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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 3.7.2019, “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”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 3.7.2019, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve 
të bankave të huaja në republikën e shqipërisë” 

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 3.7.2019, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka” 

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 3.7.2019, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-
kreditit dhe të unioneve të tyre” 

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë 3.7.2019 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave 
të këmbimit valutor”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 3.7.2019, “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
subjekteve financiare jobanka”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 3.7.2019, “Për miratimin e rregullores 
“Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve në vështirësi financiare”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 3.7.2019 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e 
bankave të huaja” 

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 3.7.2019, “Për dhënien e miratimit 
paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Union sh.a. me Bankën 
Ndërkombëtare Tregtare sh.a.”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 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”

11. Urdhër i Guvernatoritnr. 3613, datë 11.7.2019, “Për pezullimin e licencës të 
subjektit financiar jobankë “Platinium investment” sh.p.k.”

12.   Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 21, numër 1, shkurt 2019
13.   Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 21, numër 2, mars 2019
14.   Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 21, numër 3, prill 2019
15.   Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 21, numër 4, qershor 2019
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 45, datë 3.7.2019

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”, i 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. Ngarkohen 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 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

 

VENDIM
Nr. 46, datë 3.7.2019

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN 
E VEPRIMTARISË SË BANKAVE DHE DEGËVE TË BANKAVE TË HUAJA NË 

REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 

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; kreut II të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 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 licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së 
bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, 
datë 11.3.2009, e ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 2, pas paragrafit “ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014, 
“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit””, shtohet paragrafi me 
përmbajtjen e mëposhtme:

 “- Ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008, “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.”;

b) Në nenin 4, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, pas togfjalëshit “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, shtohet togfjalëshi “, i ndryshuar dhe në ligjin nr. 
9917, datë 19.05.2008, “Për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”,

ii.  në pikën 2, pas shkronjës “e”, shtohen shkronjat “f”,“g” dhe  
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“h”, me përmbajtjen e mëposhtme:

“ f.  aksione të mbajtësit (bearer shares), janë aksione të një personi 
juridik, pronësia e të cilave i kalon personit që zotëron/mban 
certifikatën/dokumentin e aksioneve të mbajtësit, pa pasur 
nevojë për marrëveshje/kontratë për kalimin e pronësisë së 
këtyre aksioneve;  

g. aksioner përfaqësues (nominee shareholder), është aksioneri i 
regjistruar i një personi juridik, që mban aksionet në emër të 
aksionerit aktual (pronarit përfitues), në bazë të një marrëveshjeje;

h. bankë guaskë, është një bankë, e cila nuk ka prani fizike, 
përfshirë mungesën e administrimit e drejtimit, si dhe nuk është 
e përfshirë në një grup të rregulluar financiar.”; 

c) Në nenin 5, pika 2, fjala “legalizuar”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“noterizuar”;

d) Në nenin 7, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, shkronja “a”, togfjalëshi “reputacionin e të paktën 
dy drejtuesve ekzekutivë të propozuar të subjektit”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “reputacionin e drejtuesve ekzekutivë të bankës 
së propozuar”,

ii. në pikën 1, shkronja “c”, togfjalëshi “kur aksionerët e drejtpërdrejtë 
janë persona juridikë”, zëvendësohet me togfjalëshin “kur 
aksioneri i drejtpërdrejtë është person juridik”,

iii. në pikën 1, shkronja “c”, nënpika “iv”, togfjalëshi “përfaqësuesi 
ligjor i saj”, zëvendësohet me togfjalëshin “përfaqësuesi ligjor i 
tij”,

iv. përmbajtja e pikës 1, shkronja “c”, nënpika “v”, ndryshon si më 
poshtë:

“v.  strukturën e kapitalit të aksionerit të propozuar, deri në përfituesin 
e fundit me pjesëmarrje influencuese dhe joinfluencuese në 
kapitalin e bankës, (sipas formularëve nr. 3, nr. 4 dhe nr. 
5, pjesë e kësaj rregulloreje). Në informacionin sipas kësaj 
shkronje duhet të deklarohen nëse kjo strukturë përmban ose jo 
aksione të mbajtësit (bearer shares), ose aksioner përfaqësues 
(nominee shareholder)”,

v. përmbajtja e pikës 1, shkronja “c”, nënpika “vi”, ndryshon si më 
poshtë:

“vi.  pjesëmarrjet e aksionerit të propozuar në shoqëritë në të cilat 
zotëron jo më pak se 10 (dhjetë) për qind të të drejtave të 
votës (në qoftë se është e aplikueshme), të shoqëruar me një 
përmbledhje të veprimtarisë/ve që këto të fundit kryejnë,”,
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vi. përmbajtja e pikës 1, shkronja “c”, nënpika “viii”, ndryshon si 
më poshtë: 

“viii. të dhëna për veprimtarinë tregtare për shtatë vitet e fundit të 
aksionerit që propozon të zotërojë pjesëmarrje influencuese, 
si dhe pasqyrat financiare të audituara, të tre viteve të fundit, 
për çdo aksioner, që tregojnë se natyra dhe burimet financiare 
të aksionerit të propozuar janë të tilla që mund të sigurojnë 
mbështetje me kapital shtesë të veprimtarisë së bankës, si dhe 
evidencën e mjaftueshmërisë së mjeteve monetare në dorë dhe 
në banka, për pagimin e kapitalit, sipas formularit nr. 12 (faqe 
4), pjesë e kësaj rregulloreje”,

vii. në pikën 1, shkronja “c”, nënpika “ix”, togfjalëshi “për aksionerët 
e propozuar”, zëvendësohet me togfjalëshin “për aksionerin e 
propozuar”, si dhe fjalia e fundit, ndryshon me përmbajtje si më 
poshtë: 

 “Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 
3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e 
Shqipërisë.”,

viii. në pikën 1, shkronja “c”, pas nënpikës “ix”, shtohen nënpikat 
“x”, “xi” dhe “xii”, me përmbajtjen e mëposhtme:

“x.  deklaratën e cila përmban informacion për marrëdhënie pune 
apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët 
ka dënime penale të formës së prerë (formulari 15).

xi.  listën e pjesëmarrjeve të tërthorta në kapitalin e bankës, në një 
vlerë jo më të vogël se 5 për qind, të shoqëruar me informacionin 
e mëposhtëm:

•	 dokumentin	 e	 regjistrimit	 në	 regjistrin	 tregtar	 si	 person/a	
juridik/ë dhe statutin/et e shoqërisë/ve, 

•	 dokumentacionin	 përkatës	 se	 nuk	 ka/në	 detyrime	 fiskale	 të	
prapambetura për t’u paguar për periudhën më të fundit,

•	 deklaratën	noteriale	për	shlyerjen	e	rregullt	të	detyrimeve	ndaj	
të tretëve,

•	 vërtetime,	të	lëshuara	nga	organet	kompetente	sipas	juridiksionit	
përkatës, se:

  - personi nuk është në ndjekje penale (kur është e aplikueshme),
  - personi nuk është në gjykim për vepra penale (kur është e 

aplikueshme),
  - personi nuk është i dënuar penalisht (kur është e aplikueshme),
  - personi nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për 

detyrime pasurore të pashlyera,
  - ndaj personit nuk kanë filluar procedura të paaftësisë paguese, 

të falimentimit ose të likuidimit etj;

 Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 3 (tre) 
muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e Shqipërisë.
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•	 deklaratën	 e	 cila	 përmban	 informacion	 për	 marrëdhënie	 të	
ngushta personale pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, 
me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë 
(formulari 15).

xii.  listën e përfituesve të fundit individë në kapitalin e bankës, në një 
vlerë jo më të vogël se 5 për qind, të shoqëruar me informacionin 
e mëposhtëm:

•	 kopje	të	noterizuar/legalizuar	të	dokumentit	të	identifikimit	dhe	
një CV (sipas formularit nr. 6, pjesë e kësaj rregulloreje),

•	 informacione	për	lidhje	familjare	me	aksionerët	e	bankës,
•	 dokumentacionin	 ligjor	përkatës	 se	nuk	 ka	detyrime	 fiskale	 të	

prapambetura për t’u paguar për periudhën më të fundit, 
•	 deklaratë	për	shlyerjen	e	rregullt	 të	detyrimeve	ndaj	 të	 tretëve	

(në qoftë se ka), 
•	 vërtetime	të	lëshuara	nga	organet	kompetente	se:	
  - personi nuk është në ndjekje penale,
  - personi nuk është në gjykim për vepra penale,
  - personi nuk ka qenë dënuar ndonjëherë penalisht,
  - personi nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për 

detyrime pasurore të pashlyera.

 Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 3 (tre) 
muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e Shqipërisë.

• deklaratën e cila përmban informacion për marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (formulari 15).”,

ix. në pikën 1, shkronja “d”, togfjalëshi “kur aksionerët e drejtpërdrejtë 
janë persona fizikë/individë”, zëvendësohet me togfjalëshin “kur 
aksioneri i drejtpërdrejtë është person fizik/individ”,

x. përmbajtja e pikës 1, shkronja “d”, nënpikat “i” dhe “ii”, ndryshon 
si më poshtë:

“i.  kopje të noterizuar/legalizuar të dokumentit të identifikimit 
dhe një CV (sipas formularit nr. 6, pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje),

“ii.  informacion të plotë për interesat pasurorë apo të biznesit/ve të 
tij, veçanërisht listën e bizneseve ku ai mund të ketë pjesëmarrje 
influencuese dhe për çdo pjesëmarrje të tillë, përqindjen e 
aksioneve/kuotave që zotëron në kapitalin aksioner,”,

xi. pas pikës 1, shkronja “d”, nënpika “ii”, shtohet nënpika “ii/1”, 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“ii/1. pasqyra/të dhëna financiare të audituara nga audituesit ligjorë 
(sipas formularit nr. 12, pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje). 
Në rastin kur propozon të zotërojë pjesëmarrje influencuese, të 
dhëna për veprimtarinë tregtare për shtatë vitet e fundit,”,
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xii. në pikën 1, shkronja “d”, nënpikat “iii”, “iv” dhe “v”, togfjalëshi 
“për pjesëmarrjen e tyre”, zëvendësohet me togfjalëshin “për 
pjesëmarrjen/t e tij”,

xiii. në pikën 1, shkronja “d”, nënpika “vi”, togfjalëshi “aktivitetit të 
tyre privat”, zëvendësohet me togfjalëshin “aktivitetit të tij privat”,

xiv. përmbajtja e pikës 1, shkronja “d”, nënpika “vii”, ndryshon si më 
poshtë:

“vii. deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (formulari 15)”,  

xv. në pikën 1, shkronja “d”, nënpika “x”, fjalia e fundit, ndryshon 
me përmbajtjen e mëposhtme: 

 “Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 
3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e 
Shqipërisë.”,

xvi. në pikën 1, shkronja “e”, nënpika “vi”, pas togfjalëshit “cash 
flow”, shtohet togfjalëshi “(sipas formularëve nr. 7, nr. 8, nr. 9 
dhe nr. 10, pjesë e kësaj rregulloreje)”,

xvii. në pikën 1, shkronja “e”, nënpika “vii”, pas togfjalëshit “gjatë 
zbatimit të planit të biznesit”, shtohet togfjalëshi “duke përfshirë 
edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe/ose financimit të 
terrorizmit,”,

xviii. në pikën 3, shkronja “e”, togfjalëshi “nga agjencitë ndërkombëtare 
të vlerësimit (shoqëritë ratings, nëse ka)”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “nga institucionet e jashtme të vlerësimit të kredisë 
(ECAI) (nëse ka)”,

xix. në pikën 3, shkronja “f”, pas togfjalëshit “gjendjen financiare të 
bankës së huaj”, shtohet togfjalëshi “, mbi baza individuale dhe 
të konsoliduara, në rastet kur ajo është pjesë e një grupi bankar/
financiar”,

xx. në pikën 3, pas shkronjës “g”, shtohen shkronjat “h” dhe “i”, me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“h)  politikën dhe procedurat për administrimin e rrezikut të pastrimit 
të parave/financimit të terrorizmit të bankës së huaj; 

i)  raportimet e bankës së huaj për numrin e transaksioneve të 
dyshimta, si dhe numrin e klientëve sipas kategorive të rrezikut, 
për 3 vitet e fundit.”;

e) Në nenin 8 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
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i. në pikën 4, shkronja “e”, pas togfjalëshit “kapitalit dhe strukturën 
e tij”, shtohet togfjalëshi “si dhe informacionin mbi lidhjet e 
mundshme familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për 
të cilët ka dënime penale të formës së prerë, të cilët mund të 
financojnë aksionerin e propozuar;”,

ii. në pikën 5, pas shkronjës “d”, shtohen shkronjat “e” dhe “f” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“e.  numrit të transaksioneve të dyshimta dhe numrit të klientëve sipas 
kategorive të rrezikut, të bankës së huaj, për 3 vitet e fundit;

 a.  sanksioneve të vendosura për bankën e huaj nga autoritetet 
mbikëqyrëse/përgjegjëse, përfshirë edhe në lidhje me pastrimin 
e parave dhe financimin e terrorizmit, gjatë 3 viteve të fundit.”,

iii. në pikën 6, togfjalëshi “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga 
autoritetet mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara 
për luftën kundër krimit ekonomik, parandalimin e pastrimit të 
parave, Drejtorinë e Tatim Taksave, Autoritetin e Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoritetin e Konkurrencës etj.”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet 
mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për 
parandalimin e pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Tatim Taksave, etj.”,

iv. pas pikës 6, shtohet pika 7 me përmbajtjen e mëposhtme:
“7.  Në rast se Banka e Shqipërisë konstaton, apo ka dyshime të 

arsyeshme se struktura e kapitalit apo burimi i tij lidhet me persona 
për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, që kanë lidhje 
familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, pune apo 
biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me aksionerët e propozuar, 
apo lidhet me shoqëri të regjistruara në parajsa fiskale ose 
offshore, njofton dhe kërkon nga Drejtoria e Përgjithshme 
e Parandalimit të Pastrimit të Parave nëse ka informacion në 
lidhje me aksionerët e propozuar, si dhe pezullon procedurën e 
licencimit deri në një përgjigje nga kjo e fundit.”;

f) Në nenin 9 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “; dhe
e.  politika dhe procedurat e brendshme për parandalimin e pastrimit 

të parave dhe të financimit të terrorizmit adresojnë rreziqet e 
identifikuara në kuadrin e sistemit të administrimit të rrezikut të 
pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit”,
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ii. pas pikës 2, shtohen pikat 2/1 dhe 2/2 me përmbajtjen e mëposhtme:

“2/1. Përveç sa është parashikuar në nenin 19, pika 3 të ligjit për 
bankat, Banka e Shqipërisë refuzon dhënien e licencës, edhe 
nëse bazuar në vlerësimet e saj, gjykon se:

a. licencimi do të cenonte interesat e publikut;
b. aksionerët e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të bankës së 

propozuar, zotërojnë aksione të mbajtësit (bearer shares), ose 
janë aksionerë përfaqësues (nominee shareholders);

c. banka që parashikohet të licencohet ose aksionerët e 
propozuar të saj, kanë një strukturë komplekse të pronësisë 
dhe kontrollit;

d. aksioneri i propozuar i bankës së propozuar, është një bankë 
guaskë;

e. aksionerët e bankës së propozuar paraqesin rrezik të lartë.  
2/2. Banka e Shqipërisë në asnjë rast nuk lejon krijimin apo 

vazhdimin e veprimtarisë së një banke guaskë.”,

iii. në pikën 3, pas togfjalëshit “paraprak për licencë,”, shtohet 
togfjalëshi “me arsyet përkatëse,”;

g) Në nenin 11, pika 1, shkronja “b”, togfjalëshi “Qendrës Kombëtare 
të Regjistrimit”, zëvendësohet me togfjalëshin “Qendrës Kombëtare 
të Biznesit”;

h) Në nenin 14, pika 1, pas shkronjës “e”, shtohen shkronjat “f”, “g” 
dhe “h”, me përmbajtjen e mëposhtme: 

“f.  një përshkrim të rreziqeve ndaj të cilave banka parashikon të 
ekspozohet gjatë zbatimit të planit të biznesit, duke përfshirë dhe 
rrezikun e pastrimit të parave dhe/ose financimit të terrorizmit;

 g.  një përshkrim të sistemeve të kontrollit që zbatohen për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit 
në degën ose agjencinë, si edhe të procesit të monitorimit dhe 
raportimit të transaksioneve të dyshimta;

 h.  një përshkrim të përgjegjësive të personit përgjegjës për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 
në degën ose agjencinë që parashikohet të hapet.”;

i) Neni 15 shfuqizohet;

j) Në nenin 16, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i.  paragrafi i parë i pikës 1 ndryshon si më poshtë:
“1. Banka, që kërkon të hapë degë, filial, agjenci ose zyrë 

përfaqësimi jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, merr 
miratim paraprak nga Banka e Shqipërisë dhe i paraqet 
një kërkesë me shkrim, të shoqëruar me dokumentacionin e 
mëposhtëm:”,

ii. në pikën 1, shkronja “a”, pas nënpikës “xi” shtohen nënpikat 
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“xii”, “xiii”, “xiv” “xv” me përmbajtjen e mëposhtme:
“xii.  informacion mbi mjaftueshmërinë e rregullave dhe procedurave 

të kontrollit të brendshëm dhe të funksionit të përputhshmërisë së 
bankës, për mbulimin e funksioneve të kontrollit të veprimtarisë së 
degës ose agjencisë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;

xiii. informacion për kushtet ekonomike dhe politike të vendit ku do 
të ushtrojë veprimtarinë/të dega ose agjencia;

xiv. vlerësim të tipareve të sistemit bankar dhe/ose financiar të 
vendit ku do të ushtrojë veprimtarinë/të dega ose agjencia;

xv. informacion për skemën e mbikëqyrjes bankare në vendin ku do 
të ushtrojë veprimtarinë/të dega ose agjencia;”,

iii. në pikën 1, shkronja “b”, togfjalëshi “përveç kërkesave i, ii, iii 
dhe v të shkronjës “a” të këtij neni”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“përveç kërkesave i, ii, iii, v dhe xii të shkronjës “a” të këtij neni”,

iv. përmbajtja e pikës 1, shkronja “b”, nënpika “ii”, ndryshon në:
 “ii. informacion për drejtuesit kryesorë të filialit,”,

v. në pikën 1, shkronja “b”, pas nënpikës “iv”, shtohen nënpikat 
“v”, “vi”, “vii” dhe “viii” me përmbajtjen e mëposhtme:

“v.  informacion për legjislacionin dhe standardet e kontabilitetit që 
zbatohen në vendin ku do të ushtrojë veprimtarinë/të filiali;

vi.  informacion për kushtet ekonomike dhe politike të vendit ku do 
të ushtrojë veprimtarinë/të filiali;

vii.  vlerësim të tipareve të sistemit bankar dhe/ose financiar të 
vendit ku do të ushtrojë veprimtarinë/të filiali;

viii.  informacion për skemën e mbikëqyrjes bankare në vendin ku do 
të ushtrojë veprimtarinë/të filiali.”,

vi. në pikën 2, shkronja “d”, pas togfjalëshit “dega, agjencia ose 
filiali”, shtohet togfjalëshi “, si dhe të pengesave ligjore për 
sigurimin e informacioneve prej degës, agjencisë ose filialit, që 
lidhen me vlerësimin e rreziqeve, duke përfshirë edhe rrezikun 
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe me 
statistikat mbi raportimin e transaksioneve të dyshimta”,

vii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohen shkronjat “e” dhe “f” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“e)  rreziqeve sektoriale dhe të vendit, të pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit dhe vlerësimet e vendit nga organizmat ndërkombëtare 
(për shembull, komiteti i ekspertëve të Moneyval, etj.);

f)  aftësisë së bankës për të integruar sistemet e administrimit të 
rrezikut, kontrollit dhe përputhshmërisë në nivel grupi, përfshirë 
edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.”,

viii. Përmbajtja e pikës 3 ndryshon në:
“3.  Banka e Shqipërisë, jep miratimin paraprak për realizimin e 

zgjerimit të bankës jashtë Republikës së Shqipërisë vetëm kur 
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krijon bindjen se pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur 
sipas shkronjës “a” dhe/ose “b”, të pikës 1 të këtij neni dhe 
bazuar në analizën e parashikuar në pikën 2 të këtij neni, janë 
plotësuar kriteret e pikës 2, shkronja “a”, të nenit 14 të kësaj 
rregulloreje.”;

