 
ky nuk është titullari i subjektit, është i autorizuar prej këtij subjekti për të kërkuar  licencën dhe për të bërë deklarimet 
e kërkuara në emër të subjektit, si dhe dokumentet provuese të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse) 
paraqiten nga aplikuesi në origjinal, në kopje me të njëjtën fuqi provuese me origjinalin apo në kopje të shoqëruara me 
origjinalin, që njësohen me origjinalin nga nëpunësi i sportelit, të cilat pas skanimit të tyre nga nëpunësi i sportelit të QKB-
së, i rikthehen mbrapsht (mbahen vetëm formatet elektronike të dokumenteve), duke shmangur në këtë mënyrë kostot e 
fotokopjimit dhe të noterizimit të tyre. Në fund të procedurës së aplikimit, e cila zgjat mesatarisht nga 10 deri në 40 minuta, 
aplikanti pajiset me vërtetimin e aplikimit dhe çështja i kalon për shqyrtim nëpunësit të regjistrit në Drejtorinë e Regjistrimit 
të Biznesit & Lejeve/Licencave/Autorizimeve. 
Nëpunësi i regjistrit shqyrton çështjet sipas radhës së paraqitjes së tyre dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit përkatës, ai 
vendos miratimin/refuzimin e çështjes ose ia kalon çështjen për shqyrtim institucionit tjetër kompetent. Bazuar në ligjin nr. 
10081, në varësi të licencave/lejeve për të cilat është bërë aplikimi, nëpunësi i regjistrit duhet të marrë një vendim brenda 2 
ditëve pune për grupin 1 dhe 4 ditëve pune për grupin 2, si dhe brenda 4 ditëve pune nëpunësi i regjistrit duhet të vendosë 
për miratimin paraprak e të përcjellë elektronikisht kërkesat e grupit 3 tek insititucioni tjetër përgjegjës për vendimmarrjen 
ose për refuzimin e tyre. 
Për aplikimet e bëra për licencat/lejet e grupit 3, pas miratimit paraprak nga ana e nëpunësit të regjistrit, çështja kalon 
elektronikisht tek Ministria e Linjës, e cila është edhe institucioni përgjegjës për vendimmarrjen. Ministria e Linjës shqyrton 
çështjet sipas radhës së paraqitjes së tyre. Pas shqyrtimit të përmbushjes të kritereve të licencimit  në kompetencë të tyre, 
duke kryer inspektim, vlerësim, testim apo ndonjë metodë tjetër përkatëse, vendos për miratimin apo refuzimin e aplikimit, 
brenda afateve të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Në rast të mospublikimit të përgjigjes brenda afateve 
të parashikuara, apo kur refuzimi nuk përmban shkakun e refuzimit, vlerësohet si miratim në heshtje i institucionit tjetër. 
Përveç se aplikantët ose personat e tjerë të interesuar mund të ndjekin hap pas hapi në kohë reale statusin e një aplikimi, 
i cili mund të jetë “sporteli” “regjistruesi”, “institucioni tjetër”, “aprovuar”, “refuzuar”, QKB ka ofruar edhe shërbimin e 
informimit të aplikantëve,  për statusin e aplikimit, me anë të postës elektronike dhe SMS.
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Faza e parë:  Aplikimi për licencim/lejim  /   Faza e dytë:  Shqyrtimi i aplikimit dhe vendimmarrja.

Faza e parë/
Aplikimi për licencim/lejim  

Faza e dytë/Shqyrtimi i 
aplikimit dhe vendimmarrja

Aplikimet në sportelet pritëse Aplikimet shqyrtohen nga Drejtoria 
e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/
Licencave/Autorizimeve Qendër në 
Tiranë

- Kryerja e pagesës së tarifës përkatëse (100 
lekë)

- Paraqitja fizike e aplikantit  në çdo sportel shër-
bimi të QKB-së;

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

- Dokument identifikimi i aplikantit;
- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas llojit të 

regjistrimit;
- Dorëzimi i dokumenteve shoqëruese;
- Nëpunësi i sportelit ndihmon aplikantin, që 

paraqitet për aplikim për plotësimin e formularit;
- Nënshkrimi i formularit të aplikimit nga aplikuesi 

dhe nëpunësi i sportelit;
- Merret pamja elektronike e formularit të aplikim-

it dhe dokumenteve shoqëruese;
- Nëpunësi i sportelit lëshon konfirmimin nga 

sistemi elektronik sipas formatit të miratuar;
- Konfirmimi përmban edhe numrin e aplikimit 

(kërkesës) të dhënë automatikisht nga sistemi i 
informatizuar (LC);

- Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i 
QKB-së verifikon identitetin e nënsh-
kruesit;

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

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

- Verifikon paraqitjen, në formën e 
kërkuar, të dokumentacionit shoqërues, 
që vërteton plotësimin e kritereve të 
licencimit/lejimit; 

- Verifikon faktin nëse të dhënat e shpre-
hura në formularin e regjistrimit nuk 
kundërshtojnë, në mënyrë të dukshme, 
të dhënat që përmbajnë dokumentet, që 
shoqërojnë formularin;

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

- Miraton/Refuzon kërkesën për licencat 
e grupit 1 dhe 2, dhe përcjell elektroni-
kisht kërkesat e grupit 3 tek insititucioni 
tjetër përgjegjës për vendimmarrjen.

