REP UBLIKA E SHQ PER IS

KESHILLI I MINISTRAVF.

VENDI N'!
Nr. 391,datë

3.5.2017

PER
PERCAKTIMIN E PROCEDUIRAVE TIE REGJIISTRIMIT
DHE TE PIJBLIKIMIT NE OENDREN KOMBETARE TE BIZNE SIT
Ne mbështetje td nenit 100 të Kushtetutës dhe td nenit 76, td ligjit nr.9723,
date 3.5.2007, "Per regjistrimin e biznesit", të ndryshuar, me propozimin e
ministrit td Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipermarrjes, Këshilli i
Ministrave

VENDOSI:
I. ORGANIZIMI 1 SPORTELEVE
1.Termat e perdorur ne këtë vendim kane td njëjtin kuptim me ato td percaktuar
në nenin 2, td ligjit nr.9723, date 3.5.2007, "Per regjistrimin e biznesit", td
ndryshuar, në vijim "Ligji i regjistrimit td biznesit".
2. Aplikimi per regjistrim në Qendren Kombëtare td Biznesit (QKB) bëhet
pranë sporteleve td percaktuara sipas ligjit nr.131/2015, "Per Qendrën
Kombëtare td Biznesit", në vijim "Ligji i QKB-se", si me poshtë vijon:
- Pranë sportelit qendror td QKB-se;
- Pranë sporteleve td shërbimit në territor;
- Pranë sportelit elektronik.
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3. QKB-ja ben publike, me mjete td ndryshme komunikimi, listen e sporteleve
të shërbimit në territor, të hapura ne perputhje me parashikimet e ligjit të
QKB-se.
4. QKB-ja ben publike, me mjete të ndryshme komunikimi, mënyrën e aksesit
të sportelit elektronik, si dhe manualin per funksionimin e këtij sporteli.
II. KERKESA TE PERGJITHSHME TIR APLIKIMIT
5. Aplikimi per regjistrim prane QKB-së bëhet nga personat e autorizuar, sipas
percaktimit td nenit 26, të ligjit të regjistrimit të biznesit.
6. Aplikantet deklarojnë, nëpërmjet plotesimit td aplikimit, td gjitha të dhënat
sipas frishave td detyrueshme të formularëve td miratuar në përputhje me
ligjin e regjistrimit të biznesit per kryerjen e regjistrimit td kërkuar dhe
paraqesin dokumentacionin shoqerues përkatës.
7. Aplikantet, që aplikojne per kryerjen e regjistrimit fihlestar në regjistrin
tregtar, sipas ligjit td regjistrimit td biznesit, deklarojnë edhe td dhënat e
detyrueshme, në përputhje me dispozitat që rregullojne fushën tatimore,
statistikore, të sigurimeve shoqerore e shëndetësore e td inspektoratit të
punes. Këto dekiarime kryhen sipas kërkesave të përcaktuara ne formularët e
aplikimit në perputhje me formatin e miratuar.
8. Te gjitha dokumentet e lidhura me aplikimet e kryera pranë QKB-se ruhen
dhe arkivohen nga QKB-ja vetëm në formatin elektronik.
9. cdo individ, pasi të jetë identifikuar elektronikisht, ka të drejtë td kryejë
aplikime nepermjet sportelit elektronik, në perputhje me parashikimet e ligjit
te regjistrimit td biznesit.
III. PROCEDURAT E APLIKIMIT PRANE SPORTELIT QENDROR
DHE SPORTELEVE TIE SIIERBIMIT NE TERRITOR
10. Personi, qe kerkon td kryejë një aplikim, perpara paraqitjes në sportel paguan
tarifn perkatese sipas liojit td regjistrimit te kërkuar.
11. Me paraqitjen në sportel, personi verteton identitetin e tij/saj me nje
dokument td vlefshem identifikimi, në perputhje me legjislacionin ne fuqi.
