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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 4.12.2019, “Për dhënien e miratimit 
paraprak për zotërimin e pjesëmarrjes influencuese (të drejtpërdrejtë dhe të 
tërthortë) të aksionerit Amryta Capital LLP në kapitalin aksioner të Bankës 
Credins sh.a.”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 18.12.2019, “Për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella 
të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 
njëditore në Bankën e Shqipërisë”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 18.12.2019, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 18.12.2019, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”” 

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 80, datë 18.12.2019, “Për një ndryshim në 
rregulloren “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike””

6. Vendim i Guvernatorit nr. prot. 6476, datë 24.12.2019, “Për caktimin e shtesës 
kundërciklike të kapitalit”

•	 Përmbledhje e Vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, gjatë vitit 2019
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 75, datë 4.12.2019

PËR  
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR ZOTËRIMIN E PJESËMARRJES 

INFLUENCUESE (TË DREJTPËRDREJTË DHE TË TËRTHORTË) TË AKSIONERIT 
AMRYTA CAPITAL LLP NË KAPITALIN AKSIONER TË BANKËS CREDINS 

SH.A.   

Në bazë dhe për zbatim të shkronjës “e” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të shkro-
njës “h” të pikës 1 të nenit 24, dhe nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si 
dhe të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së ban-
kave dhe të degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009, të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për rritjen e pjesëmarrjes influencuese 
(të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë) të aksionerit Amryta Capital LLP, 
Mbretëria e Bashkuar, nga 14.918 për qind në 23.247 për qind, 
në kapitalin aksionar të Bankës Credins sh.a. 

2. Ngarkohet Banka Credins sh.a. të njoftojë Bankën e Shqipërisë 
për përmbushjen e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve nga ana e 
shitësve dhe e blerësit. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi. 

4. Ngarkohen Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 76, datë 18.12.2019

PËR
MBAJTJEN E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES DHE 
TË NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOZITËS NJËDITORE DHE TË KREDISË 

NJËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.00 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REPO dhe REPO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.1 për qind, normën e interesit 
që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për depozitën 
njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.9 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij 
vendimi.
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6. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 8

dhjetor 2019

vëllimi 21
numër 8
dhjetor 2019

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 78, datë 18.12.2019

PËR  
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN 

“PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË  
TERRORIZMIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; të nenit 9 dhe nenit 126, pika 2, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar; të nenit 60, pika 1, 
dhe nenit 66 të ligjit nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe 
unionet e tyre”; dhe të ligjit nr. 157/2013, datë 10.10.2013, “Për 
masat kundër financimit të terrorizmit”, i ndryshuar; Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit”, miratuar me vendimin nr.44, datë 10.6.2009, të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 1, pas togfjalëshit “nga subjektet e kësaj rregulloreje,”, 
shtohet togfjalëshi “për qëllime të administrimit të rrezikut të pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”;

b) Neni 4 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 12, 
shkronja “a”, dhe nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 9 
dhe nenit 126, pika 2 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 60, pika 
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1, dhe nenit 66 të ligjit nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-
kreditit dhe unionet e tyre”, të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i 
ndryshuar; dhe të ligjit nr. 157/2013, datë 10.10.2013, “Për 
masat kundër financimit të terrorizmit”, i ndryshuar.”;

c) Në nenin 5 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas togfjalëshit ““Për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit””, shtohet togfjalëshi “,i 
ndryshuar”,

ii. në pikën 1 dhe 2, pas togfjalëshit ““Për masat kundër financimit 
të terrorizmit””, shtohet togfjalëshi “, i ndryshuar”,

iii. në pikën 1, pas togfjalëshit ““Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë””, shtohet togfjalëshi “, i ndryshuar”;

d) Titulli i Kreut II ndryshon në “Vigjilenca e thjeshtuar, vigjilenca e 
duhur dhe vigjilenca e zgjeruar”;

e) Në nenin 6 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas togfjalëshit “marrin masat e”, shtohet togfjalëshi 
““vigjilencës së thjeshtuar,””,