Aplikimi online
- Aplikanti nuk paraqitet fizikisht në sportelet e 

QKB-së;
- Dokument identifikimi i aplikantit;
- Plotësimi i formularit  të aplikimit sipas llojit të 

regjistrimit dhe nënëshkrimi elektronik;
- Dërgimi i  dokumenteve shoqëruese në QKB;
- Sistemi i QKB-së lëshon konfirmimin përkatës 

sipas formatit të miratuar;
- Konfirmimi përmban edhe numrin e aplikimit 

(çështjes) dhënë automatikisht nga sistemi i 
informatizuar (CN).
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E. Shërbimet funksionale dhe 
dytësore të QKB

Qendra Kombëtare e Biznesit ofron për publikun 22 shërbime funksionale si në tabelën e mëposhtme nr. 
1.  Afati për marrjen e përgjigjes për çdo aplikim të kryer në sportel është 24 orë, shërbimi online ofrohet pa 
pagesë dhe në më pak se 8 orë.

Tabela 1. Shërbimet funksionale për regjistrin tregtar

Q
K

B

Shërbimet funksionale që ofrohen për biznesin Shërbimi 
online

Shërbim 
në sportel

Tarifa 
në 

sportel

Afati 
kohor

Verifikimi i mundësisë së regjistrimit të emrit 100 24 orë

Rezervimi i emrit 100 24 orë

Transferimi i emrit të rezervuar 100 24 orë

Regjistrimi fillestar 100 24 orë

Regjistrime të tjera të detyrueshme 100 24 orë
Regjistrimi me kërkesë të çdo të treti të vendimeve të 
autoritetit publik, (përveç atyre të bëra nga vetë subjekti) 100 24 orë

Regjistrime vullnetare 100 24 orë

Çregjistrime 100 24 orë

Lëshimi i ekstrakteve për një të dhënë të regjistrit tregtar 100 24 orë
Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera 
nga një subjekt, me 1 fletë deri në 20 fletë 100 24 orë

Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera 
nga një subjekt, me 21 fletë deri në 100 fletë 500 24 orë

Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera 
nga një subjekt, mbi 100 fletë 1000 24 orë

Lëshimi i kopjes së statutit 100 24 orë

Lëshimi i kopjes së bilancit 100 24 orë

Lëshimi i kopjes së listës së aksionarëve 100 24 orë
Lëshimi i kopjeve të dokumenteve të tjera shoqëruese 
(vetëm të një dokumenti) 100 24 orë

Lëshimi i dublikatës së certifikatës 100 24 orë
QKB-ja siguron përgatitjen dhe venien në dispozicion në 
ambjentet e saj të destinuara për pritjen e publikut në 
qendër, komuna e bashki, në faqen e saj të internetit, 
broshura informative si dhe formulare të detajuar dhe 
informues.

Pa 
pagesë 24 orë

QKB-ja publikon dhe informon të interesuarit për tarifat e 
miratuara  të shërbimeve që ofron.

Pa 
pagesë 24 orë

QKB-ja mund të kryejë edhe funksione të tjera në 
ndihmë të biznesit të lidhura me funksione të  saj që 
miratohen nga Ministri dhe përfitohen kundrejt pagesës.

Me 
pagesë 24 orë

Tabela 2. Shërbimet funksionale për regjistrin e lejeve, licencave dhe autorizimeve
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GRUPI 1

1.        QKB Aplikim për 
Licencë II.1.C - Prodhimi primar 2 100 lekë I √ √

2.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.4 - Prodhim tregtim farave dhe 
fidanëve 2 100 lekë I √ √

3.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.2.A.2- Ndërzimi natyror i 
kontrolluar (stacionet e ndërzimit 
natyror)

2 100 lekë I √ √

 4. QKB
Aplikimi

për
Licencë

III.7.B - Shpues profesionist për 
ujë 2 100 lekë I √ √

GRUPI 2

 1.       QKB Aplikim për 
Licencë I.2.A - Shërbime ekspertize 4 100 lekë II √ √

2.        QKB Aplikim për 
Licencë II.2.C  - Klinika veterinare 4 100 lekë II √ √

3.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - 
Laborator dentar 4 100 lekë II √ √

4.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - 
Laborator gjenetik 4 100 lekë II √ √

5.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - 
Laborator klinik biokimik 4 100 lekë II √ √

6.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - 
Laborator mikrobiologjik 4 100 lekë II √ √

7.        QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - 
Laborator Optik 4 100 lekë II √ √

8.        QKB Aplikim për 
Licencë II.6.A.2 - Kabinet mjekësor 4 100 lekë II √ √

9.        QKB Aplikim për 
Licencë II.6.A.3 - Kabinet stomatologjik 4 100 lekë II √ √

10.     QKB Aplikim për 
Licencë II.6.A.3 - Klinikë stomatologjike 4 100 lekë II √ √

11.     QKB Aplikim për 
Licencë II.6.A.4 - Qendër mjekësore 4 100 lekë II √ √

12.     QKB Aplikim për 
Licencë

II.6.A.5 - Shërbime të tjera 
shëndetësore e kurative 4 100 lekë II √ √

13.     QKB Aplikim për 
Licencë II.7.A 1.Af  - Agjenci Farmaceutike 4 100 lekë II √ √

14.     QKB Aplikim për 
Licencë II.7.A 1.F – Farmaci 4 100 lekë II √ √

15.     QKB Aplikim për 
Licencë II.7.A.2 - Farmaci Veterinare 4 100 lekë II √ √
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16.     QKB Aplikim për 
Licencë