12. Pasi nëpunësi i sportelit ka verifikuar pagesen e tarifs përkatëse dhe
identitetin e personit të paraqitur në sportel, kërkon të dhëna per Ilojin e
regjistrimit per t6 cilin aplikohet dhe në vijim hap dosjen elektronike në
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sistemin e informatizuar td QKB-se, e cila mban numrin perkates (një numër
per çdo dosje ose aplikim), td dhënë automatikisht nga sistemi (numri i
ceshtjes CN). Nepunesi i sportelit ngarkon në dosjen elektronike dokumentin
e pageses së tarifës dhe dokumentin e identitetit td personit, duke i konvertuar
në format elektronik nëpërmjet marrjes se pamjes së tyre elektronike me
paj isj et përkatëse.
13. Pas veprimeve td siperpermendura, nëpunësi i sportelit i kërkon personit td
paraqitur në sportel td dhënat e nevojshme per plotesimin e formularit td
miratuar per ilojin e regjistrimit që kërkohet td kryhet, të pakten në td: gjitha
rubrikat e detyrueshme të tij. Nepunesi i sportelit hedh në formularin
elektronik td sistemit td informatizuar td QKB-se td dhënat e dekiaruara nga
personi i paraqitur në sportel.
14. Nepunesi i sportelit, në vijim, i kërkon personit të paraqitur në sportel
dorëzimin e dokumentacionit shoqërues me and td të cilit personi provon td
dhënat që regjistrohen. Këto dokumente dorëzohen në format shkresor dhe
konfirmohen nga personi i paraqitur në sportel, në prani td nëpunësit td
sportelit, duke i nënshkruar në çdo faqe dhe duke vendosur shënimin
"aplikanti", emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin.
15.Dokumentacioni shoqërues mund të dorëzohet në sportel nga personi, edhe
në format elektronik, nepermjet transmetimit elektronik me mjete të sigurta
per komunikimin dhe nënshkrimin elektronik, ne perputhje me legjislacionin
ne fuqi. Ne këtë rast, dokumentacioni shoqerues i dorëzuar në format
elektronik ngarkohet automatikisht nga sistemi I informatizuar i QKB-së në
dosjen elektronike të hapur sipas pikes 12, te këtij vendimi. Per çdo
dokument td ngarkuar në dosjen elektronike sipas kësaj pike, sistemi i
informatizuar i QKB-s6 vendos nje kod identifikimi elektronik te sigurt, që
Iidh dokumentin me td dhënat e identifikimit elektronik të personit të
paraqitur ne sportel.
16.Nepunesi i sportelit, në çdo rast, vazhdon procesin e plotesimit te formularit,
te paktën ne të gjitha rubrikat e detyrueshme sipas formularit të miratuar per
liojin e regjistrimit qe kerkohet te kryhet, edhe kur td dhenat qe duhet të
dekiarohen në nje apo me shumë rubrika jane të pasakta apo nuk vertetohen
nga dokumentet shoqëruese td dorezuara nga personi i paraqitur ne sportel.
17. Pas hedhjes të td dhenave, td pakten në td gjitha rubrikat e detyrueshme td
formularit td miratuar per ilojin e regjistrimit qe kerkohet td kryhet dhe pas
plotesimit në formular td listës se dokumenteve shoqëruese, te dorezuar sipas
pikes 14 ose 15, nepunesi i sportelit i kërkon personit te paraqitur në sportel
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td konfirmojë nëse td dhënat e hedhura ne formular si dhe lista e
dokumenteve shoqeruese jane te sakta ose jo.
18. Konfirmimi sipas pikes 17 kryhet nepërmjet nënshkrimit të formularit td
aplikimit ne format shkresor nga personi që paraqitet ne sportel, si dhe nga
nëpunësi i sportelit ne rubrikën e rezervuar per perdorim zyrtar. Ky
konfirmim mund të kryhet në sportel edhe me mjete të sigurta per
komunikimin dhe nënshkrimin elektronik, ne perputhje me legjislacionin në
fuqi.