ii. në pikën 2, togfjalëshi “në përputhje me nenin 2, pika 21, si 
dhe nenin 11”, zëvendësohet me togfjalëshin “siç përcaktohet 
në nenin 2, pika 21, si dhe në nenin 11 dhe 12”,

iii. në pikën 5, togfjalëshi “ose fotokopje e noteruar.”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “ose fotokopje të noterizuara ose dokument 
elektronik që plotëson kushtet e vlefshmërisë, sipas legjislacionit 
në fuqi për dokumentin elektronik ose nënshkrimin elektronik.”,

iv. në pikën 5, dy fjalitë e fundit me përmbajtjen: “Subjektet, në 
momentin e vendosjes së marrëdhënieve të biznesit ose kryerjes së 
transaksionit/eve, mbajnë në dosjen e klientit kopje të dokumenteve 
të paraqitura nga ky i fundit. Kopjet e këtyre dokumenteve duhet të 
jenë të vulosura me vulën e subjektit, brenda afatit të vlefshmërisë së 
tyre.”, zëvendësohen me një fjali, me përmbajtjen: “Subjektet, në 
momentin e vendosjes së marrëdhënieve të biznesit ose kryerjes së 
transaksionit/eve, mbajnë në dosjen e klientit kopje të dokumenteve 
të paraqitura nga ky i fundit në formën e mësipërme, të cilat duhet të 
jenë të vulosura me vulën e subjekteve të kësaj rregulloreje, brenda 
afatit të vlefshmërisë së tyre.”,

v. në pikën 6, fjalia “Hapja e një llogarie bankare, edhe në rastet 
kur ajo do të përdoret për kryerjen e transaksioneve në rrugë 
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elektronike (e-banking account), kryhet vetëm me praninë fizike të 
klientit.”, zëvendësohet me fjalinë “Për zbatimin e vigjilencës së 
zgjeruar ndaj klientëve, subjektet duhet të kërkojnë praninë fizike 
të klientëve dhe të përfaqësuesve të tyre, para se të vendosin një 
marrëdhënie biznesi.”,

vi. pika 7, ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “7. Në rastin e përfaqësimit të klientit nga një person i tretë nëpërmjet 
një akti përfaqësimi, subjektet verifikojnë nëse ky person është i 
autorizuar për të përfaqësuar klientin dhe për të kryer veprimet 
e kërkuara, kërkojnë të dhëna për identifikimin e klientit dhe të 
përfaqësuesit të tij dhe i verifikojnë këto të dhëna, si dhe mbajnë në 
dosjen e klientit të gjithë dokumentacionin e paraqitur prej personit 
të tretë, duke përfshirë dhe origjinalin ose kopjen e noterizuar të 
aktit të përfaqësimit.”,

vii. pas pikës 14, shtohen pikat 15 dhe 16, me përmbajtjet e 
mëposhtme:

 “15. Subjektet që janë pjesë e grupeve bankare dhe/ose 
financiare, zbatojnë programet e grupit kundër pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit, për sa janë në përputhje me detyrimet 
e parashikuara në ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
në aktet nënligjore në zbatim të tij.

 16. Subjektet, në rastin kur mbështeten në palë të treta, zbatojnë 
kërkesat e parashikuara në ligjin për parandalimin e pastrimit të 
parave.”;

f) Në nenin 8 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 6, togfjalëshi “nenet 8 dhe 9 të ligjit”, zëvendësohet 
kudo me fjalën “ligjin”,

ii. në pikën 8, pas togfjalëshit “për zbatimin e detyrimeve”, shtohet 
togfjalëshi “dhe të masave parandaluese”,

iii. në pikën 9, togfjalëshi “, për punonjësit e përfshirë në procesin e 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “e punonjësve, veçanërisht të atyre 
të përfshirë në procesin e parandalimit të pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”,

iv. pas pikës 9, shtohet pika 9/1 me përmbajtjen e mëposhtme:

 “9/1. Subjektet hartojnë dhe zbatojnë një program vjetor të 
trainimit të personit përgjegjës dhe të punonjësve të strukturës 
përgjegjëse për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit.”;
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g) Në nenin 9 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 3, togfjalëshi “numrin e dokumentit të identifikimit, 
IBAN-in, në rastet kur është i aplikueshëm ose numrin e 
llogarisë,”, zëvendësohet me togfjalëshin “numrin e dokumentit 
të identifikimit/numrin personal, ose IBAN-in (në rastet kur është 
i aplikueshëm), ose numrin e llogarisë,”,

ii. në pikën 3, pas fjalisë së parë, shtohet fjalia me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “Në rast se nuk ka një numër llogarie, transferta shoqërohet nga 
një numër unik reference.”;

h) Në nenin 10 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, pas togfjalëshit “gjatë procesit të mbikëqyrjes”, 
shtohet togfjalëshi “së subjekteve të kësaj rregulloreje”,

ii. pika 5, shfuqizohet;

i) Neni 12 shfuqizohet;

j) Pas nenit 12, shtohet neni 13 me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 13
Masat mbikëqyrëse dhe ndëshkimore

1. Banka e Shqipërisë merr masa mbikëqyrëse dhe ndëshkimore ndaj 
subjekteve të kësaj rregulloreje, siç përcaktohet në ligjin nr. 9662, 
datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; dhe ligjin nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-kreditit 
dhe unionet e tyre” dhe në aktet nënligjore në zbatim të tyre, të 
cilat rregullojnë veprimtarinë e këtyre subjekteve, nëse konstaton se 
këto subjekte nuk zbatojnë kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

2. Banka e Shqipërisë, kur e gjykon të arsyeshme, mund të pezullojë 
një ose disa veprimtari, apo të revokojë licencën e subjektit, 
në rastet kur kërkohet nga autoriteti përgjegjës, sipas ligjit “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”.”;

k) Në aneksin 1, seksioni II “Niveli i rrezikut”, kudo, togfjalëshi “e 
vigjilencës së duhur”, zëvendësohet me togfjalëshin “e vigjilencës 
së thjeshtuar dhe vigjilencës së duhur”;
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l) Në aneksin 1, seksioni III “Faktorët e rrezikut”, pika 3, shkronja 
“h”, pas togfjalëshit “prepaid card,”, shtohet togfjalëshi “mjete 
virtuale,”;

m) Në aneksin 1, seksioni V “Hapat e matjes së rrezikut”, togfjalëshi 
“në kategori të vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “në kategori të vigjilencës së thjeshtuar, vigjilencës 
së duhur dhe të vigjilencës së zgjeruar”;

n) Në aneksin 1, seksioni VI “Treguesit e dyshimtë”, pika 2, pas 
shkronjës “n” shtohet shkronja “o” me përmbajtjen e mëposhtme:

 “o) transaksione që përfshijnë përdorimin e mjeteve virtuale.”;

o) Në aneksin 2, tabela b “Hapat e matjes së rrezikut”, fjalia e 
fundit e shënimit shpjegues (footnote) për termin “Analiza sasiore”, 
ndryshon si më poshtë:

 “Në çdo rast të përdorimit të koeficientëve të tjerë, institucioni 
duhet të ndërtojë një analizë në përputhje me kërkesat ligjore për 
kategorizimin e çështjes në vigjilencë të duhur, të thjeshtuar apo të 
zgjeruar.”;

p) Në aneksin 2, tabela c “Matrica e vlerësimit të kriterit”, në shënimin 
shpjegues (footnote), togfjalëshi “CDD=Vigjilencë e Duhur”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “CDD=Vigjilencë e Duhur dhe e 
Thjeshtuar”;

q) Në aneksin 4, emërtimi i pikës 2.3 ndryshon në “Njih klientin tënd, 
vigjilenca e thjeshtuar, e duhur dhe vigjilenca e zgjeruar”. 