II.8.A - Shërbime ekspertize 
higjieno-shëndetësore 4 100 lekë II √ √

17.     QKB Aplikim për 
Licencë

II.8.B - Shërbime ndërhyrese 
higjeno-sanitare 4 100 lekë II √ √

18.     QKB Aplikim për 
Licencë

II.8.C - Veprimtari në fushën e 
shëndetit publik që nuk licen-
cohen sipas një kategorie tjetër

4 100 lekë II √ √

19.     QKB Aplikim për 
Licencë

III.2.A - Veprimtarite e ekspertizes 
lidhur me ndikimin ne mjedis 4 100 lekë II √ √

20.     QKB Aplikim për 
Licencë

III.7.A - Shërbime te ekspertizës 
dhe ose profesionale lidhur me 
pyje apo kullota

4 100 lekë II √ √

21.     QKB Aplikim për 
Licencë

IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe 
ose profesionale lidhur me burimet 
minerare 

4 100 lekë II √ √

 22. QKB Aplikim
Për licencë

IV.4.B - Shërbime ekspertize dhe/
ose profesionale lidhur me burimet 
hidrokarbure

4 100 lekë II √ √

 23. QKB Aplikim për 
Licencë

IV.4.C- Shërbime ekspertize dhe 
ose profesionale lidhur me burimet  
energjetike

4 100 lekë II √ √

24.     QKB Aplikim për 
Licencë

VII.3.A.1 - Autoshkollë për dhënien 
e lejes së drejtimit 4 100 lekë II √ √

25.     QKB Aplikim për 
Licencë

VII.3.A.3 - Autoshkollë për 
dhënien e dëshmisë së aftësisë 
profesionale

4 100 lekë II √ √

26.     QKB Aplikim për 
Licencë

VII.3.A.2 - Autoshkollë për 
dhënien e certifikatës së aftësisë 
profesionale

 100 lekë II √ √

27.     QKB Aplikim për 
Licencë

VIII.1.A - Tregtim me shumicë i 
biokarburanteve 4 100 lekë II √ √

28.     QKB Aplikim për 
Licencë

VIII.1.A - Tregtim me shumicë i 
karburanteve të avionëve 4 100 lekë II √ √

29.     QKB Aplikim për 
Licencë

VIII.1.A - Tregtim me shumicë i 
naftës dhe gazit 4 100 lekë II √ √

30.     QKB Aplikim për 
Licencë

VIII.1.A - Tregtim me shumicë i 
vajrave lubrifikantë 4 100 lekë II √ √

31.     QKB Aplikim për 
Licencë

X.2.A - Ndërmjetësim në tregun 
e punës (Agjensitë Private të 
Punësimit)

4 100 lekë II √ √

32.     QKB Aplikim për 
Licencë

X.1.A - Shërbime të përkujdesit 
komunitar 4 100 lekë II √ √

33.     QKB Aplikim për 
Licencë XI.2 - Shërbimi i Përmbarimit 4 100 lekë II √ √

34.     QKB Aplikim për 
Licencë XIII.1.A - Agjenci Udhëtimi 4 100 lekë II √ √

35.     QKB Aplikim për 
Licencë XIII.1.B - Operator turistik 4 100 lekë II √ √

GRUPI 3

1.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

I.2.B - Shërbime ndërhyrëse në 
rast emergjencash 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

2.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve 
shtetërore e private, i personave, 
si dhe veprimtarive social-
kulturore, sportive, fetare e politike

30
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √
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3.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

I.3.B - Shërbime të ruajtjes, 
transportimit e shoqërimit të 
vlerave monetare e sendeve të 
çmuara

30
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

4. 
QKB + 

Ministria e 
Linjës 

Aplikim për 
Licencë

I.3.C - Qendra të trajnimit privat të 
punonjësve të SHPSF 30

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

5.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.1.A.1 - Prodhim përpunim 
e shpërndarje me shumicë e 
ushqimeve

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

6.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.1.A.2 - Prodhim, përpunim 
e shpërndarje me shumicë e 
ushqimeve për kafshë që përdoren 
për ushqim

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

7.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.1.A.3 - Prodhim, përpunim 
e shpërndarje me shumicë e 
ushqimeve për kafshë që nuk 
përdoren për ushqim

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

8.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.1.B - Shitje me shumicë e 
ushqimeve me origjinë shtazore 
(për njerez)

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

9.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.2.A.1 - Inseminim artificial 
(stacionet e  inseminimit artificial_
inseminatoret)

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

10.        
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.2.B - Prodhimi dhe ose tregtimi i 
materialit racor 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

11.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në 
fermat agroblegtorale të mëdha 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

12.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.3.B - Kultivimi i kafshëve ujore 
në fermat e akuakulturës 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

13.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.3.C - Tregtia me shumice e 
kafsheve te gjalla 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

14.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë II.5.A.1 - Prodhim i PMB-ve 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

15.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.5.A.2 - Tregtimi me shumicë i 
PMB-ve 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

16.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.5.A.3 - Tregtim me pakice i 
PMB-ve 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

17.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.5.C.1 - Përpunimi industrial i 
duhanit 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

18.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.5.C.2 - Prodhimi i produkteve të 
duhanit 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

19.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë II.6.B - Shërbime Spitalore 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

20.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i 
barnave për njerëz 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √
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21.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i 
barnave për kafshë 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

22.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.7.C.1 - Prodhimi i barnave (për 
njerëz) 30

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

23.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

II.7.C.2 - Prodhimi i barnave (për 
kafshë) 30

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

24.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje III.1.A - Leje mjedisore e tipit C 17