19. Nëpunesi i sportelit ngarkon në dosjen elektronike td hapur në sistemin e
informatizuar td QKB-se, të konvertuar ne format elektronik, dokumentet
shoqeruese, të dorëzuara në format shkresor nga personi i paraqitur në
sportel, duke marrë pamjen e tyre elektronike me pajisjet perkatese.
20. Me kryerjen e veprimeve td parashikuara në pikat e mësipërme, nëpunësi i
sportelit, pasi verifikon nëse aplikimi është në perputhje me kërkesat e pikes
1, td nenit 54, td ligj it td regj istrimit të biznesit, i dorëzon personit td paraqitur
ne sportel konfirmimin perkates per kryerjen e aplikimit, të lëshuar nga
sistemi i informatizuar i QKB-s6, sipas formatit td miratuar dhe td nënshkruar
nga nëpunesi i sportelit. Konfirmimi i kryerjes se aplikimit lëshohet edhe
nëse nëpunësi i sportelit veren mangësi në aplikim apo në dokumentet
shoqeruese.
21. Konfirmimi i kryerjes së aplikimit permban edhe numrin e dhënë
automatikisht nga sistemi i informatizuar i QKB-së në momentin e hapjes së
dosjes elektronike (numri i çeshtjes CN), i ciii i mundëson aplikantit të
ndjekë në cdo kohë gjendjen e procesit td regjistrimit.
22. Se bashku me dorëzimin e konfinnimit td kryerjes së aplikimit, nepunësi i
sportelit i dorëzon personit që paraqitet në sportel dokumentet shoqeruese td
paraqitura në format shkresor sipas pikes 14, dokumentin që provon pagesën
e tarifës së zbatueshme per regjistrimin, si dhe formularin e aplikimit te
konfirmuar në format shkresor.
23. Me lëshimin e konfirmimit të kryerjes së aplikimit, nëpunësi i sportelit ua
kalon aplikimin dhe dokumentet shoqëruese, ne format elektronik, nëpunësve
te autorizuar (regjistruesve) të QKB-së, per shqyrtim e vendimmarrje.
IV. PROCEDURAT E APLIKIMIT PRANE SPORTELIT ELEKTRONIK
24. Personi, që kerkon të kryeje një aplikim nepermjet sportelit elektronik td
QKB-se, në cilësinë e aplikantit apo td personit td autorizuar, duhet td
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identifikohet elektronikisht nëpërmjet autentifikimit nga portali unik i
shërbimeve qeveritare e-Albania < https://www.e-albania.al/>.
25. Pasi është autentifikuar sipas pikes 24, personi akseson sportelin elektronik të
QKB-se dhe zgjedh ilojin e regjistrimit që kërkohet të kryhet. Pas
perzgjedhjes se liojit td regjistrimit, sistemi i informatizuar i QKB-së shfaq
formularin përkatës td aplikimit, sipas formatit td miratuar, dhe hap dosjen
elektronike, e cila mban numrin përkates (një numër per çdo dosje ose
aplikim), të dhënë nga sistemi i informatizuar i QKB-se (numri i çeshtjes
CN).
26. Pas shfaqjes së fonnularit dhe hapjes së dosjes elektronike, personi i
autentifikuar ploteson elektronikisht formularin, të pakten në të gjitha
rubrikat e detyrueshme, sipas ilojit td regjistrimit që kërkohet td kryhet.
27. Personi i autentifikuar ngarkon në dosjen e hapur sipas pikes 25 dokumentet
shoqeruese të krijuara apo td konvertuara prej tij në format elektronik. Per
çdo dokument të ngarkuar në dosjen elektronike nga personi i autentifikuar,
sistemi i informatizuar I QKB-se vendos një kod identifikimi elektronik td
sigurt që lidh dokumentin me te dhënat e autentifikimit të personit.
