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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1

Dokumenti i identifikimit të 

pronarëve përfitues (kur 

është i huaj pasaportë; për 

personat refugjatë/persona 

pa shtetësi-dokumenti i 

udhëtimit)

Zyra e Gjendjes Civile në 

rastin e Shqipërisë; sipas 

rastit kur është dokument i 

lëshuar jo nga vendi ynë.

Po

2

Dokumentacionin që 

vërteton numrin unik të 

identifikimit, emrin, si dhe 

datën e regjistrimit të

subjektit raportues në 

regjistrin përkatës;

Regjistri i Organizatave 

Joftimprurëse
Po

3

Dokumentacioni i autoritetit 

kompetent regjistrues, që 

vërteton se pronari përfitues 

i regjistruar

është zotërues i 25% ose 

më tepër të 

aksioneve/kuotave të 

kapitalit; ose të të drejtave 

të votimit

Autoritetit kompetent 

regjistrues të një personi 

juridik; trust

Po

4

Deklarata me shkrim e 

nënshkruar nga 

përfaqësuesi ligjor i subjektit 

raportues, ku të 

përcaktohen saktësisht 

hapat e ndërmarra për 

identifikimin e pronarit 

përfitues si dhe arsyet e 

identifikimit të

tij në këtë pozicion( kur nuk 

arrihet të identifikohet 

individi zotërues i 25% ose 

më tepër të 

aksioneve/kuotave të 

kapitalit; ose të të drejtave 

të votimit)

Po

5

Dokumentacion që vërteton 

kontrollin e individit të 

regjistruar si pronar 

përfitues, në subjektin

raportues ( kur nuk arrihet të 

identifikohet individi 

zotërues i 25% ose më tepër 

të aksioneve/ kuotave të 

kapitalit; ose të të drejtave 

të votimit).

Sipas rastit Po

KARTELË INFORMATIVE

Aplikim për ndryshim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin e organizatave 

jofitimprurëse

QKB ju mundëson organizatave jofitimprurëse që të aplikojnë Online "Për ndryshim të të dhënave të pronarit përfitues të 

subjektit raportues , të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse"

Në zbatim të Ligjit nr. 112/2020, "Për regjistrin e pronarëve përfitues", QKB ju mundëson shoqërive që të aplikojnë Online 

"Për ndryshim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues , të regjistruar në regjistrin e organizatave 

jofitimprurëse"

OJF

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



6

Dokumentacioni që vërteton 

pozicionin drejtues të 

regjistruar si pronar 

përfitues, në subjektin 

raportues( kur nuk arrihet të 

identifikohet individi 

zotërues i 25% ose më tepër 

të aksioneve/ kuotave të 

kapitalit; ose të të drejtave 

të votimit).

Sipas rastit Po

7

Dokumenti i autorizimit, 

nëse aplikimi nuk kryhet nga 

përfaqësuesi ligjor

Sipas rastit Po

8

Dokumentacion tjetër që 

përmban informacionin e 

nevojshëm për identifikimin 

dhe regjistrimin e pronarit

përfitues.

Sipas rastit Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin: e- Albania

Sporteli i ADISA;

Qendra Kombëtare e Biznesit

(QKB)

Kudo në vend;

Sporteli i ADISA: Krujë,

Kavajë, Fier, Gjirokastër dhe

Shkodër;

Berat

Vlorë

Korçë

Fier

Durrës

Peshkopi

Tiranë

Online në portalin: e- 

Albania.al

Në të gjitha sportelet dhe 

qendrat

ADISA Krujë, Kavajë, Fier,

Gjirokastër dhe Shkodër;

Adresa: Bulevardi 

"Republika",

Lagjia "Iliria", ish Kinema "13

Shtatori", Bashkia Berat;

Adresa: Lagjia "Dëshmorët", 

Rruga

"7 Nëntori", Drejtoria 

Tatimore e

Bashkisë Vlorë;

Adresa: Lagjja 7, Rruga ?28

Nëntori?, Ish Prokuroria, 

Kati i II,

Korçë;

Adresa: Lagjia "Kastriot", 

Rruga

"Ramiz Aranitasi", Kati I, 

Bashkia

Fier;

Adresa: Sheshi "Liria", 

Lagjia Nr.3,

Bashkia Durrës

Adresa: Lagjia Nr.11, Rruga

"Aleksandër Goga", Pallati 

Borova,

Online: 24 orë

ADISA: E hënë- E premte

ora 08:00 -15:00

QKB: E hënë- E enjte, ora

08:30- 14:00

E premte, ora 8:30 - 13:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

2 ditë pune

Vërtetimi i miratimit të aplikimit

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Qendra Kombëtare e Biznesit

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

QKB

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Online: 24 orë

ADISA: E hënë- E premte

ora 08:00 -15:00

QKB: E hënë- E enjte, ora

08:30- 14:00

E premte, ora 8:30 - 13:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji nr. 112/2020, "Për regjistrin e pronarëve përfitues",  

VKM nr. 1088, datë 24.12.2020, "Për përcaktimin e mënyrës dhe procedurave të regjistrimit të të dhënave për pronarët 

përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente dhe nga subjektet e detyruara"