k)  Në nenin 17 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, 2 dhe 3, kudo ku gjendet fjala “influencuese”, pas 

saj shtohet togfjalëshi “të drejtpërdrejtë ose të tërthortë”,

ii. pika 2, shkronja “e”, shfuqizohet, 

iii. pika 2, shkronja “g”, ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:
“g.  pëlqimin e autoritetit mbikëqyrës të vendit të origjinës për 

zotërimin e kësaj pjesëmarrjeje influencuese, kur personi që 
kërkon zotërimin ose ndryshimin e pjesëmarrjes influencuese 
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë është një bankë e huaj ose 
institucion financiar i huaj i licencuar.”,

iv. në pikën 2, pas shkronjës “h”, shtohet shkronja “i”, me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “i. në rastin kur personi që kërkon zotërimin ose ndryshimin e 
pjesëmarrjes influencuese të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, është 
një bankë apo subjekt financiar jobankë e licencuar nga Banka 
e Shqipërisë, do të paraqitet vetëm dokumentacioni i kërkuar në 
shkronjat “a”, “c”, “d” dhe “h” të kësaj pike”,

v. në pikën 4, togfjalëshi “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga 
institucionet e specializuara për luftën kundër krimit ekonomik, 
parandalimin e pastrimit të parave, Drejtorinë e Tatim Taksave, 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, Autoritetin e Konkurrencës 
etj..”, zëvendësohet me togfjalëshin “bashkëpunon dhe kërkon 
informacion nga institucionet e specializuara për luftën kundër 
krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për parandalimin e 
pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Autoriteti 
i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 
Drejtoria e Tatim Taksave, etj.”,

vi. pas pikës 4, shtohet pika 4/1, me përmbajtjen e mëposhtme:
 “Banka e Shqipërisë gjatë vlerësimit sipas pikës 4 të këtij 

neni, zbaton edhe përcaktimet e pikës 7 të nenit 8 të kësaj 
rregulloreje.”,

vii. pas pikës 5, shtohet pika 6 me përmbajtjen e mëposhtme:
“6. Banka e Shqipërisë, përveç sa parashikohet në nenin 25 të 
ligjit për bankat refuzon transferimin e pjesëmarrjes influencuese, 
nëse konstaton se aksioneri i propozuar:

a) zotëron aksione të mbajtësit (bearer shares), ose është aksioner 
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përfaqësues (nominee shareholder); ose
b)  është bankë guaskë ose i lidhur me një bankë guaskë;
c) ka një strukturë komplekse të pronësisë dhe kontrollit;
d) aksionerët e bankës së propozuar paraqesin rrezik të lartë.”; 

l) Në nenin 19 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, pas shkronjës “a”, shtohet shkronja “a/1” me 

përmbajtjen e mëposhtme:
“a/1) relacionin shoqërues për rritjen e kapitalit;”,

ii. në pikën 2, shkronja “d”, pas togfjalëshit “deklaratën noteriale”, 
shtohet togfjalëshi “të aksionerit/ëve përfitues”,

iii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e”, me 
përmbajtjen e mëposhtme:
“e) vërtetime, për aksionerët përfitues, të lëshuara nga organet 
kompetente sipas juridiksionit përkatës, se:

i. personi nuk është në ndjekje penale (kur është e aplikueshme),
ii. personi nuk është në gjykim për vepra penale (kur është e 

aplikueshme),
iii. personi nuk është i dënuar penalisht (kur është e aplikueshme),
iv. personi nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për 

detyrime pasurore të pashlyera,
v. ndaj personit nuk kanë filluar procedura të paaftësisë paguese, 

të falimentimit ose të likuidimit, etj. (kur është e aplikueshme).
Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 3 
(tre) muaj nga data e paraqitjes së njoftimit në Bankën e Shq-
ipërisë.”,

iv. në pikën 5, shkronja “c”, nënpika “ii, togfjalëshi “nuk është “i 
dobët””, zëvendësohet me togfjalëshin “është “i dobët””;

m) Në nenin 20 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 2, pas togfjalëshit “nga banka përthithëse” shtohet 

togfjalëshi “(sipas formularit nr.1/1, pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje)”,

ii. në pikën 2, pas shkronjës “i”, shtohet shkronja “j” me përmbajtjen 
e mëposhtme:
“j. një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit 
të rreziqeve, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit të bankës përthithëse, duke marrë në 
konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë 
procesit të bashkimit me përthithje, dhe të mënyrës se si sistemet 
e administrimit të rrezikut do të integrohen brenda një afati kohor 
të arsyeshëm.”;

n) Në nenin 21 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 2, pas togfjalëshit “bankat ekzistuese”, shtohet togfjalëshi 
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“(sipas formularit nr.1/1, pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje)”,

ii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 
e mëposhtme:
“e) një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të bankës së re, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsideratë 
edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit 
të bashkimit me krijim, dhe të mënyrës se si sistemet e admin-
istrimit të rrezikut do të integrohen brenda një afati kohor të 
arsyeshëm.”;

o) Në nenin 22 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, pas togfjalëshit “banka që po ndahet”, shtohet 
togfjalëshi “(sipas formularit nr.1/1, pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje)”,

ii. në pikën 2, pas shkronjës “e”, shtohet shkronja “f” me përmbajtjen 
e mëposhtme:
“f) një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të bankave të reja pritëse, përfshirë edhe rrezikun e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në 
konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë 
procesit të ndarjes me krijim.”;

p) Në nenin 23 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, pas togfjalëshit “banka që ndahet”, shtohet togfjalëshi 
“(sipas formularit nr.1/1, pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje)”,

ii. në pikën 2, pas shkronjës “i”, shtohet shkronja “j” me përmbajtjen 
e mëposhtme:
“j) një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të bankave pritëse, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsider-
atë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit 
të ndarjes me përthithje.”;

q) Në Kreun VI “Dispozita përfundimtare”, pas nenit 24 shtohet neni 
24/1, me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 24/1
Procesi i rivlerësimit të aksionerëve 

1. Bankat kryejnë rivlerësimin e përshtatshmërisë së aksionerëve të 
miratuar nga Banka e Shqipërisë, të paktën një herë në vit, si 
dhe në rastet kur gjykohet e nevojshme, bazuar në rrethana apo 
fakte të veçanta.
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2. Bankat, nëpërmjet procesit të rivlerësimit të përshtatshmërisë së 
aksionerëve të miratuar, sigurojnë plotësimin në vazhdimësi, të 
kritereve të përcaktuara në këtë rregullore, si dhe raportojnë në 
Bankën e Shqipërisë rezultatet e procesit të rivlerësimit, mbi baza 
vjetore, brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës. 

3. Bankat dokumentojnë procesin e rivlerësimit të përshtatshmërisë 
së aksionerëve, si dhe parashikojnë detyrimin për të gjithë 
aksionerët, të cilët duhet të njoftojnë bankën për çdo rrethanë 
apo fakt që ka ndikim të rëndësishëm në përshtatshmërinë e 
tyre ose të konfirmojnë, të paktën një herë në vit, që nuk kanë 
ndryshuar të dhënat mbi të cilat është dhënë miratimi paraprak 
nga Banka e Shqipërisë.