28. Pasi personi i autentifikuar verifikon se të dhënat e plotësuara në formular
dhe dokumentet shoqëruese të ngarkuara në dosjen elektronike sipas pikes
27, jane te sakta, i konfirmon ato me mjete elektronike qe garantojnë
autenticitetin e origjines dhe pacenueshmerine e permbajtjes së dokumenteve
në format elektronik, të paktën nepermjet nënshkrimit elektronik të avancuar,
sipas percaktimeve td legjislacionit në fuqi per nënshkrimin elektronik.
29. Pas konfirmimit elektronik të aplikimit sipas pikes 28, sistemi i informatizuar
i QKB-se jep konfirmimin automatik td kryerjes së aplikimit nga sporteli
elektronik, i ciii permban numrin e dhënë automatikisht nga sistemi i
informatizuar I QKB-se (numrin e çeshtjes CN), i ciii i mundëson aplikantit
td ndjekë në çdo kohë gjendjen e procesit te regjistrimit.
30. Sistemi i informatizuar i QKB-se njofton gjithashtu personin e autentifikuar,
ne posten elektronike td dekiaruar pranë portalit unik të sherbimeve
qeveritare e-Albania, duke i derguar kopje elektronike td formularit të
aplikimit, të plotesuar, dhe td konfirmimit td kryerjes së aplikimit nga sporteli
elektronik.
31. Me leshimin e konfirmimit te kryerjes së aplikimit, sistemi i informatizuar I
QKB-se ua kalon, per shqyrtim e vendimmarrje, nëpunësve td autorizuar
aplikimin dhe dokumentet shoqëruese, tE paraqitura nepermjet sportelit
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elektronik. Aplikimet e paraqitura nëpërmjet sportelit elektronik trajtohen në
vijim sipas procedurave td parashikuara në kreun V "Procedurat e vlerësimit
të aplikimit".
32. Dispozitat e kreut 0 "Kërkesa td pergjithshme td aplikimit" zbatohen edhe per
kryerjen e veprimeve në sportelin elektronik të QKB-së, sipas parashikimeve
të këtij kreu.
V. PROCEDURAT E VLERESIMIT TV, APLIKIMIT
33. Aplikimi dhe dokumentet shoqeruese ne format elektronik, derguar sipas
parashikimeve të pikes 23 apo pikes 31, të këtij vendimi, merren në shqyrtim
nga nëpunësit e autorizuar të QKB-se per vendimmarrje, sipas radhës Se
paraqitjes Se tyre.
34. Nepunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-se verifikon me hollësi nëse
aplikimi dhe dokumentet shoqëruese jane në perputhje me kërkesat e pikes 1,
të nenit 54, td ligjit td regjistrimit td biznesit, si dhe verifikon veprimet e
kryera nga nepunësi i sportelit apo nga personi I autentifikuar elektronikisht,
ne rastin e aplikimit nëpërmjet sportelit elektronik.
35. Gjatë shqyrtimit të aplikimit, nepunesi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së
vlerëson vetëm plotësimin e kërkesave te percaktuara në piken 1, td nenit 54,
te ligjit td regjistrimit të biznesit. Ne këtë vlerësim, nëpunesi i autorizuar
(regjistruesi) nuk mund td shqyrtoje saktësinë e të dhënave, vërtetësinë e
dokumenteve, që i bashkëlidhen aplikimit per regjistrim apo perputhsbmërine
e përmbajtjes së tyre me kërkesat e ligjit në fuqi. Pergjegjesia per saktësinë e
te dhënave td dekiaruara ose vërtetësinë e dokumenteve shoqeruese, që i
bashkëlidhen aplikimit, mbahet nga personat që kane bere aplikimin ose qe
kane hartuar aktin, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
36. Nepunesi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së nuk mund ta reflizoje
regjistrimin, nëse aplikimi është dorëzuar sipas parashikimeve të ligjit të
regjistrimit të biznesit.
