
TË DHËNAT E DETYRUESHME DHE DOKUMENTACIONI SHOQËRUES TË NEVOJSHME PËR REGJISTRIM
SIPAS FORMËS LIGJORE TË SUBJEKTIT:

1) Personi fizik
Të dhënat e detyrueshme për regjistrimin e personit fizik parashikohen në nenin 30 të ligjit Nr. 9723,
datë: 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të cilat janë si më poshtë:

o Të dhënat e identifikimit
o Vendi i ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare
o Fusha e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar
o Specimeni i nënshkrimit (firmës) të personit fizik

Dokumentacioni shoqërues:
o Dokumenti i identifikimit të personit fizik (nëse ai është aplikanti)
o Nëse aplikanti është i ndryshëm nga Personi Fizik që do të regjistrohet, duhet të depozitohet

Akti i Përfaqësimit
2) Shoqëria e thjeshtë - Rregullohet sipas Kodit Civil, nenet 1074 - 1112
Të dhënat e detyrueshme për regjistrimin e shoqërisë së thjeshtë, parashikohen në nenin 31 të ligjit Nr.
9723/2007, të cilat janë si më poshtë:

o Kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar
o Fusha e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar
o Vendi i ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare
o Të dhënat e identifikimit të anëtarëve
o lera dhe lloji i kontributeve të anëtarëve
o Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit
o Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve

Dokumentacioni shoqërues:
o Kontrata përkatëse sipas dispozitave të Kodit Civil - Dokumentet e identifikimit të anëtarëve,

nëse aplikimi do të kryhet prej tyre. (nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar prej
anëtarëve të shoqërisë aktet duhet të përmbajnë të dhënat e anëtarëve) - Dokumenti i
identifikimit të përfaqësuesit ligjor nëse të dhënat e tij nuk përcaktohen në akte

o Nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar nga të gjithë anëtarët e shoqërisë, duhet
të depozitohet Akti i Përfaqësimit

Në rast se palët nuk kanë lidhur kontratë me shkrim, regjistrimi i shoqërisë së thjeshtë mund të kryhet
duke depozituar vetëm aplikimin, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme, kopje të
dokumenteve të identifikimit dhe duke nënshkruar deklaratën e posaçme për njohjen, pranimin dhe
zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi, për organizimin dhe funksionimin e shoqërisë së thjeshtë.

3) Shoqëritë tregtare (Shoqëria Kolektive, Shoqëria Komandite, Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar,
Shoqëria Aksionare me ofertë private)

Të dhënat e detyrueshme për regjistrimin e shoqërive tregtare, parashikohen në nenin 32 të ligjit Nr.
9723/2007, të cilat janë si më poshtë:



o Emri
o Forma
o Data e themelimit
o Selia
o Objekti, në qoftë se është i përcaktuar
o Kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar
o Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të
tyre.

o Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve

Shoqëritë kolektive, Shoqëritë komandite dhe Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, mund të
regjistrohen, gjithashtu, duke depozituar vetëm aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar me të
gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, dokumentet e identifikimit të ortakëve dhe duke
nënshkruar deklaratën e posaçme për njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi, për
organizimin dhe funksionimin e llojit të shoqërisë që regjistrohet. Në këtë rast, aplikimi për regjistrim
fillestar dhe deklarata e mësipërme, e nënshkruar sipas rastit nga ortakët, ose nga personat e autorizuar
të veprojnë në emër e për llogari të tyre, zëvendëson aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë

1.1 Shoqëria Kolektive
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë kolektive, përveç sa parashikohet në nenin 32 të ligjit Nr. 9723/200,
është i detyrueshëm edhe njoftimi i llojit e vlerës së kontributeve të të gjithë ortakëve, si dhe
pjesëmarrja e tyre në kapital (neni 33).
Dokumentacioni shoqërues:

o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse jane hartuar si dy dokumente te veçanta.
o Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.
o Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
o Dokumenti i identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët.
o Nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar nga të gjithë ortakët e shoqërisë kolektive,

(të cilet sipas ligjit janë personat e autorizuar për të kryer aplikimin për regjistrim fillestar),
duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.