4. Në rastet kur bankat konstatojnë mosplotësimin e kushteve nga 
aksionerët, për të cilët është dhënë miratimi paraprak, njoftojnë 
menjëherë Bankën e Shqipërisë, por jo më vonë se brenda 5 
ditëve pune nga konstatimi.

5. Banka e Shqipërisë, pas njoftimit sipas pikës 4 të këtij neni, por 
edhe nëse e konstaton këtë fakt gjatë ushtrimit të procesit të saj 
mbikëqyrës, vlerëson nëse mund të marrë masat e përcaktuara 
në pikën 8 të nenit 25 të ligjit për bankat.”;

r) Në nenin 25, togfjalëshi “të parashikuara në ligjin për bankat”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “të parashikuara në Kreun VI të ligjit 
për bankat”; 

s) Në formularin nr. 5, pas tabelës, shtohet paragrafi me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “Në informacionin sipas formularit nr. 5, duhet të deklarohet 
nëse struktura e aksionerëve të bankës përmban apo jo aksione 
të përmendura në shkronjat “f” dhe “g” të pikës 2 të nenit 4 të 
kësaj rregulloreje.”;

t) Pas formularit 14, shtohet formulari 15, sipas aneksit 1 bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Rregullat e parashikuara sipas përcaktimeve të këtij vendimi, do të 
zbatohen vetëm për procedurat e nisura pas hyrjes në fuqi të tij.

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

4. Ngarkohen 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 
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Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, përveç 
shkronjës “q” të pikës 1 të këtij vendimi, e cila hyn në fuqi më datë 
31.12.2019.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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ANEKSI 1

Formulari nr.15

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë. 

Shënim: Në rastin kur aksioneri i propozuar deklaron se ka lidhje 
familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi, 
sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të 
formës së prerë, rendit në vijim emrat e personave.

Nr.
Emri i personit të 

lidhur me aksionerin e 
propozuar

Lloji i lidhjes (familjare apo marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas 

përcaktimeve ligjore), duke e specifikuar

Ka dënim penal të 
formës së prerë 

(sqaro llojin e dënimit)

1

2

3

...

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë, 
Bankës së Shqipërisë.

Çdo paraqitje e gabuar ose lënie jashtë e fakteve në këtë raport 
mund të jetë shkak që Banka e Shqipërisë të refuzojë miratimin tim 
si aksioner i Bankës _______, në kërkesë dhe në atë shkallë që kjo 
paraqitje e gabuar ose lënie jashtë e fakteve pasqyron ndershmërinë 
dhe personalitetin tim, kjo mund të shërbejë si shkak për mohimin e krejt 
kërkesës.

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do ta 
paraqes atë siç kërkohet nga Banka e Shqipërisë.

_____________________________________
(Emri/Mbiemri i aksionerit të propozuar)

_____/____/____
    (Data) 

__________________________________                 
(nënshkrimi i plotë)”.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 47, datë 3.7.2019

PËR
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E 

VEPRIMTARISË NGA SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 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 nenit 4, pika 46 dhe të nenit 126 të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën 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 licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga 
subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 01, datë 17.1.2013, e ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 1, në shkronjën “b” dhe “c”, togfjalëshi “institucioneve 
të mikrokredisë”, zëvendësohet me togfjalëshin “institucioneve 
financiare të mikrokredisë”;

b) Në nenin 2, pas shkronjës “c”, shtohet shkronja “d”, me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“d)  ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, i cili më 
poshtë në këtë rregullore do të quhet ligji për parandalimin e 
pastrimit të parave.”;  
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c) Në nenin 4, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas togfjalëshit “të ligjit për bankat”, shtohet 
togfjalëshi “dhe të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave”,

ii. në pikën 2, shkronjat “e” dhe “f”, togfjalëshi “subjekteve 
financiare jobanka”, zëvendësohet me fjalën “subjekteve” dhe në 
shkronjat “g” dhe “h”, togfjalëshi “subjekte financiare jobanka”, 
zëvendësohet me fjalën “subjekte”,

iii. në pikën 2, pas shkronjës “k”, shtohen shkronjat “l”, “m” dhe “n”, 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“l)  “aksione të mbajtësit (bearer shares)” - janë aksione të një 
personi juridik, pronësia e të cilave i kalon personit që zotëron/
mban certifikatën/dokumentin e aksioneve të mbajtësit, pa 
pasur nevojë për marrëveshje/kontratë për kalimin e pronësisë 
së këtyre aksioneve;  

m) “aksioner përfaqësues (nominee shareholder)” - është aksioneri 
i regjistruar i një personi juridik, që mban aksionet në emër të 
aksionerit aktual (pronarit përfitues), në bazë të një marrëveshjeje;

n)  “bankë guaskë” - është një bankë, e cila nuk ka prani fizike, 
përfshirë mungesën e administrimit e drejtimit, si dhe nuk është 
e përfshirë në një grup të rregulluar financiar.”;  

d) Në nenin 6, pas pikës 7 shtohet pika 7/1, me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “7/1. Në rast se Banka e Shqipërisë konstaton, apo ka dyshime 
të arsyeshme se struktura e kapitalit apo burimi i tij lidhet me 
persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, që 
kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me aksionerët/
ortakët e propozuar, apo lidhet me shoqëri të regjistruara në 
parajsa fiskale ose offshore, njofton dhe kërkon nga Drejtoria 
e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave nëse ka 
informacion në lidhje me aksionerët/ortakët e propozuar, si 
dhe pezullon procedurën e licencimit deri në një përgjigje nga 
kjo e fundit.”;

e) Në nenin 8 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, shkronja “f”, togfjalëshi “themeluesit, administratorin 
dhe/ose përfaqësuesin ligjor”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“themeluesit dhe/ose përfaqësuesin ligjor” dhe fjalia e fundit, 
ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme: 

 “Vërtetimet e lartpërmendura të jenë lëshuar jo më herët se 
3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e 
Shqipërisë.”,
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ii.  në pikën 2, shkronja “h”, pas nënpikës “iv”, shtohet nënpika “v” 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“v. deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie pune 
apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët 
ka dënime penale të formës së prerë (sipas formularit nr. 11, të 
kësaj rregulloreje).”,

iii.  në pikën 2, shkronja “i”, pas nënpikës “së parë, për personat 
fizikë tregtarë”, shtohet nënpika “e dytë” me përmbajtjen e 
mëposhtme: 

 “deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie 
të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 11, të kësaj rregulloreje).”,

iv.   në pikën 2, shkronja “i”, pas nënpikës “së dytë, për individët”, 
shtohet nënpika “e tretë” me përmbajtjen e mëposhtme:

 “deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie 
të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 11, të kësaj rregulloreje).”,

v.   në pikën 2, shkronja “j” ndryshohet sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