37. Nese nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së, pas verifikimeve sipas
pikave të mesiperme, vëren se aplikimi eshte në përputhje me kërkesat e ligjit
të regjistrimit të biznesit, miraton aplikimin dhe kryerjen e regjistrimit jo me
vone se 1 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit.
38. Me miratimin e aplikimit dhe kryerjen e regjistrimit, sistemi i informatizuar i
QKB-se automatikisht:
a) lëshon vërtetimin e kryerjes së regjistrimit;
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b) përditëson të dhënat e subjektit ne regjistrin tregtar;
c) lëshon certifikatat e regjistrimit, sipas parashikimeve të ligjit të
regjistrimit të biznesit, si dhe në rastin e regjistrimit fihlestar;
ç) krijon të dhënat e subjektit ne regjistrin tregtar;
d) gjeneron Numrin Unik të Identifikimit td Subjektit (NUTS).
39. Nëse nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-se, pas verifikimeve sipas
pikave 34, 35 dhe 36, të këtij vendimi, vëren se aplikimi nuk është në
përputhje me kërkesat e !igjit td regjistrimit td biznesit, pezullon regjistrimin
dhe i njofton aplikantit shkaqet e pezullimit, sipas pikes 46, të këtij vendimi,
jo me vonë se 1 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit.
40. Ne rastin e pezullimit të aplikimit, QKB-ja i jep aplikantit nje afat prej 21
ditësh kalendarike per plotesimin ose ndreqjen e mangesive që pengojnë
regjistrimin. QKB-ja gjate afatit td pezullimit nuk mund të paraqesë mangësi
td tjera, të ndryshme nga ato të njoftuara.
41. Aplikanti në çdo kohë, brenda afatit td percaktuar në piken 40, të këtij
vendimi, mund td plotësoje ose td ndreqe mangesitë duke dorëzuar
dokumentet shoqeruese td nevojshme, nëpërmjet paraqitjes se një formulari td
veçantë, në perputhje me procedurat e parashikuara sipas kreut III ose IV.
QKB-ja vlerëson aplikimin per plotesimin ose ndreqjen e mangesive që
pengojne regjistrimin në përputhje me parashikimet e mësipërme të këtij
kreu.
42. Ne rastin kur pas pezullimit të regjistrimit, aplikanti ka plotesuar ose ka
ndrequr mangësitë brenda afatit td percaktuar në pikën 40, td këtij vendimi,
QKB-ja kryen regjistrimin dhe vepron sipas pikave 37 dhe 38. Ne këto raste,
regjistrimi mban datën e paraqitjes së aplikimit te pare.
43. Nëse nepunesi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-se, pas verifikimeve sipas
pikave 34, 35 dhe 36, vëren se td dhënat që kërkohen të regjistrohen jane të
ndryshme nga td dhënat e kërkuara nga dispozitat e ligj it, refuzon regjistrimin
jo me vonë se 1 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit. QKB-ja i njofton
aplikantit shkaqet e refuzimit sipas kreut VI, të këtij vendimi.
44. Nepunesi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-se vepron sipas pikes 43 edhe në
rastin kur:
a) aplikanti nuk ka plotesuar ose nuk ka ndrequr mangësitë qe pengojne
regjistrimin, brenda afatit të percaktuar në piken 40;
b) aplikimi i paraqitur sipas pikes 41 nuk është paraqitur në perputhje me
procedurat e parashikuara sipas kreut III ose IV apo nuk ploteson ose
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nuk ndreq mangesite që pengojne regjistrimin, në perputhje me shkaqet
e përcaktuara sipas pikes 39.
45. Ne rastin kur brenda afatit maksimal prej 1 dite nga data e paraqitjes së
aplikimit, nëpunësi I autorizuar (regjistruesi) I QBK-se nuk ka kryer
regjistrimin, nuk ka vendosur pezullimin apo refuzimin e një aplikimi per
regjistrim, përfshire këtu aplikimin per plotesimin ose ndreqjen e mangësive
që pengojne regjistrimin, sipas pikes 41, td këtij vendimi, atëherë aplikimi
quhet I pranuar menjëherë me perfundimin e këtij afati dhe sistemi i
informatizuar i QKB-se kryen automatikisht veprimet e percaktuara në pikat
38 dhe 52, te këtij vendimi.