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

25.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B 30

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

26.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A 90

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

27.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

III.2.B - Veprimtarite e tjera 
profesionale lidhur me ndikim ne 
mjedis

10
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

28.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

III.3 - Importi i mbetjeve për 
qëllim riciklimi, përpunimi, dhe 
ose përdorimi ose importi i 
substancave ozonholluese

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

29.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje

III.5.A.1 - Peshkim profesional ne 
det 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

30.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi 64

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

31.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje IV.1.B.2 - Leje shfrytëzimi 86

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

32.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Leje

IV.1.B.3 - Leje Kerkim-Zbulim-
shfrytezim 86

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

33.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

IX.1.A.1 - Arsimi parashkollor 
(kopsht) 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

34.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë IX.1.A.2 - Arsimi fillor 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

35.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë IX.1.A.3 - Arsimi i mesem i ulet 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

36.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

IX.1.A.4 - Arsimi i mesëm i larte 
(gjimnaz) 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

37.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

IX.1.A.5 - Arsimi i mesëm i 
orientuar 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

38.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

IX.1.A.6 - Arsimi i mesëm 
profesional 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

39.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë IX.1.A.7 - Arsimi i mesëm teknik 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √
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40.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë IX.1.A.8 - Arsimi special 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

41.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

IX.1.B - Institucion plotësues 
arsimor parauniversitar 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

42.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.1 - Transporti Rrugor 
Ndërkombëtar i  Udhëtarëve 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

43.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.2-Transport rrugor 
ndërkombëtar mallrash për të tretë 
e me qira

10
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

44.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Blerja, shitja e mjeteve 
me motor dhe rimorkio 15

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

45.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Mbledhja, depozitimi, 
shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve 
te tyre te dala jashte perdorimit 
apo te braktisura

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

46.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Riparimi dhe 
mirembajtja e gomave, të mjeteve 
rrugore me motor dhe rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

47.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Riparimi dhe 
mirembajtja e impiantit elektrik, 
te mjeteve rrugore me motor dhe 
rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

48.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Riparimi dhe 
mirembajtja e karrocerise te 
mjeteve rrugore me motor dhe 
rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

49.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.1 - Riparimi dhe 
mirembajtja e pjeseve mekanike 
dhe te motorit, te mjeteve rrugore 
me motor dhe rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

50.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve 
rrugore me motor dhe/ose e 
rimorkiove të reja ose të përdorura

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

51.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të 
këmbimit të mjeteve rrugore me 
motor dhe/ose të rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

52.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të 
këmbimit të mjeteve rrugore me 
motor dhe ose të rimorkiove të 
autorizuara nga prodhuesi

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

53.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.3.B.4 - Agjenci që trajtojnë 
praktikat e qarkullimit të mjeteve 
me motor dhe/ose të rimorkiove

15
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

54.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.4.1 - Transport kombëtar detar 
i mallrave dhe i njerëzve  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

55.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.4.2 -Transport ndërkombëtar 
detar i mallrave dhe i njerëzve  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

56.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.1 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së pilotimit 20

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √
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57.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.2 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së tërheqjes së 
mbetjeve të ngurta dhe vajore në 
Autoritetin Portual Durrës, Porto 
Romano dhe në radat e tyre 
përkatëse,

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

58.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.3 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së tërheqjes së 
mbetjeve të ngurta dhe vajore në 
portet e tjera detare të Republikës 
së Shqipërisë dhe në radat e tyre

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

59.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.4 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së stacionit të 
shërbimit të paisjeve të sigurimit të 
jetës në det

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

60.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.5 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së survejimit të 
mjeteve lundruese

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

61.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.6 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së ormexhimit” 20

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

62.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.5.7 - Për ushtrimin e 
veprimtarisë së furnizimit me 
karburant, për konsum, të anijeve 
në porte dhenë rada

 
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

63.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.6.1 - Veprimtari në transportin 
hekurudhor  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

64.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.1 - Licencë operimi për 
transportuesit ajrorë  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

65.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.2 - Licenca e operimit të 
aerodromit  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

66.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.3 - Licencë për trafik ajror 
të përgjithshëm (aeroport për 
operime të përgjithshme)

 
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

67.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.4 - Licencë për trafik ajror të 
veçantë (aeroport me operime të 
veçanta)

 
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

68.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.5 - Licencë për operim të një 
fushe fluturimi  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

69.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.6 - Licencë për operim të 
një fushe fluturimi për avionët pa 
motor

 
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

70.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VII.7.7 - Licencë për ofruesit e 
shërbimeve të lundrimit ajror  

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

71.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

VIII.1.B - Veprimtari të lidhura me 
substancat dhe preparatet kimike 
me rrezikshmëri

20
100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

72.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë

X.1.B - Shërbime te përkujdesit 
rezidencial 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √

73.     
QKB + 

Ministria e 
Linjës

Aplikim për 
Licencë X.2.B - Formim Profesional 10

100 lekë 
+ tarifë 

sektoriale
III √ √
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QKB -ja ofron edhe shërbime dytësore me pagesë, për të gjithë të interesuarit pa cënuar qëllimin 
dhe funksionin bazë, atë të regjistrimit të biznesit si në tabelën 2. Shërbimet dytësore.

