
Bashkia Korçë

 Pranë Biznesit

...sepse ne besojmë se biznesi është çelësi i  zhvillimit  ekonomik të qytetit

Jeni të interesuar të hapni një biznes të ri???

 KU DO TË DREJTOHESH?

1.QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT (Q.K.R ) 
Adresa: Rr.“Kiço Greço” 
Korçë
Tel: 256726
Vetëm me një dokument origjinal identifikimi pasaport, ose çertifikatë 
lindjeje ju brenda 24 orëve mund të regjistroni biznesin tuaj.

2. DREJTORIA E KONTROLL TERRITORIT në Bashkinë Korçë, pranë së 
cilës ndodhet qendra e liçensimit që ju pajis me  lejë të posaçme  për 
ushtrim veprimtarie ekonomike. 

3.DREJTORIA E TË ARDHURAVE 
Adresa: Rr.“Kiço Greço”
Korçë
Tel: 251844
ku do të paraqisni dokumentacionin e mëposhtëm për tu pajisur me 
Liçensë Biznesi. 



Dokumentacioni që duhet paraqitur pranë Drejtorisë së të Ardhurave:

                                                           
                                         

                                                       

                                

          

Libreza e pagesës së
taksave familjare 

Çertifikatë personale me fotografi dhe 1 
fotografi 

Vërtetim nga Inspektoriati i Punës

Fotokopje e vërtetimit të pronësisë për 
sipërfaqen ku ushtrohet aktiviteti, ose 

kontratë qeraje kur ambienti ku 
ushtrohet aktiviteti ështe me qera

Kërkesë për regjistrim ku jepet emri 
dhe adresa e banimit, ushtrimi i 

aktivitetit të tatimpaguesit si dhe lloji i 
aktivitetit

Lejë për ushtrim veprimtarie
ekonomike

Çertifikatë regjistrimi të QKR-së
Kostoja: 100 lek
Koha e realizimit: 1 ditë 

Kostoja: nga 0 lek deri në 20.000 lek
Komente: Kjo lejë lëshohet nga Qendra e licensimit pranë Drejtorisë 
së Kontrollit të Territorit.

Formulari tërhiqet pranë Drejtorisë së të Ardhurave, Bashkia Korçë



E keni menduar që kur hapni një biznes të ri, mund të 
përfitoni lehtësi fiskale???
Nëse biznesi juaj i përket:

- Teknologjive të informacionit (Internet Kafe, qendra për mësimin e kompjuterit, 
riparim kompjuterash etj)

- Artizanatit (Gurëgdhendës, hekurpunues, punime artistike me dorë, etj)
- Fushës së turizmit
- Biznese të tjera si çerdhe, kopshte, shkolla, librari, qendra për të moshuarit, 

qendra për mësimin e gjuhëve të huaja, kënde lojnash për fëmijë, kinema
Ju përfitoni tarifë regjistrimi 0 si dhe 30% ulje në taksën vendore të biznesit të vogël, 
gjatë vitit të parë të aktivitetit. 

Nëse jeni të rinj  që keni mbaruar universitetin në qytetin e Korçës, gjatë 2 viteve të 
fundit, apo keni mbaruar studimet jashtë qytetit gjatë 5 viteve të fundit dhe interesoheni 
të hapni një biznes të ri, ju përfitoni tarifë regjistrimi 0 si dhe 30% ulje në taksën 
vendore të biznesit të vogël, gjatë vitit të parë të aktivitetit

Aktualisht në Bashkinë Korçë ushtrojnë aktivitet privat:
• 2161 subjekte të klasifikuara pa T.V.SH (biznes i vogël)
• 330 subjekte të klasifikuara me T.V.SH (biznes i madh)

Për më tepër informacion: 

Drejtoria e të Ardhurave
Tel: 082 251844

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik
Tel: 082 244816
Fax: 082 243353

info@bashkiakorce.gov.al
www.bashkiakorce.gov.al

mailto:info@bashkiakorce.gov.al
http://www.bashkiakorce.gov.al/