VI. DISPOZITA MBI NJOFTIMIN E VENDIMEVE
46. çdo vendim i QKB-së në lidhje me miratimin, pezullimin apo refuzimin e një
aplikimi i njoftohet me shkrim aplikantit në cdo sportel, pavarësisht nga
vendi i kryeijes së aplikimit, si dhe në faqen zyrtare td QKB-së, jo me vonë
se 1 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit.
47. Ne rastet e miratimit te aplikimit, QKB-ja i dorëzon aplikantit në cdo sportel,
pavaresisht nga vendi i kryerjes së aplikimit, edhe dokumentet e tjera sipas
percaktimit të pikes 38, te këtij vendimi. Nëse aplikimi është pezulluar apo
refuzuar, sipas parashikimeve te kreut V, QKB-ja i dorëzon aplikantit aktin e
shkruar te pezullimit apo refuzimit, me shkaqet perkatëse, në perputhje me
formatin e miratuar.
48. Ne rastin e paraqitjes se nje aplikimi sipas kreut IV, vendimi i njoftohet me
shkrim aplikantit edhe në adresën e postes elektronike të dekiaruar pranë
portalit unik te shërbimeve qeveritare e-Albania nga personi i autentifikuar qe
ka bere aplikimin nepërmjet sportelit elektronik.
49. Aplikanti, brenda afatit te paraqitjes se ankimit administrativ, sipas neni 71,
te ligjit te regjistrimit të biznesit, mund t'i drejtohet sektorit te informimit dhe
asisteneës se QKB-së, nese deshiron te diskutoje apo të sqarojë shkaqet e një
vendimi per pezullimin apo refuzimin e një aplikimi. Ne keto raste, nepunesit
e sektorit të informimit dhe asistencës i japin sqarime paraprake aplikantit në
lidhje me vendimin per pezullimin apo refuzimin e aplikimit.
50. Nëse ne vijim te diskutimit apo sqarimit te shkaqeve td një vendimi per
pezullimin apo refuzimin e një aplikimi, aplikanti nuk eshte dakord me
vendimin e QKB-se, Where aplikanti ka te drejtë te paraqese ankim
administrativ, sipas nenit 71, td ligj it W regj istrimit td biznesit.
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51. Ushtrimi i së drejtës së aplikantit per të diskutuar apo sqaruar shkaqet e një
vendimi nuk është kusht per paraqitjen e një ankimi administrativ. Aplikanti
mund të paraqesë menjëherë një ankim administrativ sipas nenit 71, të ligjit
të regjistrimit td biznesit, ndaj një vendimi td QKB-së.

VII. DISPOZITA MB! PUBLIKJMIN ELEKTRONIK DHE MARRJEN E
INFORMACIONIT
52. Sistemi i informatizuar i QKB-së publikon në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare
të Regjistrimit td dhënat e regjistrimit në formatet e miratuara, brenda 1 dite
nga data e kryerjes së regjistrimit, sipas këtij vendimi. Buletini i Njoftimeve
Zyrtare të Regjistrimit është lirisht i aksesueshëm per publikun në faqen
zyrtare të internetit të QKB-së.
53. îë gjitha veprimet e kryera në regjistrin tregtar, në perputhje me ligjin e
regjistrimit td biznesit dhe me dispozitat e këtij. vendimi, si dhe pamja e plote
elektronike e çdo dokumenti shoqërues pasqyrohen në mënyrë elektronike
dhe jane lirisht të aksesueshme per publikun në faqen zyrtare të intemetit të
QKB-se, me përjashtim td td dhënave per adresën e individëve.