2. Ngarkohen subjektet e kësaj rregulloreje me zbatimin e këtij 
vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren 
Zyrtare.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 79, datë 18.12.2019

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR MBIKËQYRJEN E 

KONSOLIDUAR” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; të Nënkreut II të Kreut VI të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
dhe të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008, “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar; me propozim 
të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 1.2.2017, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) në nenin 6, pika 1, shkronja “c”, togfjalëshi “reputacional dhe 
ligjor”, zëvendësohet me togfjalëshin “reputacional, ligjor dhe të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”;

b) pas nenit 21, shtohet neni 21/1, me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 21/1
Kërkesat mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit

1. Institucioni mbizotërues, harton programe kundër pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit në nivel grupi, të cilat duhet 
të jenë të zbatueshme dhe të përshtatshme për të gjitha subjektet 
e grupit.
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2. Programet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, parashikojnë 
midis të tjerash:

a) krijimin e strukturës së nevojshme nga institucioni mbizotërues, 
në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit në nivel grupi;

b) kritere mbi pastërtinë e figurës dhe integritetin e punonjësve, 
veçanërisht të atyre të përfshirë në procesin e parandalimit të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të parashikuara 
në procedurat e brendshme të punësimit në nivel grupi;

c) një program vjetor të trainimit të punonjësve të subjekteve të 
grupit, lidhur me çështje të parandalimit të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit; 

d) politika dhe procedura për shkëmbimin e informacionit 
të nevojshëm, në kuadër të ushtrimit të vigjilencës dhe të 
administrimit të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit;

e) paraqitjen e informacionit mbi klientët, llogaritë dhe transaksionet 
nga subjektet e grupit, te funksioni i përputhshmërisë, i kontrollit 
të brendshëm dhe/ose i parandalimit të pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit në nivel grupi, kur ky informacion është 
i nevojshëm për qëllime të parandalimit të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit;

f) masa të mjaftueshme për ruajtjen e konfidencialitetit dhe 
përdorimin e informacionit të shkëmbyer.”.

2. Ngarkohen subjektet e kësaj rregulloreje me zbatimin e këtij 
vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes, për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 80, datë 18.12.2019

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN

“PËR MBIKËQYRJEN E TRANSAKSIONEVE BANKARE NË RRUGË 
ELEKTRONIKE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008, 
“Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i 
ndryshuar; Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin 
e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 
elektronike”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, 
datë 30.3.2005, të bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

a) neni 5 shfuqizohet. 

2. Ngarkohen subjektet e kësaj rregulloreje me zbatimin e këtij 
vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.
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Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

GUVERNATORI

Nr. 6476 Prot.          Tiranë, më  24.12.2019

VENDIM  
Nr. 6476, datë 24.12.2019

PËR 
CAKTIMIN E SHTESËS KUNDËRCIKLIKE TË KAPITALIT

Në bazë dhe për zbatim të nenit 2, shkronja “b”; nenit 11, pikat 
1 dhe 7; nenit 12, pika 3; nenit 14, pikat 5, 6, 7, 8 dhe 9; dhe 
nenit 16, pika 1, shkronjat “a”, “ç” dhe “d” të rregullores “Për shtesat 
makroprudenciale të kapitalit”, miratuar me vendimin nr. 41, datë 
5.6.2019 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë (më poshtë, 
“rregullorja 41/2019”); bazuar në propozimin e Departamentit të 
Stabilitetit Financiar,

 VENDOSA:

1. Norma e shtesës kundërciklike të kapitalit (KUNC) për Shqipërinë 
është 0 (zero) për qind.

2. Bankat duhet të raportojnë shkallën e përmbushjes së shtesës 
kundërciklike të kapitalit sipas paragrafit 1 të këtij vendimi, duke 
filluar nga data 31 dhjetor 2020.

3. Ngarkohen Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi në faqen e internetit dhe në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Ngarkohen Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe Departamenti i 
Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
GUVERNATOR

GENT SEJKO
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VENDIMET E MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS I BANKËS SË SHQIPËRISË 
GJATË VITIT 2019

Vendimi Vendime dhe Rregullore Buletini Zyrtar

Nr. Datë Përmbajtja Vëllimi Numër

02 9.1.2019 Për disa ndryshime në rregulloren “Për kapitalin rregullator 
të bankës” 21 1

03 9.1.2019 
 Për miratimin e emërimit të drejtorit të Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës të 

bankës së Shqipërisë
21 1

04 9.1.2019 Për emërimin e Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së 
Shqipërisë 21 1

Licencë 
nr. 44 16.1.2019 Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në Republikën 

e Shqipërisë 21 1

Licencë 
nr. 176 1.2.2019 Për të vepruar si shoqëri kursim-krediti në Republikën e 