Tabela 2. Shërbimet dytësore

Shërbimet e tjera (dytësore) Koha Tarifa në 
lekë

I Gjenerimi i raporteve statistikore
1 Raport mbi regjistrimet e reja të subjekteve në periudha të caktuara 

kohore;
3 orë 2,500

2 Raport mbi çregjistrimet e subjekteve tregtare në periudha të caktuara 
kohore;

3 orë 2,500

3 Raport mbi pronësinë e subjekteve tregtare; 3 orë 2,500
4 Raport mbi gjininë e administratorëve/ortakëve/aksionarëve; 3 orë 2,500
5 Raport mbi shtetësinë e ortakëve/aksionarëve/administratorëve të sub-

jekteve;
4 orë 3,000

6 Raport mbi formën ligjore të subjekteve të regjistruara në QKB; 4 orë 3,000
7 Raport mbi aktivitetin ekonomik (objektin e aktivitetit) të subjekteve të 

regjistruara në  QKB;
4 orë 3,000

8 Raport mbi subjektet që figurojnë të regjistruar si ortakë/aksionarë/
anëtarë në subjekte të tjera tregtare;

6 orë 4,500

9 Raport mbi numrin e bilanceve të depozituara në QKB dhe lëshimi i kop-
jeve të bilancit;

6 orë 4,500

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

Aplikimi online, mund të kryhet nga çdo individ/qytetar ose subjekt (i pajisur me NUIS/NIPT), të cilët 
duhet të regjistrohen fillimisht në portalin unik qeveritar e-albania. Regjistrimi në këtë portal bëhet 
duke plotësuar respektivisht të dhënat e kërkuara në varësi të faktit nëse aplikimi do të kryhet nga 
një individ apo subjekt. 

Të dhënat e kërkuara për regjistrim janë si më poshtë: 

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

- Për t’u regjistruar si individ: Kodi; fjalëkalimi; e-maili; numri i celularit; si dhe të dhënat 
personale: emri, mbiemri, emri i babait, datëlindja. 
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QKB-ja ofron 17 shërbime  për regjistrin tregtar  dhe 2 1 shërbime për grupet 1, 2  dhe 3 për regjistrin  
e lejeve, licencave dhe autorizimeve nëpërmjet platformës online.  Në mënyrë të përmbledhur, këto 
shërbime janë: 

1. Regjistrimi fillestar: Shërbimi i regjistrimit fillestar të një subjekti mund t’i ofrohet një individi/
qytetari që ka krijuar në portal llogarinë e tij si individ. 

2. Regjistrimi fillestar: Shërbimi i regjistrimit fillestar të një subjekti mund t’i ofrohet një individi/
qytetari që ka krijuar në portal llogarinë e tij si individ. 

3. Ndryshime në të dhënat e regjistruara: Shërbimi i ndryshimit të të dhënave të regjistruara 
mund t’i ofrohet vetëm një subjekti/biznesi që është i regjistruar tashmë në QKB.  Aplikimi 
online për ndryshim është i ngjashëm me procedurën e regjistrimit fillestar. 

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

5. Gjenerimi me vulë elektronike të ekstraktit të thjeshtë/historik për bizneset.

6. Gjenerimi me vulë elektronike të certifikatës së biznesit.

7. Implementimi online, në sistem/ zyrat  e noterëve për aplikimin për bashkimin ndërkufitar të 
bizneseve.

8. Tërheqja/shkarkimi i ekstrakteve të regjistrit tregtar, elektronikisht të nënshkurara etj. 

9. Regjistrimi i vendimeve/akteve të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera 
publike. 

10. Regjistrimi për efekt të ofertimit në APP.

11. Aplikimet online aktualisht janë:

• Aplikim i ri për tu pajisur me licencë ose leje të grupit 1, 2 dhe 3

Aplikimi online për regjistrin e leje/licencave/autorizimeve

Aplikimet Online krijojnë mundësi aplikimi për tu pajisur me licencë, për tre grupet e licencave/lejeve, 
ato që trajtohen nga/nëpërmjet QKB-së, ndërsa mundësia e revokimit të licencave është vetëm pë 
licencat e grupit 1, 2 dhe 3 që lëshohen ekskluzivisht nga QKB. 

Cdo biznes që është aktiv në regjistrin tregtar mund të aplikojë për tu pajisur me Licencë/Leje ose 
mund të aplikoje për të revokuar Licencën nëse zoteron një të tillë. Shërbimi i aplikimit online ofrohet 
nga portali qeveritar e-Albania.
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Për të aplikuar online subjekti duhet të pajiset fillimisht me një llogari pranë www.e-albania.al

Me pas identifikohet në portalin e-Albania. Mbas logimit në e-Albania shkruhet emri i shërbimit tek 
fusha e kërkimit. 

E.2 Regjistrimi i vendimeve/akteve të gjykatës, zyrës përmbarimore ose 
autoriteteve të tjera publike. 

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

E.3 Buletini i njoftimeve zyrtare

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

E.4 Kontrolli i statusit të aplikimit për regjistrim

Ky shërbim ofrohet tashmë online nëpërmjet portalit të Qendrës Kombëtare të Biznesit (http://www.
qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-statusin-e-aplikimit-te-subjektit).  Statusi i 
aplikimit (miratimi, arsyet e pezullimit apo refuzimit), mund të kontrollohet lehtësisht, pa qenë nevoja 
për tu paraqitur në sportele.

E.5    Nënshkrimi elektronik

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

E.6     Kërko për emër të lirë

Çdo individ, nëpërmjet aksesimit online të portalit zyrtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit (http://
www.qkb.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-emer-te-lire), mund të kërkojë për emër 
të lirë përpara regjistrimit të tij në QKB.  Gjithashtu, duke paguar tarifën përkatëse të aplikimit, ka të 
drejtë të rezervojë pranë regjistrit tregtar, për llogari të tij apo të të tretëve, një apo më shumë emra 
të caktuar për regjistrim.