54. Gjatë afatit te shqyrtimit dhe vlerësimit të aplikimit, QKB-ja i mundëson
aplikantit ndjekjen e statusit të aplikimit në faqen zyrtare të internetit të
QKB-se nëpërmjet perdorimit të numrit të çështjes (CN), të dhënë me
konfirmimin e kryerjes së aplikimit.

55.cdo person i interesuar, pa qene i detyruar të identifikohet, mund të kryeje,
pa pagesë, kërkime në bazën e të dhënave elektronike të QKB-se, per çdo td
dhënë td regjistruar, me përjashtim td adresës së banimit të individëve. Këto
kërkime mund të kryhen elektronikisht apo prane cdo sporteli të QKB-se.
56. cdo person i interesuar, pa qenë i detyruar td identifikohet, ka të drejtë td
marrë pa pengesa, kundrejt pageses se tarifës perkatese, ekstrakte per td
dhënat e regjistruara te çdo subjekti, si dhe kopje td dokumenteve shoqeruese,
te depozituara në regjistër, me perjashtim td adresës së banimit të individëve.
Nëse personi dëshiron të marrë ekstrakte dhe/ose kopje të dokumenteve
shoqeruese në format elektronik, atëherë atij/asaj mund t'i kërkohet te
identifikohet elektronikisht nese është e nevojshme kryerja e pageses së një
tarife nëpërmj et mj eteve elektronike.
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57. Ekstraktet mund të lëshohen, sipas formatit të miratuar, per të dhëna të
caktuara të subjekteve dhe/ose per historikun e veprimeve td kryera nga një
subjekt.

58. Ekstraktet dhe kopjet e dokumenteve shoqeruese në format shkresor, si
rregull, lëshohen nga QKB-ja si kopje e vërtetuar e të dhënave td regjistruara
apo të dokumenteve shoqeruese perkatese, perveç rastit kur personi i
interesuar heq dorë nga marrja e këtij vërtetimi.
59. Ekstraktet dhe kopjet e dokumenteve shoqeruese në format elektronik, Si
rregull, lëshohen nga QKB-ja si kopje e pavertetuar e të dhënave të
regjistruara apo td: dokumenteve shoqëruese perkatëse, perveç rastit kur
personi i interesuar shprehimisht kërkon ta mane kete vërtetim.
60. QKB-ja lëshon ekstraktin në format shkresor, menjëherë në sportelin ku
bëhet kërkesa. QKB-ja Iëshon menjëherë ekstraktin në format elektronik, me
paraqitjen e kërkesës elektronike.
VIII. DISPOZITA TE POSAME PER DEPOZITIMIN E PASQYRAVE
FINANCIARE
61. Subjektet, që kane detyrimin e hartimit të pasqyrave financiare vjetore, të
raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe te raportit td auditimit, te mbajtura
sipas kërkesave ligj ore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e
detyrueshme, dhe qe nuk i kane depozituar me pare sipas afatit të parashikuar
në piken 5, te nenit 22, te ligjit tie regjistrimit të biznesit, detyrohen në çdo
rast Vi depozitojne këto dokumente jo me vonë se 7 muaj nga data e mbylljes
së çdo viti financiar.
62. Nëse nje subjekt nuk pennbush detyrimin, sipas pikes 61, te këtij kreu,
Where: QKB-ja, së bashku me zbatimin e satiksionit te parashikuar në piken
3, te nenit 74, te ligjit td regjistrimit te biznesit, vepron në perputhje me
parashikimet e shkronjes "e", td nenit 54, të p0 atij ligji.
63. Pika 62 nuk zbatohet per subjektet që kane njoftuar pezullimin e
veprimtarisë, ne perputhje me nenin 44, td ligjit te regjistrimit td biznesit.
64. Ne përputhje me legjislacionin ne fuqi, afati perfundimtar per depozitimin e
pasqyrave financiare vjetore, td raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe te
raportit te auditimit, sipas shkronjes "a", te nenit 43/3, të ligjit te regjistrimit
te biznesit, eshte data 31 korrik e çdo viti.