“j)  dokumentacioni për administratorin, siç parashikohet në nenin 
9/1 të kësaj rregulloreje”,

vi.   në pikën 2, shkronja “k”, nënpika “iv” ndryshohet sipas 
përmbajtjes së mëposhtme:

“iv. identifikimi i rreziqeve, ndaj të cilave subjekti parashikon të 
ekspozohet, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe/
ose financimit të terrorizmit, duke përfshirë dhe agjentët/
degët;”,

vii.   në pikën 2, shkronja “k”, nënpika “viii”, togfjalëshi “subjekti 
financiar jobankë ose institucioni financiar i mikrokredisë”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “subjekti financiar jobankë, 
institucioni financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë 
elektronike”,

viii.  në pikën 2, shkronja “l”, nënpika “e parë”, togfjalëshi “institucionit 
të mikrokredisë”, zëvendësohet me togfjalëshin “institucionit 
financiar të mikrokredisë”,

ix.   në pikën 2, shkronja “l”, nënpika “e dytë”, togfjalëshi “procedurat 
që do të përdoren nga agjentët”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“procedurat që do të përdoren nga subjekti dhe nga agjentët”;
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f) Titulli i nenit 9 dhe neni 9, ndryshojnë sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

“Neni 9
Kriteret e emërimit/riemërimit të anëtarëve të këshillit të administrimit/

mbikëqyrës, administratorit dhe anëtarëve të komitetit të kontrollit

1. Subjekti financiar jobankë, institucioni financiar i mikrokredisë 
dhe institucioni i parasë elektronike, në përputhje me natyrën, 
madhësinë, kompleksitetin e veprimtarisë dhe profilin e rrezikut të 
subjektit, mund të krijojë komitete të specializuara në nivel këshilli 
administrimi/mbikëqyrës, të tilla si komiteti i kontrollit, rrezikut/qeve 
etj., të cilat këshillojnë/asistojnë këshillin për çështje të veçanta. 

2. Anëtarët e këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe administratori 
i subjektit financiar jobankë, institucionit financiar të mikrokredisë 
dhe institucionit të parasë elektronike, duhet të plotësojnë të paktën 
kriteret e mëposhtme:

a) të zotërojnë diplomë universitare ose minimalisht të kenë kryer 
programin e ciklit të dytë të studimeve në institucionet e arsimit 
të lartë (në rastin e shtetasve shqiptarë), si rregull në ekonomi ose 
jurisprudencë;

b) të kenë përvojë profesionale jo më pak se 5 (pesë) vjet, nga të cilat 
3 vjet përvojë në sektorin bankar dhe/ose financiar ose në ndonjë 
fushë tjetër të konsideruar të përshtatshme nga Banka e Shqipërisë;

c) të kenë reputacion të lartë etik dhe profesional.

3. Anëtarët e këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe administratori, 
përveç sa përcaktohet në pikën 2 të këtij neni, duhet të plotësojnë, 
të paktën, kriteret e mëposhtme:

a) të mos kenë shkaktuar ose të mos kenë qenë përgjegjës për 
falimentin e ndonjë subjekti që ushtron aktivitet ekonomik;

b) të mos jenë në ndjekje penale ose të mos jenë shpallur fajtorë nga 
gjykata për një vepër penale;

c) të mos kenë qenë subjekt i procedurave të deklarimit të paaftësisë 
paguese ose falimentit, si dhe të jenë çliruar nga pagesa e 
detyrimeve pasurore të kaluara;

d) të mos jenë ndëshkuar nga Banka e Shqipërisë gjatë 5 viteve të 
fundit për shkelje të ligjit për bankat.

4. Anëtarët e komitetit të kontrollit, përveç sa përcaktohet në shkronjat 
“a” deri në “d” të pikës 3 të këtij neni, duhet të plotësojnë edhe 
kriteret e mëposhtme:

a) të zotërojnë diplomë universitare, si rregull në ekonomi; 
b) të kenë reputacion të lartë etik dhe profesional; dhe
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c) të kenë eksperiencë jo më pak se 3 vjet në fushën e kontabilitetit, 
të auditimit ose kredidhënies.”;

g) Pas nenit 9, shtohen nenet 9/1 dhe 9/2 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“Neni 9/1
Dokumentacioni për miratimin paraprak të kryetarit të këshillit të 

administrimit/mbikëqyrës, administratorit dhe kryetarit të komitetit të 
kontrollit 

1. Subjekti financiar jobankë, institucioni financiar i mikrokredisë dhe 
institucioni i parasë elektronike, paraqet një kërkesë me shkrim pranë 
Bankës së Shqipërisë, për marrjen e miratimit paraprak për kryetarin 
e këshillit të administrimit/mbikëqyrës, administratorin dhe për 
kryetarin e komitetit të kontrollit, të shoqëruar me dokumentacionin 
e mëposhtëm:

a) vendimi i organit kompetent, për emërimin e personit;
b) dokumenti i identifikimit të personit; 
c) diploma e arsimit sipas kërkesave të nenit 9 të kësaj rregulloreje 

dhe dokumente që vërtetojnë kualifikime të tjera të personit;
d) CV-ja e nënshkruar (sipas formularit nr. 4 të kësaj rregulloreje);
e) të paktën një referencë/rekomandim lidhur me aftësinë profesionale, 

të lëshuar nga eprorë ose punëdhënës të mëparshëm;
f) një përshkrim të detajuar të punës, për pozicionin që do të mbajë 

personi i propozuar;
g) deklaratë personale në lidhje me shlyerjen e të gjitha detyrimeve 

tatimore;
h) deklaratë personale, që nuk ka qenë përgjegjës për falimentimin e 

ndonjë subjekti që ushtron aktivitet ekonomik;
i) deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie të 

ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, 
me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë (sipas 
formularit nr. 11, të kësaj rregulloreje);

j) vërtetimet e mëposhtme të lëshuara nga organet kompetente, që 
certifikojnë se:

i. personi nuk është në ndjekje penale,
ii. personi nuk është në gjykim për vepra penale,
iii. personi nuk është i dënuar penalisht (nga Ministria e Drejtësisë),
iv. personi nuk është objekt i procedurave të ekzekutimit të 

detyrueshëm (nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor).

 Dokumentet e lartpërmendura në shkronjën “j”, duhet të jenë lëshuar 
jo më herët se 3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së kërkesës.

2. Në rastin kur individi i propozuar është shtetas i huaj, përveç 
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dokumentacionit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, në rast se 
është e aplikueshme, paraqet në Bankën e Shqipërisë edhe lejen e 
tij të qëndrimit dhe të punës, në bazë dhe për zbatim të ligjit “Për 
të huajt“. 