E.7    Përmirësimi i imazhit të institucionit të QKB-së

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

− Kërkimi i subjekteve është reduktuar nga 40 në 4.2 sekonda, me prioritet në të ardhmen 
shfaqja në kohë reale.

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

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

− Faqja e internetit përmban një informacion të përditësuar si dhe manuale përdorimi të 
shoqëruar me video ilustruese për shërbimet e regjistrimit.
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F. Aneksi i statistikave
Tabela Nr. 1  Shërbimet e ofruara nga QKB në regjistrin tregtar

Qellimi i vizites Nr 
apl/2013

Nr 
apl/2014

Nr 
apl/2015

Nr 
apl/2016

Nr 
apl/2017

Nr 
apl/2018

Regjistrim 12323 17221 41030 19179 19497 19096

Bilanci vjetor 16334 21988 32433 18954 21709 24305

Tëheqje ekstraktti 100429 130035 150190 152332 136373 96098

Ekstrakt i nenshkruar elektronikisht 0 90 1426 3707 4422 3972

Fillimi i procedures se likuidimit 444 440 420 412 370 373

Korrigjim regjistrimi 1251 1018 1307 1027 812 835

Miratimi i bashkimit /i ndarjes 43 37 50 53 41 52
Ndryshime në të dhënat e regjistrimit 23095 33965 71746 41412 41658 42305
Pezullim aktiviteti 5020 6001 8368 11813 13259 16265
Aktivizim i aktivitetit te pezulluar 1997 2610 3997 3508 5118 5493
Plotësim ekstrakti historik 6311 6277 12383 2007 1400 964
Printo çertifikatë 2396 3116 4035 2934 2335 1678
Projekti i bashkimit me përthithje 45 45 53 66 49 41
Projekti i ndarjes 6 4 3 3 9 5
Shndërrimi i shoqërise 18 18 10 22 21 15
Shpallja sipas fazave I/II 22 32 21 31 28 32
Transferim emri 1 1 1 2 2 3
Rezervim emri 113 197 357 349 322 364
Cregjistrim 10536 13959 15786 13188 12180 13887

Totali 164065 237054 343616 270999 259605 225783
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Tabela Nr. 2  Shërbimet e ofruara nga QKB në regjistrin e Leje/Licencave/Autorizimeve

Lloji i sherbimit Nr 
apl/2014

Nr 
apl/2015

Nr 
apl/2016

Nr 
apl/2017

Nr 
apl/2018

Ndryshimi 
17/18

Aplikim i ri 6703 7319 7852 6270 6773 8,02%
Ndryshim 510 649 755 793 850 7,19%
Shtyrje afati 33 20 21 28 47 67,86%
Apelim 9 1 6 1 1 0,00%
Aplikim i ri-rishikim i 
kushteve   - 62 482 1 0 -100,00%

Revokim vullnetar 100 124 222 226 204 -9,73%
Riprintim 5 - 190 646 544 -15,79%

Totali 7360 8175 9528 7965 8419 5,70%
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Tabela Nr. 3. Regjistrimet e reja sipas qarqeve për regjistrin tregtar 

Regjistrimet e Reja 

Qarku 

Periudha 

Viti 2013 Viti 2014   Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

BERAT 344 590 1076 500 419 385 
DIBËR 169 252 934 246 225 202 
DURRËS 1067 1861 3884 2104 1930 1930 
ELBASAN 687 941 3392 974 1031 877 
FIER 854 1132 3592 1253 1179 1133 
GJIROKASTËR 230 380 959 293 304 268 
KORÇË 570 942 2346 939 910 958 
KUKËS 109 255 611 196 165 137 
LEZHË 335 660 1491 703 552 624 
SHKODËR 530 1228 2876 1177 1013 968 
TIRANË 6001 7000 15250 9123 9593 9282 
VLORË 1055 1490 3239 1542 1720 1860 
Totali 11951 16731 39650 19090 19041 18624 
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Regjistrimet e Reja

Qarku
Periudha

Viti 2013 Viti 2014  Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018
BERAT 344 590 1076 500 419 385
DIBËR 169 252 934 246 225 202
DURRËS 1067 1861 3884 2104 1930 1930
ELBASAN 687 941 3392 974 1031 877
FIER 854 1132 3592 1253 1179 1133
GJIROKASTËR 230 380 959 293 304 268
KORÇË 570 942 2346 939 910 958
KUKËS 109 255 611 196 165 137
LEZHË 335 660 1491 703 552 624
SHKODËR 530 1228 2876 1177 1013 968
TIRANË 6001 7000 15250 9123 9593 9282
VLORË 1055 1490 3239 1542 1720 1860
Totali 11951 16731 39650 19090 19041 18624
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Grafikisht-Sipas qarkut
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Tabela Nr. 4. Aplikimet sipas qarqeve për leje/licenca 

Aplikime  
sipas Qarkut 

Periudha 

Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

Fier 306 301 661 498 590 
Dibër 89 74 121 61 189 
Durrës 508 537 711 680 1229 
Elbasan 113 106 348 355 370 
Berat 273 302 363 317 308 
Gjirokastër 222 240 212 172 151 
Korçë 338 298 395 335 355 
Shkodër 281 324 478 341 302 
Tiranë 4783 5649 5749 4830 4247 
Vlorë 447 344 490 376 678 

Totali 7360 8175 9528 7965 8419 
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sipas Qarkut