IX. SHKEMBIMI I TE DHENAVE ME INSTITUCIONET E TJERA
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65.
Pas kryerjes se regjistrimit fihlestar të një subjekti, në prputhje me ligjin e
regjistrimit td biznesit, QKB-ja, në kohë reale, njofton ne menyre elektronike
per regjistrimin e subjektit td ri në Drejtorinë e Pergjithshme të Tatimeve dhe
zyrat tatimore të njesive perkatese të qeverisjes vendore, per regjistrimin e
subjektit td ri dhe dergon të gjitha të dhënat e regjistrimit, të dekiaruara në
formularin përkates, dhe td dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave në fushën
tatimore të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, e statistikore. QKB-ja i
dergon, gjithashtu, në mënyrë elektronike, Inspektoratit Shtetëror td Punës, td
gjitha td dhënat e detyrueshme, sipas dispozitave që rregullojne fushën e
inspektimit të punes.
66.
Per njësitë përkatese td qeverisjes vendore, me td cilat nuk është krijuar nje
lidhje elektronike on-line, per transmetimin e td dhënave në kohë reale,
njoftimet e mësipërme kryhen nga QKB-ja brenda 2 ditësh pune nga momenti
i regjistrimit.
67.
QKB-ja njofton ne të njëjtën mënyrë autoritetet e siperpermendura, edhe per
çdo ndryshim në të dhënat e regjistrimit tregtar dhe per të dhënat e tjera të
detyrueshme, sipas ligjit td regjistrimit td biznesit.
QKB-ja mund td lidhë marrëveshje me institucione te tjera publike shqiptare
68.
per shkëmbimin e të dhënave, që kane të bëjnë me regjistrimin e subjekteve
të percaktuara nga !igji i regjistrimit të biznesit.
X. PROCEDURAT E KORRIGJIMIT TE GABIMEVE
Pasaktësitë, gabimet teknike ose gabimet e tjera të bëra gjate regjistrimeve, td
69.
cilat rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar dhe nuk cenojnë
vlefshmerine e regjistrimit, mund td korrigjohen nga vetë QKB-ja, kryesisht
apo me kërkesë të personit td interesuar.
Kërkesa per korrigjimin e gabimit mund të bëhet nga çdo person i interesuar,
70.
me aplikim, sipas formatit të miratuar. Aplikimi per korrigjimin e gabimit
paraqitet në sportelin e shërbimit nga personi i interesuar dhe kryhet pa
pagese.
Kryerja e korrigjimit dhe të dhënat e korrigjuara shpallen në Buletinin e
71.
Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit te QKB-se dhe per këto njoftohet subjekti
me shkrim, ne perputhje me parashikimet e kreut VI, ne sportel, pavaresisht
nga vendi i kryerjes se aplikimit.
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72. Ndryshimi i të dhënave te pasakta, td cilat nuk rezultojnë qartë nga
dokumentacioni i depozituar ose cenojne vlefshmërinë e regjistrimit, kryhet
nëpermjet një aplikimi td ri apo në bazë td nje vendimi gjyqesor.
XI. SHFUQIZIME
73. Vendimi nr.864, date 21.5.2015, i Këshillit të Ministrave, "Per percaktimin e
procedurave td regjistrimit dhe td publikimit ne Qendren Kombëtare td
Regjistrimit", udhëzimet e ministrit te Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtise dhe Sipërmarrj es nr.73 9, date 26.1.2015, "Per procedurat e
regjistrimit dhe publikimit në mënyre elektronike", dhe nr.7552/1, date
16.10.20151 "Per miratimin e ofrimit td disa shërbimeve funksionale të
Qendres Kombëtare td Regjistrimit vetëm në sportelin elektronik", si dhe çdo
akt tjetër nenligjor, që bien ne kundërshtim me këtë vendim, shfi.iqizohen.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".
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