3.  Subjekti financiar jobankë, institucioni financiar i mikrokredisë dhe 
institucioni i parasë elektronike, në rastet e riemërimit të kryetarit 
të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, të administratorit dhe të 
kryetarit të komitetit të kontrollit, paraqet në Bankën e Shqipërisë 
një kërkesë me shkrim, për miratimin e këtij riemërimi. Kjo kërkesë 
shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) dokumentin e riemërimit, sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij 
neni;

b) CV-në e përditësuar, të plotësuar sipas formularit nr. 4 të kësaj 
rregulloreje;

c) një informacion/relacion të detajuar për vlerësimin dhe kontributin 
e kryetarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, të administratorit 
dhe të kryetarit të komitetit të kontrollit, në drejtimin efektiv të 
subjektit;

d) informacione të tjera shtesë, të cilat mund të gjykohen të nevojshme.

4. Dokumentacioni i përcaktuar sipas pikave 1 deri 3 të këtij neni, 
paraqitet në gjuhën shqipe, në origjinal ose në kopje të noterizuar. 
Në rastin e dokumentacionit të lëshuar nga autoritetet zyrtare 
përkatëse të shteteve të huaja, dokumentacioni duhet të jetë edhe i 
legalizuar nga autoritetet përgjegjëse.

 
5. Dokumentacioni dorëzohet në Bankën e Shqipërisë me zarf të 

mbyllur, ose dërgohet me postë të regjistruar.
 

Neni 9/2
Dokumentacioni për anëtarët e këshillit të administrimit/mbikëqyrës 

dhe të komitetit të kontrollit 

 Subjekti financiar jobankë, institucioni financiar i mikrokredisë 
dhe institucioni i parasë elektronike mban në dosje të veçanta, 
dokumentacionin e parashikuar në nenin 9/1 të kësaj rregulloreje, 
për anëtarët e këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe të komitetit 
të kontrollit, që nuk janë subjekt miratimi nga Banka e Shqipërisë.”;

h) Në nenin 10 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “subjekti financiar jobankë, institucioni 

financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë elektronike”, 
zëvendësohet me fjalën “subjekti”,

ii. në pikën 1, shkronja “b” hiqet togfjalëshi “, në bazë të të cilit ato 
licencohen”,

iii. në pikën 1, shkronja “c”, togfjalëshi “politikat dhe procedurat e 
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subjektit financiar jobankë, të institucionit financiar të mikrokredisë 
ose të institucionit të parasë elektronike”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “politikat dhe procedurat e subjektit” dhe togfjalëshi “të 
veprimtarive të propozuara për t’u kryer prej tyre”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “të veprimtarive të propozuara për t’u kryer prej 
tij”,

iv. në pikën 1, shkronja “d”, togfjalëshi “subjektit financiar jobankë, 
institucionit financiar të mikrokredisë ose e institucionit të parasë 
elektronike”, zëvendësohet me fjalën “subjektit”;

v. në pikën 1, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“e.  politika dhe procedurat e brendshme për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit adresojnë 
rreziqet e identifikuara në kuadrin e sistemit të administrimit të 
rrezikut të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit.”,

vi.  në pikën 2, shkronja “d”, pas nënpikës “iii”, shtohen nënpikat 
“iv”, “v”, “vi” dhe “vii” me përmbajtjen e mëposhtme:

“iv.  zotëron aksione të mbajtësit (bearer shares), ose është aksioner 
përfaqësues (nominee shareholder) (nëse është e aplikueshme);

 v. ka një strukturë komplekse të pronësisë dhe kontrollit;
 vi. është një bankë guaskë;
 vii. paraqesin rrezik të lartë, bazuar në vlerësimet e Bankës së 

Shqipërisë;”,
vii. pas pikës 2, shtohet pika 2/1 me përmbajtjen e mëposhtme:

“2/1. Banka e Shqipërisë refuzon dhënien e licencës në çdo rast kur 
gjykon se licencimi i subjektit do të cenonte interesat e publikut.”,

viii. në pikën 3, togfjalëshi “bashkëpunon dhe kërkon informacion 
nga autoritetet mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e 
specializuara për luftën kundër krimit ekonomik, parandalimin e 
pastrimit të parave; organet e tatim taksave; Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare; Autoriteti i Konkurrencës etj.”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet 
mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për 
parandalimin e pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Tatim Taksave etj.”;

i) Në nenin 11 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 2, togfjalëshi “institucion mikrokredie”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “institucion financiar mikrokredie”,
ii. në pikën 6, shkronja “b”, togfjalëshi “aftësinë profesionale 

të administratorëve”, zëvendësohet me togfjalëshin “aftësinë 
profesionale dhe integritetin e administratorëve”,

iii. në pikën 6, shkronja “c”, togfjalëshi “institucionit të mikrokredisë”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “institucionit financiar të 
mikrokredisë”;
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j) Në nenin 16, pika 1, përmbajtja e shkronjës “c” ndryshon si vijon:  
“c)  të emërojë/riemërojë një ose disa administratorë, kryetarin e 

këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe kryetarin e komitetit të 
kontrollit”;

k) Në nenin 17, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, përmbajtja e shkronjës “b” ndryshon si vijon:
“b) për të emëruar/riemëruar administratorin/ët, kryetarin e këshillit 

të administrimit/mbikëqyrës dhe kryetarin e komitetit të kontrollit:
   i. vendimin e strukturës vendimmarrëse për emërimin/riemërimin,
  ii. dokumentacionin sipas nenit 9/1 të kësaj rregulloreje;”, 

ii. në pikën 1, shkronja “c”, nënpika “ii”, togfjalëshi “shkronjat 
“e”, “f”, “g” “h” dhe “i” të kësaj rregulloreje”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “shkronjat “f”, “g” “h” dhe “i” të kësaj rregulloreje”,

iii. në pikën 3, togfjalëshi “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga 
autoritetet mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara 
për luftën kundër krimit ekonomik, parandalimin e pastrimit të 
parave, organet e tatim taksave, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës etj.”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet 
mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për 
parandalimin e pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Tatim Taksave, etj.”; 

l) Në nenin 19, pika 1, shkronja “d”, togfjalëshi “sipas rregullores 
“Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të cilat 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare””, zëvendësohet me 
togfjalëshin “sipas rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë, 
në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare 
dhe për transportin e vlerave monetare””;

m) Në nenin 21, pika 2, shkronja “h”, pas togfjalëshit “largimin e 
administratorëve” shtohet togfjalëshi “, të kryetarit të këshillit të 
administrimit/mbikëqyrës dhe të kryetarit të komitetit të kontrollit”;

n) Në nenin 26, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “Subjekti financiar jobankë”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “Subjekti (subjekti financiar jobankë, institucioni 
financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë elektronike)”,

ii. në pikën 2, shkronja “a”, togfjalëshi “subjekt financiar jobankë, 
të përfshirë”, zëvendësohet me togfjalëshin “subjekt të përfshirë”,

iii. në pikën 2 dhe kudo në shkronjat “b”, “c”, “d”, “e”, “g” dhe “h” 
të pikës 2, hiqet togfjalëshi “financiar/e jobankë/a”,