Periudha

Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018

Fier 306 301 661 498 590
Dibër 89 74 121 61 189
Durrës 508 537 711 680 1229
Elbasan 113 106 348 355 370
Berat 273 302 363 317 308
Gjirokastër 222 240 212 172 151
Korçë 338 298 395 335 355
Shkodër 281 324 478 341 302
Tiranë 4783 5649 5749 4830 4247
Vlorë 447 344 490 376 678
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Tabela Nr. 5 Regjistrimet e reja sipas kombësisë 

Pronësia Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 
Shqiptare (100%) 15463 38255 17587 17444 16911 
E Huaj (100%) 948 1058 1203 1292 1403 
Shqiptare Shtetërore 2 0 0 7 0 
E Përbashkët (shqiptare - e huaj) 318 337 300 298 310 
Totali 16731 39650 19090 19041 18624 
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Tabela Nr. 6 Bizneset e reja sipas formës ligjore 
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Tabela Nr. 5 Regjistrimet e reja sipas kombësisë

Pronësia Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018

Shqiptare (100%) 15463 38255 17587 17444 16911
E Huaj (100%) 948 1058 1203 1292 1403
Shqiptare Shtetërore 2 0 0 7 0
E Përbashkët (shqiptare - e huaj) 318 337 300 298 310
Totali 16731 39650 19090 19041 18624
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Tabela Nr. 6 Bizneset e reja sipas formës ligjore 
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Tabela Nr. 6 Bizneset e reja sipas formës ligjore

Forma Ligjore
Viti  

2014 2015 2016 2017 2018
Degë e Shoqërisë së Huaj 68 72 74 81 60

Person Fizik 14285 36899 16249 15868 15119

Përfaqësues Tatimor 0 0 0 0 0

Shoqëri Aksionare 40 40 47 37 34

Shoqëri e Bashkëpunimit Bujqesor 38 12 12 6 14

Shoqëri e Bashkëpunimit Reciprok 1 0 0 0 0

Shoqëri e Thjeshtë 2 6 5 1 3

Shoqëri Kursim Krediti 3 0 0 0 2

Shoqëri kolektive 0 1 0 0 0

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 2279 2612 2694 3038 3384

Zyrë Perfaqësimi e Shoqërisë së Huaj 15 8 9 10 8

Totali 16731 39650 19090 19041 18624
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Tabela Nr. 7 Biznese të reja sipas gjinisë së ortakëve apo administratorit

Viti Regjistrime 
të reja

Administra-
tore Femra

Pronësi te 
femrave (100% 

Kapital)

Totali 
Femra

Totali 
Meshkuj

Përqindja 
Femra

Përqindja 
Meshkuj

2013 11951 439 968 1407 10544 11,80% 88,20%
2014 16731 427 1520 1947 14784 11,60% 88,40%
2015 39650 491 13054 13545 26105 34,20% 65,80%
2016 19090 4857 4792 9649 9441 50,54% 49,45%
2017 19041 5946 5075 11021 8020 57,88% 42,12%
2018 18624 5616 5632 11248 7376 60.40% 39.60%
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Tabela Nr. 8 Çështjet e procesuara në sportelet e QKB-së

SPORTELET E QKB-së
MESATARE E 
ÇËSHTJEVE 
DITORE

MESATARE E 
ÇËSHTJEVE 
JAVORE

MESATARE E 
ÇËSHTJEVE 
MUJORE

TOTALI 
VJETOR

PËRQINDJA E 
ÇËSHTJEVE
(%)

Bashkia Bajram Curri 3 16 68 815 0.35%
Bashkia Berat 21 100 431 5174 2.24%
Bashkia Bulqize 3 14 59 713 0.31%
Bashkia Burrel 6 26 113 1353 0.59%
Bashkia Bushat 2 10 44 529 0.23%
Bashkia Çorovode 2 9 38 460 0.20%
Bashkia Durres 45 212 917 10998 4.76%
Bashkia Elbasan 34 158 687 8240 3.56%
Bashkia Erseke 1 5 22 268 0.12%
Bashkia Fier 39 185 800 9600 4.15%
Bashkia Gjirokaster 10 48 209 2512 1.09%
Bashkia Gramsh 3 12 53 631 0.27%
Bashkia Kavaje 14 66 287 3446 1.49%
Bashkia Korce 29 134 581 6977 3.02%
Bashkia Kruje 10 45 194 2324 1.00%
Bashkia Kukes 5 24 102 1224 0.53%
Bashkia Lac 7 33 141 1692 0.73%
Bashkia Lezhë 19 91 393 4714 2.04%
Bashkia Librazhd 5 24 105 1256 0.54%
Bashkia Lushnje 17 80 347 4168 1.80%
Bashkia Permet 3 13 56 667 0.29%
Bashkia Peshkopi 5 21 93 1115 0.48%
Bashkia Pogradec 14 64 278 3334 1.44%
Bashkia Puke 3 14 62 746 0.32%
Bashkia Rreshen 3 13 58 694 0.30%
Bashkia Rrogozhine 1 6 27 329 0.14%
Bashkia Sarande 19 89 385 4618 2.00%
Bashkia Shkoder 39 181 786 9426 4.08%
Bashkia Tepelene 3 12 54 642 0.28%
Bashkia Tirane 104 488 2116 25389 10.98%
Bashkia Vlore 50 233 1008 12099 5.23%
Dhoma e Tregetise Durres 23 108 468 5616 2.43%
Bashkia Malesi e Madhe 0 2 9 110 0.05%
Komuna Golem 3 14 60 725 0.31%
QKB 302 1418 6144 73732 31.88%
Sporteli Online 102 480 2078 24936 10.78%
TOTALI 948 4448 19273 231272 100.00%
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Te dhena mbi Licencat/Lejet – Viti 2018

