
PROCEDURAT ADMINISTRATIVE
DHE LIGJORE PËR REGJISTRIMIN
E BIZNESIT



Kjo broshurë është krijuar për të ofruar infomacione të dobishme mbi temën që diskutohet. Informacionet në këtë broshurë nuk 
zëvendësojnë këshillime specifike, shërbime këshilluese, këshilla ligjore dhe tatimore. Ne nuk marrim përsipër dhe nuk ofrojmë 
asnjë garanci të çfarëdo lloji, në lidhje me saktësinë, mjaftueshmërinë, vlefshmërinë, besueshmërinë, apo disponueshmërinë e çdo 
informacioni në broshurë. Prandaj, çdo përgjegjësi e autorëve përjashtohet.

Platforma “Biznesi Im” ofrohet nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) dhe është 
zhvilluar nga projekti „Qasja në treg dhe shërbimet e digjitalizimit të biznesit për kompanitë e Kosovës (ACCESS)“, 
financuar nga Austrian Development Cooperation (ADC) dhe bashkëfinancuar nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë 
dhe Tregtisë (MINT) dhe Ministria e Ekonomisë (ME).

Deklarata e përjashtimit të përgjegjësisë

Publikuesi



2

Aplikimi i
kritereve:

Biznes
Individual

Shoqëri me 
Përgjegjësi të 

Kufizuar 
(Sh.p.k)

Shoqëri 
Aksionare 

(Sh.A)

Ortakëri e 
përgjithshme

Ortakëri e 
Kufizuar

Degë e 
Kompanisë së 

Huaj

Aplikimi online për 
regjistrim të biznesit: 
https://rbk.rks-gov.net/

Lloji i formularit për 
aplikim

Dokumente të identifikimit 
(letërnjoftim, pasaportë; nëse 
themeluesi është biznes, 
dokumentet e biznesit)

Statuti dhe Marrëveshja e 
Inkorporimit

Regjistrimi formal në ARBK

Procedura e hapjes së 
xhirollogarisë bankare

Procedura e përgjithshme 
për funksionalizimin e 
biznesit

Certifikata e biznesit me 
numër unik dhe informata 
të biznesit

Përgjegjësia e  pakufizuar 
personale e borxheve dhe 
detyrimeve të biznesit

Regjistrimi i biznesit në 
ARBK, posedimi i certifikatës 
së TVSH ne ATK (nëse 
qarkullimi vjetor është 30 
mijë EUR)

Krijimi i vulës së biznesit

Statuti & memorandumi i 
inkorporimit 

Formulari B / 
Formulari online

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet
Përgjegjësi e 
pakufizuar/ 

Kapitali personal

Shoqëria me 
Përgjegjësi të 

Kufizuara është 
bartëse e të gjitha 

detyrimeve me 
asetet e saj.  

 Shoqëria 
aksionare është 

bartëse e të gjitha 
detyrimeve me 
tërë asetet e saj.

Përgjegjësi e 
pakufizuar/ 

Kapitali personal

Përgjegjësi e 
pakufizuar/ 

Kapitali personal 
për ortakun e 
përgjithshëm

Statut dhe 
Memorandum

Statut dhe 
Memorandum

Marrëveshja e 
ortakërisë

Marrëveshja e 
ortakërisë

Memorandum i 
Sh.H.T.

2 ditë 3 ditë 3 ditë 2 ditë 2 ditë 3 ditë

4 javë 4 javë 5 javë 4 javë 4 javë 5 javë

3 javë 4 javë 5 javë 3 javë 3 javë 5 javë

Marrëveshja e 
Ortakërisë

Marrëveshja e 
Ortakërisë

Formulari A0 / 
Formulari online

Formulari A0 / 
Formulari online

Formulari B / 
Formulari online

Formulari A0 / 
Formulari online

Formulari A0 / 
Formulari online

Regjistrimi i Biznesit  

Dokument identifikimi 
(letërnjoftim, pasaportë) kopje 
të pronarëve, përfaqësueseve të 
autorizuar të përfshirë në biznes



3

Aplikimi i
kritereve:

Biznes
Individual

Shoqëri me 
Përgjegjësi të 

Kufizuar 
(Sh.p.k)

Shoqëri 
Aksionare 

(Sh.A)

Ortakëri e 
përgjithshme

Ortakëri e 
Kufizuar

Degë e 
Kompanisë së 

Huaj

Deklarimi i tatimeve 
vjetore

Regjistrimi i punëtorëve në 
skemën pensionale në ATK

Tatimi në dividendë

Minimumi i kapitalit të 
paguar

Nevojat për Auditim

Minimumi i drejtuesve të 
lejuar

Posedimi i Bordit Drejtues

Përfaqësimi gjinor 
-pjesëmarrje e detyruar në 
bordin e drejtorëve të SH.A. 
mbi 40% gra

Tatimet

Menaxhimi Korporativ

Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Nuk aplikohet Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Opsionale Opsionale

1 1 1 1 1 1

Nuk ka nevojë 
për auditor 
vetëm nëse 
asetet totale 

kalojnë vlerën 
prej 2 milionë € 
dhe qarkullimi 

vjetor kalon 
shumën prej 4 
milionë € dhe 

ka më shumë se 
50 punëtorë 

gjatë vitit fiskal 
por nëse 

qarkullimi është 
nën atë limit por 

mbi 700000 
euro në vit 
duhet të 

rishikohen 
pasqyrat 

financiare

Nuk ka nevojë 
për auditor 
vetëm nëse 
asetet totale 

kalojnë vlerën 
prej 2 milionë € 
dhe qarkullimi 

vjetor kalon 
shumën prej 4 
milionë € dhe 

ka më shumë se 
50 punëtorë 

gjatë vitit fiskal 
por nëse 

qarkullimi është 
nën atë limit por 

mbi 700000 
euro në vit 
duhet të 

rishikohen 
pasqyrat 

financiare

Nuk ka nevojë 
për auditor 
vetëm nëse 
asetet totale 

kalojnë vlerën 
prej 2 milionë € 
dhe qarkullimi 

vjetor kalon 
shumën prej 4 
milionë € dhe 

ka më shumë se 
50 punëtorë 

gjatë vitit fiskal 
por nëse 

qarkullimi është 
nën atë limit por 

mbi 700000 
euro në vit 
duhet të 

rishikohen 
pasqyrat 

financiare

Nuk ka nevojë 
për auditor 
vetëm nëse 
asetet totale 

kalojnë vlerën 
prej 2 milionë € 
dhe qarkullimi 

vjetor kalon 
shumën prej 4 
milionë € dhe 

ka më shumë se 
50 punëtorë 

gjatë vitit fiskal

Nuk ka nevojë 
për auditor 
vetëm nëse 
asetet totale 

kalojnë vlerën 2 
milionë € dhe 

qarkullimi vjetor 
kalon shumën 
prej 4 milionë € 

dhe ka më 
shumë se 50 

punëtorë gjatë 
vitit fiskal

Nevoja për 
auditim  varet 
plotësisht nga 

Grupi i cili e 
përbën 

kompaninë 
mëmë 

Nuk aplikohet Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

10,00.00€

Nuk aplikohet Nuk aplikohet Nuk aplikohet

Nuk aplikohet



Market Access and Business Digitalization 
Services for Kosovo Companies

Financuar nga Bashkëfinancuar nga

Management Consulting

Prishtina
Vienna
Zürich

Implentuar nga

Platforma „Biznes Im“ është zhvilluar
me përkahjen e projektit ACCESS