Shqipërisë 21 1

06 6.2.2019
Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
21 1

08 6.2.2019
Për miratimin e delegimit të kompetencës për përfaqësi-

min ligjor të Bankës së Shqipërisë në Programin për 
Harmonizimin e Vrojtimeve të Besimit Konsumator dhe të 

Biznesit të Komisionit Evropian
21 1

09 6.2.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprim-
tarisë financiare shtesë nga Banka e Parë e Investimeve, 

Albania sh.a.
21 1

10 6.2.2019 Për shtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, 
prerja 1000 lekë 21 1

11 6.2.2019 Për shtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, 
prerja 10.000 lekë 21 1

13 6.2.2019 Për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa vlerave materiale 
në Bankën e Shqipërisë dhe asgjësimin e tyre 21 1

14 6.2.2019

Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis 

Bankës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, për vënien në dispozicion të Bankës së 

Shqipërisë të të dhënave për qëllime statistikore

21 1

15 6.2.2019
Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 

e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së 
Shqipërisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit
21 1

17 6.2.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Balfin 
sh.p.k. të 88.95 për qind të kapitalit aksionar të Bankës 

Tirana sh.a.
21 1
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20 13.3.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga 

OTP Bank Nyrt, Hungari, të 88.89 për qind të kapitalit 
aksionar të Bankës Societe Generale Albania sh.a.

21 2

21 13.3.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga 

Banka Union sh.a., të 100 për qind të kapitalit 
aksionar të Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a.  

21 2

22 19.3.2019

Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis 

Bankës së Shqipërisë dhe Deutsche Bundesbank “Mbi 
ofrimin e mbështetjes për programin e financuar nga 

Bashkimi Evropian të asistencës teknike të titulluar 
“Programi për forcimin e kapaciteteve të bankave 

qendrore në Ballkanin Perëndimor me fokus integrimin 
në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore”

21 2

23 28.3.2019 Për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të 
Komitetit të Auditit të Bankës së Shqipërisë 21 2

24 28.3.2019

Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

21 2

25 28.3.2019 Për miratimin e pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë për vitin 2018 21 2

26 28.3.2019
Për miratimin e rregullores “Për licencimin, 
rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve 

të sistemeve për shlyerjen e titujve”
21 2

27 28.3.2019 Për miratimin e rregullores “Për raportin 
e mbulimit me likuiditet” 21 3

29 28.3.2019 Për shtypjen e monedhave metalike përkujtimore, 
për qëllime numizmatike, në vitin 2019 21 3

31 3.4.2019

Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit 
midis Bankës së Shqipërisë dhe Tranzit Shpk 

dhe Societa per la Gestione di Attivita

21 3

32 3.4.2019
Për një ndryshim në rregulloren “Për strukturën 
e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve 
përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”

21 3

33 3.4.2019

Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin 
e nivelit të ushtrimit të kompetencave në 

Bankën e Shqipërisë për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”

21 3
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37 8.5.2019

Për miratimin e disa ndryshimeve në vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 08.12.2004, “Për 

miratimin e “Kritereve për caktimin e çmimeve të 
shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat metalike, 

vlera të tjera numizmatike, ambalazhe dhe katalogë”, 
si dhe të “Metodikës për llogaritjen e çmimeve të 
shitjes së kartëmonedhave e monedhave metalike 
me dhe pa kurs ligjor, si dhe për katalogun e tyre”

21 4

40 8.5.2019

Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

21 4

41 5.6.2019 Për miratimin e rregullores “Për shtesat makroprudenciale 
të kapitalit” 21 4

42 5.6.2019 Për revokimin e licencës së Bankës së Kreditit të 
Shqipërisë sh.a. 21 4

44 5.6.2019 Për miratimin e rregullores “Vlerësimi për qëllimet e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme” 21 4

Urdhër 
nr. prot. 
2973

7.6.2019 Për hedhjen në qarkullim të monedhës metalike shqiptare, 
me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë 21 4

