
FORMULAR APLIKIMI

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë, 
Me Shkronjë të Madhe e në ngjyrë blu.

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

APLIKIM PËR KONFIRMIM TË TË dHËNAVE TË PRONARIT 
PËRFITUES TË SUbjEKTIT RAPORTUES TË REGjISTRUAR NË

REGjISTRIN TREGTAR
QENdRA KOMbËTARE E BIZNESIT

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

1. Emri

3. Mbiemri

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN

2. Atësia 

6. NID
Nr. i identifikimit
personal

10. E-mail

9. Nr. Celular

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN

MuajiData Viti

Tel: (+355) 42 25 0066
E-mail: www.qkb.gov.al
Web: info.qkb@qkb.gov.al

7. Nëse është i 
autorizuar nga 
përfaqësuesi: Lloji i 
dokumentit të
autorizimit

4. Datëlindja

8. Data e dokumentit 
të autorizimit

MuajiData Viti

Të dhënat e përgjithshme të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurësë 

1. NUIS*
Nr. unik i 
identifikimit të
subjektit 

2. Emri i subjektit   
     raportues*

3. Forma ligjore* 4. Përfaqësuesi 
      ligjor*

Nr. i dosjes: 
(plotësohet vetëm nga QKB)

SEKSIONI D: KLAUZOLA DEKLARATIVE
Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në respektim të ligjit Nr. 9887 “Për mbrojtjen e 
të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë 
të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.  

Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

  
     

MuajiData Viti

Nënshkrimi i aplikantit

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose 
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e 
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

5. Lloji i dokumentit
të identifikimit

Ë Ë
SEKSIONI C: DEKLARATA E KONFIRMIMIT TËËË TËËË DHËËËNAVE TËËË PRONARIT PËËËRFITUES TËËË SUBJEKTIT RAPORTUES

Në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën 
përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e regjistruara janë të vërteta dhe të perditësuara.

Ky formular është standardizuar nga ADISAfaqe 1/1 AL105079 - 121

Dokumentacioni për kryerjen e aplikimit, nëse nuk kryhet nga përfaqësuesi ligjor    

Dokumenti i autorizimit

SEKSIONI C1: DOKUMENTACIONIII I   PPPAAARRRAAAQQQIIITTTUUURRR