1.2 Shoqëria Komandite
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë komandite, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij ligji, është i
detyrueshëm njoftimi i shumës ose vlerës së kontributeve të të gjithë ortakëve, pjesa në këtë shumë ose
në këtë vlerë e çdo ortaku, “të pakufizuar” ose “të kufizuar”, si dhe pjesa e përgjithshme e ortakëve “të
pakufizuar” dhe pjesa e çdo ortaku “të kufizuar”, në shpërndarjen e fitimeve dhe në shumën që mbetet
pas likuidimit të shoqërisë (neni 34).
Dokumentacioni shoqërues:

o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
o Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.
o Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
o Dokumentet e identifikimit të ortakëve, nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.



o Dokumenti i identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e
shoqërisë në marrëdhënie me të tretët.

o Nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar nga të gjithë ortakët “e pakufizuar” të
shoqërisë komandite, (të cilet sipas ligjit janë personat e autorizuar për të kryer aplikimin për
regjistrim fillestar) duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.

3.3 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.)
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, përveç sa parashikohet në nenin 32 të
këtij ligji, është i detyrueshëm edhe njoftimi i vlerës së kapitalit themeltar të nënshkruar, numri i pjesëve
të kapitalit, vlera nominale e secilës pjesë, pjesëmarrja në kapital, vlera dhe lloji i kontributeve të secilit
ortak, si dhe informacioni nëse kapitali fillestar i nënshkruar është paguar ose jo. (neni 35).
Kujdes: Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 100 lekë. (Neni
70 i ligjit Nr.9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqërite tregtare”).
Dokumentacioni shoqërues:

o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
o Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.
o Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
o Dokumeti i identifikimit të përfaqësuesit ligjor të shoqërisë (nëse ai është aplikanti)
o Dokumentet e identifikimit të ortakëve nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.
o Nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë, duhet të depozitohet Akti i

Përfaqësimit.
1.4 Shoqëri Aksionare me ofertë private

Për regjistrimin fillestar të shoqërisë aksionare, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij ligji, janë të
detyrueshme edhe këto të dhëna:

o Vlera e kapitalit themeltar të nënshkruar dhe pjesa e paguar
o Numri dhe forma e aksioneve të nënshkruara
o Vlera nominale e secilit aksion
o Numri i aksioneve të nënshkruara nga secili aksioner
o Vlera dhe lloji i kontributit të secilit aksioner, si dhe pjesa e paguar prej secilit
o N kushtet e veçanta, që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka);
o Nëse ka kategori të ndryshme aksionesh, njoftohen të dhënat e shkronjave “c” e “dh” të këtij

neni për secilën kategori aksionesh, si dhe të drejtat që lidhen me to
o Procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut
o Vlera totale ose një parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë për procedurat e

themelimit
o Përparësitë që u njihen personave, që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në

transaksione të veçanta, që lidhen me fillimin e veprimtarisë ekonomike (nëse ka)
o Të dhënat e identifikimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe ekspertit kontabël të

autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre
o Numri i anëtarëve të organeve drejtuese
o Procedurat e emërimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse ndryshojnë nga parashikimet

ligjore” (neni 36)



Kujdes: Shoqëria aksionare me ofertë private nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 3 500 000 lekë
(neni 107 i ligjit 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar me ligjin nr.10475/2011,
“Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare).

Dokumentacioni shoqërues:
o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
o Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.
o Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
o Dokumeti i identifikimit të përfaqesuesit ligjor të shoqërisë (nëse ai është aplikanti).
o Dokumentet e identifikimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse të dhënat e tyre nuk

përcaktohen në akte.
o Nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë, duhet të depozitohet Akti i

Përfaqësimit.
o Dokumenti bankar që vërteton shlyerjen e kontributit në para.