45 3.7.2019
Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
21 5

46 3.7.2019
Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe ush-
trimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave 

të huaja në Republikën e Shqipërisë”
21 5

47 3.7.2019 Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka” 21 5

48 3.7.2019
Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe 

ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe 
të unioneve të tyre”

21 5

49 3.7.2019
Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin, 

organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të 
këmbimit valutor”

21 5

50 3.7.2019
Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 

financiare jobanka”
21 5

51 3.7.2019 Për miratimin e rregullores “Për trajtimin jashtëgjyqësor 
nga bankat, të kredimarrësve në vështirësi financiare” 21 5
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52 3.7.2019
Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të 

huaja”
21 5

53 3.7.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me për-
thithje të Bankës Union sh.a. me Bankën Ndërkombëtare 

Tregtare sh.a.
21 5

54 3.7.2019
Për zgjedhjen e “London School of Economics, Institute of 
Global Affairs”, si bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së 

Shqipërisë dhe delegimin e kompetencës për nënshkrimin 
e marrëveshjes së bashkëpunimit”

21 5

Urdhër 
nr. prot. 
3613

11.7.2019 Për pezullimin e licencës të subjektit financiar jobankë 
“Platinium investment” sh.p.k.” 21 5

56 7.8.2019

Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

20 6

57 7.8.2019 Për disa ndryshime në fondin numizmatik 
të Bankës së Shqipërisë 20 6

60 4.9.2019 Për miratimin e udhëzimit “Për Stress Testet e bankave” 20 6

Urdhër 
nr. prot. 
4588

12.9.2019
Për hedhjen në qarkullim të kartëmonedhave 

shqiptare, me kurs ligjor, me vlerë 
nominale 200 Lekë dhe 5000 Lekë

20 6

62 2.10.2019
Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
21 7

63 2.10.2019

Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e kontratës për kalimin e të drejtave pasurore të autorit 

Bankës së Shqipërisë për vizatimet e monedhave përkuj-
timore që do të shtypen për qëllime numizmatike në vitin 

2019

21 7

Urdhër 
nr. prot. 
5565

1.11.2019
Për miratimin e licencës për subjektin ALREG SH.A si 

operator i sistemit për shlyerjen e titujve në Republikën e 
Shqipërisë

21 7

65 6.11.2019 Operator i sistemit për shlyerjen e titujve në Republikën e 
Shqipërisë 21 7

65 6.11.2019
Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

21 7

67 6.11.2019 Për një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë nr. 34, datë 7.6.2017 21 7
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68 6.11.2019
Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e memorandumit të bashkëpunimit të grupit rajonal për 

edukimin financiar
21 7

Licencë
nr. 45 13.11.2019 Për të vepruar si institucion financiar i mikrokredisë në 

Republikën e Shqipërisë 21 7

71 4.12.2019
Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës Shqipërisë 

dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Çështjeve Ekonomike 
dhe Financiare të Komisionit Evropian

21 7

72 4.12.2019
Për caktimin e kontrollorit të jashtëm të pasqyrave finan-
ciare të Bankës së Shqipërisë dhe fondit të pensionit 

suplementar për vitet 2019-2023
21 7

73 4.12.2019
Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi asgjësimin e 
kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe 

bonove të privatizimit”, e ndryshuar
21 7

Urdhër 
nr. prot. 
8169

5.12.2019
Për përjashtimin e subjektit Information Business systems 
– IBS shpk nga procedurat e ardhshme të prokurimit në 

Bankën e Shqipërisë
21 7

75 4.12.2019
Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin e 
pjesëmarrjes influencuese (të drejtpërdrejtë dhe të 

tërthortë) të aksionerit Amryta Capital LLP në kapitalin 
aksioner të Bankës Credins sh.a.

21 8

76 18.12.2019
Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

21 8

78 18.12.2019 Për disa ndryshime në rregulloren “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” 21 8

79 18.12.2019 Për disa ndryshime në rregulloren “Për mbikëqyrjen e 
konsoliduar” 21 8

80 18.12.2019 Për një ndryshim në rregulloren “Për mbikëqyrjen e trans-
aksioneve bankare në rrugë elektronike” 21 8

Vendim 
nr. prot. 
6476

24.12.2019 Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit 21 8
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