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Ίδρυση εταιρείας στην Αλβανία 
 
Η αλβανική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών διευκόλυνσης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, προχώρησε στην δηµιουργία Εθνικού Κέντρου 
Εγγραφής το οποίο αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών για την εγγραφή 
νέων επιχειρήσεων προσφέροντας ταυτόχρονη εγγραφή στα φορολογικά µητρώα, στο 
µητρώο κοινωνικής ασφάλισης, επιθεώρησης εργασίας, δήµου κ.ά. Συνήθως η εγγραφή 
διαρκεί µία ή δύο ηµέρες. Τα κεντρικά γραφεία ευρίσκονται στην πρωτεύουσα Τίρανα, 
ενώ έχουν δηµιουργηθεί 18 περιφερειακά γραφεία σε διάφορες περιοχές της χώρας και 
σχεδιάζεται η δηµιουργία νέων στο Επιµελητήριο Τιράνων καθώς και σε άλλα 
επιµελητήρια της χώρας.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού 
Κέντρου Εγγραφής της Αλβανίας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση όπου 
παρέχονται πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες ανάλογα µε την µορφή της επιχείρησης στην 
αγγλική γλώσσα καθώς και η αίτηση εγγραφής σε ηλεκτρονική µορφή:  
http://www.qkr.gov.al/nrc/How_to_Register_a_Business.aspx  
 
Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής:  
 

• Καταστατικό της Εταιρείας. 
• Απόδειξη κατάθεσης σε κάποια τράπεζα, που λειτουργεί στην Αλβανία, του 

αρχικού κεφαλαίου (σύµφωνα µε την αλβανική νοµοθεσία το ιδρυτικό κεφάλαιο 
εταιρείας υπό την µορφή ΕΠΕ δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο των 100.000 
περίπου LEK – περίπου 830 Ευρώ). Το αντίστοιχο ελάχιστο κεφάλαιο για την 
ίδρυση Α.Ε. (χωρίς κρατική συµµετοχή) είναι 2.000.000 LEK (περίπου 16.500 
Ευρώ) ενώ µε κρατική συµµετοχή ανέρχεται σε 10.000.000 LEK (περίπου 83.000 
Ευρώ). Το κεφάλαιο της ΑΕ πρέπει να εγγραφεί εξ’ ολοκλήρου και µε την 
εγγραφή της εταιρείας πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον το 25%. 

• Επικυρωµένη από δικηγόρο φωτοτυπία του διαβατηρίου. 
• Πληροφορίες σχετικά µε τις µελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 
• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του χώρου που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση ή 

συµβόλαιο ενοικίασης. 
• Υπεύθυνη δήλωση για τα αναµενόµενα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης µέχρι το 

τέλος του έτους. 
 
∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς την µορφή της επιχείρησης που δύναται κάποιος ξένος 
επενδυτής να ιδρύσει στην Αλβανία, αυτό επαφίεται στην διακριτικής του ευχέρεια.  
 