Lloji i Licences/Lejes se leshuar Perqindja (%)
Leje Mjedisore (Leje Mjedisi e tipit C, Leje Mjedisi e tipit A, Leje Mjedisi e tipit B) 40,18 %
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike 6,5 %
Agjenci  Udhetimi 5,7 %
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) 5,05 %
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve 4,68 %
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike 4,54 %
Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove 3,3 %
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër 3,12 %
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve 2,9 %
Formim profesional 2,6 %
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira 2,11 %
Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove 1,98 %
Shërbime ekspertize 1,4 %
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme 
dhe me rrezikshmëri të lartë) 1,4 %

Leje Shfrytëzimi 1,29 %
Operator Turistik 1,16 %
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis 1,14 %
Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve 1 %
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis 1 %
Licenca te tjera 8,85%
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G. Risitë
G.1 Me asistencën e projektit GIZ, janë duke u hartuar projekt aktet ligjore dhe nënligjore në fushën 
licencimit/lejimit të biznesit, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit dhe 
licencimit/lejimit. 

G.2 Është ngritur dhe funksionon Sporteli i Informimit dhe Asistencës, brenda Drejtorine e Sporteleve 
te QKB. Ky sportel, risi e riorganizimit te QKB, asiston subjektet jo vetem ne momentin e paraqitjes 
se tyre ne sportele por dhe nepermjet komunikimit te perditshem on-line, komunikim i cili ka lehtesuar 
subjektet si ne kohe po ashtu dhe ne procedura. Ky sektor ka asistuar rreth 110 subjekte ne dite nepermjet 
asistences ne sportel dhe asaj on-line

Ndërkohë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në ambjentet e QKB është ngritur 
dhe funksionon sporteli informues për procedurat tatimore. Në këtë mënyrë, mundësohet që subjektet 
të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit të tyre, në një ambjent të vetëm, 
duke shkuartuar në këtë mënyrë kohën dhe kostot për biznesin. 

G.3 Nga studimi i kryer nga ADISA për kënaqshmërinë e publikut me shërbimet e ofruara nga QKB, 
rezulton se:

	Të gjithë qytetarët e intervistuar deklarojnë se asnjëherë nuk ju kanë kërkuar ryshfet për 
shërbimet e ofruara.

	Pjesa më e madhe e qytetarëve, 93% janë të kënaqur nga marrja e informacionit në sportelin 
e informimit.

	Rreth 80% e qytetarëve shprehen se janë të kënaqur me kohën e pritjes deri në sportel, 
mesatarisht kjo kohë është 9.8 minuta.

	Gjithashtu, 98% e qytetarëve janë të kënaqur me kohën e ndërveprimit në sportel, mesatarisht 
kjo kohë është 6.86 minuta.

	Të gjithë qytetarët janë të kënaqur nga respektimi i radhës, 97% e tyre janë të kënaqur edhe 
nga ambjentet e akomodimit

G.4 Në vijim të mbështetjes së vazhdueshme të Projektit të GIZ për QKB-në, në periudhën korrik-
shtator 2017 u krye studimi fillestar, për vlerësimin e kënaqshmërisë së bizneseve me shërbimet e 
ofruara nga QKB, ku rezulton se 68% e  të intervistuarve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga 
QKB. Qëllimi i studimit është kryerja e një vlerësimi fillestar mbi kënaqshmërinë e bizneseve, për secilin 
prej shërbimeve të ofruara nga QKB, me qëllim ndërtimin dhe organizimin e disa moduleve trajnimi me 
mbështetjen e këtij Projekti. Synimi final është përmirësimi i mëtejshëm i QKB në zbatimin e legjislacionit 
dhe performancën në ofrimin e shërbimeve.

G.5 Me asistencën financiare të Bankës Botërore, QKB është pjesë e projektit “Përmisimi i cilësisë së 
Raportimit Financiar” dhe përkatësisht ajo është pjesë e komponentit që  përfshin hartimin e një sistemi 
të modernizuar elektronik për depozitimin e pasqyrave financiare dhe publikimin e ketij informacioni. Ky 
projekt ka për qëllim:
	Përmisimin e kapaciteteve të institucioneve përkatëse kombëtare, mbështetjen, rregullimin, 

zbatimin dhe shpërndarjen e raportimit financiar korporativ të një cilësie të lartë në Shqipëri, 
në përputhje me pjesët përkatëse të acquis communautaire të BE-së dhe praktikat e mira 
ndërkombëtare.

	Gjithashtu, ai synon rishikimin e legjislacionit shqiptar për të identifikuar boshllëqet e mundshme 
me legjislacionin e BE-së në zbulimin dhe paraqitjen e pasqyrave financiare dhe raporteve të 
tjera të ngjashme, raporti i auditimit, raportin e menaxhimit; përgatitjen e një vlerësimi të gjendjes 
aktuale në paraqitjen dhe zbulimin e pasqyrave financiare dhe sigurimin e propozimeve për 
përmisimin e tij duke u bazuar në praktikat e mira / ndërkombëtare evropiane.

	Projekti do të mundësojë një mënyrë të re të depozitimit të pasqyrave financiare gjithmonë 
nëpërmjet sistemin onlinë ku informacioni financiar do të jetë i aksesueshëm nga të gjithë të 
interesuarit, gjithashtu projekti përfshin asistencë teknike dhe investime në software dhe hardware 
e paisje në infrastrukturën e IT.