Aksionet e nënshkruara me kontribut në para, duhet të shlyhen përpara regjistrimit të shoqërisë, të
paktën në ¼ e vlerës së tyre. Kur aksionarët japin kontribute në natyrë, këto kontribute duhet të
vlerësohen përpara regjistrimit të shoqërisë nga një apo disa ekspertë të caktuar nga gjykata përkatëse
dhe Aksionet e nënshkruara me kontribut në natyrë duhet të kalohen tërësisht përpara regjistrimit.
Kujdes: Kur ortaku i shoqërisë është person juridik i huaj, sipas nenit 29 të ligjit 9723/2007, “Për QKR”,
përveç dokumenteve të kërkuara sipas llojit të subjektit, aplikimit për regjistrim fillestar i bashkëngjiten
edhe dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “d” të pikës 5 të nenit 28 të këtij ligji, për
personin juridik të huaj, konkretisht:

o Akti i themelimit e statuti i shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në
mungesë, aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me
ndryshimet e mëpasshme

o Dokumentacioni, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj
o Dokumentacioni, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, të lëshuar brenda një afati

jo më shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit,
përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi

o Vendimin ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të huaj,
për krijimin e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar në Shqipëri.

4) Degët dhe Zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
Për regjistrimin fillestar të degëve dhe zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja janë të detyrueshme
këto të dhëna:

o Të dhënat e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “e” dhe “ë” të nenit 32 të këtij ligji
për shoqëritë e huaja, përfshirë numrin dhe vendin e regjistrimit

o Kapitalin e shoqërisë së huaj
o Emrin e degës ose të zyrës së përfaqësimit, nëse është i ndryshëm nga ai i shoqërisë së huaj
o Kohëzgjatjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar
o Fushën e veprimtarisë së degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar
o Selinë e degës ose të zyrës së përfaqësimit



o Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e degës
ose zyrës së përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet
e emërimit

o Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë degën ose zyrën e
përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët” (neni 37).

Dokumentacioni shoqërues:
o Akti i themelimit dhe statuti i shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në

mungesë, aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me
ndryshimet e mëpasshme

o Dokumentacioni, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj
o Dokumentacioni, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, i lëshuar brenda një afati jo

më shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit,
përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi

o Bilanci i shoqërisë së huaj për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në
shtetin e huaj, nëse shoqëria e huaj ka pasur veprimtari për më shumë se një vit

o Vendimi ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të huaj për
hapjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit. Aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për
regjistrim në rastin kur personi, që kërkon regjistrimin, është njëkohësisht organi përgjegjës për
të vepruar i vetëm, në emër të shoqërisë së huaj

o Dokumenti i identifikimit të përfaqesuesit ligjor të degës (nëse ai është aplikanti). Nëse aplikanti
është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i degës, duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.

5) Shoqëritë dhe Unionet e Kursim Kreditit
Për regjistrimin e shoqërive dhe të unioneve të kursim-kredive, përveç sa parashikohet në nenin 32 të
këtij ligji, për shoqëritë tregtare janë të detyrueshme të njoftohen edhe lloji dhe vlera e kontributeve të
secilit anëtar në kapitalin e shoqërisë, fakti nëse kapitali i nënshkruar është i paguar, si dhe pjesa e
paguar, të dhënat e identifikimit të anëtarëve të organit mbikëqyrës, ekspertit kontabël të autorizuar, si
dhe afati i emërimit të tyre (neni 38).
Dokumentacioni shoqërues:

o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
o Dokumentet e identifikimit të themeluesve dhe të anëtarëve të Organeve Drejtuese (Komiteti

Mbikqyrës, Bordi Drejtues), nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.
o Dokumenti i identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët.
o Nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar nga Kryetari i Bordit Drejtues, (i cili sipas

ligjit është personi i autorizuar për të kryer aplikimin për regjistrim fillestar) duhet të
depozitohet Akti i Përfaqësimit.

6) Shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë
Për regjistrimin e shoqërive të bashkëpunimit të ndërsjellë, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij
ligji, për shoqëritë tregtare njoftohet edhe lloji dhe vlera e kontributeve të secilit anëtar në kapitalin e
shoqërisë, fakti nëse kapitali i nënshkruar është i paguar, si dhe pjesa e paguar, përcaktimi i territorit të
veprimtarisë dhe të dhënat e identifikimit të anëtarëve të organit mbikëqyrës, të ekspertit kontabël të
autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre (neni 39).



Dokumentacioni shoqërues:
o Akti i themelimit dhe Statuti, nëse jane hartuar si dy dokumente te veçanta. Dokumentet e

identifikimit të themeluesve dhe të anëtarëve të Organeve Drejtuese, nëse të dhënat e tyre nuk
përcaktohen në akte.

o Dokumenti i identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e
shoqërisë në marrëdhënie me të tretët.

o Nëse aplikimi do të kryhet nga një person i autorizuar nga Kryetari i këshillit administrativë, (i cili
sipas ligjit është personi i autorizuar për të kryer aplikimin për regjistrim fillestar), duhet të
depozitohet Akti i Përfaqësimit.

Dokumentacioni shoqërues:
o Dokumenti i identifikimit të personit fizik (nëse ai është aplikanti)
o Nëse aplikanti është i ndryshëm nga Personi Fizik që do të regjistrohet, duhet të depozitohet

Akti i Përfaqësimit
7) Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
Të dhënat e detyrueshme të cilat duhet të përfshihen në aktet e detyrueshme per regjistrimin e
shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, parashikohen në nenin 8 dhe 11 të ligjit Nr. 38/2012, “Për
shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”, cilat janë si më poshtë:

Në aktin e themelimit duhet të përfshihen:
a. Identitetin e themeluesve dhe të administratorit apo administratorëve
b. Deklaratën e përmbushjes së kritereve për të qenë anëtar
c. Emërtimin e shoqërisë
d. Objektin e shoqërisë
e. Selinë
f. Kapitalin e shoqërisë
g. Përqindjen e kapitalit të zotëruar nga secili anëtar.

Statuti duhet të përmbajë këto të dhëna:
a. Emërtimin
b. Objektin e veprimtarisë
c. Selinë dhe adresën e saj
d. Afatin e veprimtarisë, nëse parashikohet që shoqeria të ngrihet me afat të kufizuar
e. Vlerën e kapitalit të nënshkruar
f. Vlerën minimale të detyrueshme për derdhje në kapital si kontribut, si dhe formën e afatet për

të fituar statusin e anëtarit.
g. Numrin e pjesëve, në të cilat ndahet kapitali, dhe vlerën e secilës pjesë sipas kontributit të

anëtarëve
h. Të dhënat për anëtarët themelues
i. Kriteret për pranimin e anëtareve, kushtet e afatet për largimin vullnetar dhe përjashtimin e

anëtarëve
j. Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve
k. Organet e shoqërisë, kompetencat e tyre, mënyrën e funksionimit dhe të vendimmarrjes



l. Identitetin e administratorit ose të administratorëve në çastin e përpilimit të statutit, si dhe
afatet, largimin e përgjegjësitë e administratorit gjatë përmbushjes së funksioneve

m. Të drejtën për rimbursim të kontributeve të anëtarëve që largohen
n. Të dhënat e ekspertit/ëve kontabël të shoqerisë

Dokumentacioni shoqërues:
o Formulari i aplikimit për regjistrimin fillestar të plotësuar me të dhënat e detyrueshme sipas ligjit

të Q.K.R (plotësohet pranë sportelit)
o Dokumentet e identifikimit të administratorit të shoqërise
o Specimeni (nënshkrimi) i administratorit
o Nqs se aplikimi nuk kryhet nga administrator i shoqërisë, por nga një person i autorizuar prej tij,

aplikanti duhet të paraqesë autorizimin nga administratori
o Dok. identifikimi i aplikantit ose personit te autorizuar, shtetas shqiptar (leternjotim elektronik -

kartë identiteti, pasaportë biometrike
o Statuti dhe Akti i Themelimit të shoqërisë