iv. në pikën 2, shkronja “f”, togfjalëshi “në administratorët e subjektit 
financiar jobankë përthithës”, zëvendësohet me togfjalëshin “në 
administratorët, kryetarin e këshillit të administrimit/mbikëqyrës 
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dhe kryetarin e komitetit të kontrollit të subjektit përthithës” dhe 
togfjalëshi “kërkesave të përcaktuara për administratorët në 
këtë rregullore”, zëvendësohet me togfjalëshin “kërkesave të 
përcaktuara në këtë rregullore”,

v. në pikën 2, pas shkronjës “h”, shtohet shkronja “i” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“i)  një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit të subjektit përthithës, duke marrë në 
konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen 
gjatë procesit të bashkimit me përthithje, dhe të mënyrës se si 
sistemet e administrimit të rrezikut do të integrohen brenda një 
afati kohor të arsyeshëm.”;

o) Në nenin 27, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “Subjekti financiar jobankë”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “Subjekti (subjekti financiar jobankë, institucioni 
financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë elektronike)”,

ii. kudo në pikën 2, hiqet togfjalëshi “financiar/e jobankë/a”, 
iii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 

e mëposhtme:
“e)  një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 

rreziqeve të subjektit të ri, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsideratë 
edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit të 
bashkimit me krijim, dhe të mënyrës se si sistemet e administrimit 
të rrezikut do të integrohen brenda një afati të arsyeshëm 
kohor.”;

p) Në nenin 28, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “Subjekti financiar jobankë”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “Subjekti (subjekti financiar jobankë, institucioni 
financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë elektronike)”,

ii. kudo në pikën 2, hiqet togfjalëshi “financiar/e jobankë/a”,
iii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 

e mëposhtme:
“e)  një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit 

të rreziqeve të subjekteve pritëse, përfshirë edhe rrezikun e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë 
në konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen 
gjatë procesit të ndarjes me krijim.”;

q) Në nenin 29, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “financiar jobankë”, zëvendësohet me 

togfjalëshin “Subjekti (subjekti financiar jobankë, institucioni 
financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë elektronike)”,

ii. në pikën 2 dhe kudo në shkronjat “a”, “b”, “d”, “e” dhe “g” të 
pikës 2, hiqet togfjalëshi “financiar/e jobankë/a”, 

iii. në pikën 2, shkronja “c”, togfjalëshi “të përgatitura për bankën, 
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që ndahet dhe për subjektet financiare jobanka pritëse”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “të përgatitura për subjektin që po 
ndahet dhe për subjektet pritëse”,

iv. në pikën 2, përmbajtja e shkronjës “f”, ndryshon si vijon:
“f.  struktura e re e aksionerëve/ortakëve të subjekteve pritëse, duke 

përfshirë aksionerët/ortakët e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, 
nëse pas ndarjes ka ndryshime në strukturën e aksionerëve/
ortakëve të subjekteve”,

v. në pikën 2, pas shkronjës “g”, shtohet shkronja “h” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“h) një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit 
të rreziqeve të subjekteve pritëse, përfshirë edhe rrezikun e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë 
në konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen 
gjatë procesit të ndarjes me përthithje.”;

r) Në nenin 30, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. në pikën 1, togfjalëshi “subjekti financiar jobankë të ri”, 

zëvendësohet me togfjalëshin “subjekti të ri” dhe pas togfjalëshit 
“subjekt financiar jobankë”, shtohet togfjalëshi “, institucion 
financiar i mikrokredisë ose institucion i parasë elektronike”,

ii. në pikën 4, togfjalëshi “riorganizimit të subjektit financiar 
jobankë”, zëvendësohet me togfjalëshin “riorganizimit të subjektit 
(subjektit financiar jobankë, institucionit financiar të mikrokredisë 
ose institucionit të parasë elektronike)”,

iii. kudo në pikat 2, 7 dhe 8, të këtij neni, hiqet togfjalëshi 
“financiar/e jobankë/a”;

s) Në Kreun V “Dispozita të fundit”, pas nenit 30, shtohet neni 30/1 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 30/1
Procesi i rivlerësimit

1. Subjektet e kësaj rregulloreje kryejnë rivlerësimin e përshtatshmërisë 
së aksionerëve/ortakëve, anëtarëve të këshillit të administrimit/
mbikëqyrës, administratorëve dhe anëtarëve të komitetit të 
kontrollit, të paktën një herë në vit, si dhe në rastet kur gjykohet 
e nevojshme, bazuar në rrethana apo fakte të veçanta.

2. Subjektet e kësaj rregulloreje, nëpërmjet procesit të rivlerësimit të 
përshtatshmërisë së aksionerëve/ortakëve, anëtarëve të këshillit 
të administrimit/mbikëqyrës, administratorëve dhe anëtarëve të 
komitetit të kontrollit, sigurojnë plotësueshmërinë në vazhdimësi, 
të kritereve të përcaktuara në këtë rregullore, si dhe raportojnë 
në Bankën e Shqipërisë rezultatet e procesit të rivlerësimit, mbi 
baza vjetore, brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës. 
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3. Subjektet e kësaj rregulloreje dokumentojnë procesin e rivlerësimit 
të përshtatshmërisë së aksionerëve/ortakëve, anëtarëve të këshillit 
të administrimit/mbikëqyrës, administratorëve dhe anëtarëve të 
komitetit të kontrollit, si dhe parashikojnë detyrimin për të gjithë 
këta persona, të cilët duhet të njoftojnë subjektin për çdo rrethanë 
apo fakt që ka ndikim të rëndësishëm në përshtatshmërinë e tyre 
ose të konfirmojnë, të paktën një herë në vit, që vazhdojnë të 
plotësojnë kriteret e parashikuara në këtë rregullore.

4. Në rastet kur subjektet e kësaj rregulloreje konstatojnë 
mosplotësimin e kritereve të parashikuara në këtë rregullore, 
nga aksionerët/ortakët, anëtarët e këshillit të administrimit/
mbikëqyrës, administratorët dhe anëtarët e komitetit të kontrollit, 
njoftojnë menjëherë Bankën e Shqipërisë, por jo më vonë se 
brenda 5 ditëve pune nga konstatimi.

5. Banka e Shqipërisë, pas njoftimit sipas pikës 4 të këtij neni, por 
edhe nëse e konstaton këtë fakt gjatë ushtrimit të procesit të saj 
mbikëqyrës: 

a) merr masat për subjektin sipas nenit 14, të kësaj rregulloreje; si 
dhe 

b) urdhëron shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit/
mbikëqyrës, administratorëve ose anëtarëve të komitetit të 
kontrollit.”;

t) Titulli i Formularit 4, ndryshohet në:

“CURRICULUM VITAE
(i administratorit të propozuar, ortakut/aksionerit individ, anëtarit 

të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, anëtarit të komitetit të 
kontrollit)”;

u) Në Formularin 7, pika 2, shkronja “a”, nënpika “i”, togfjalëshi “e 
qirasë së subjektit financiar jobankë”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“e qirasë së subjektit”;

v) Në Formularin 9, bëhen ndryshimet e mëposhtme: 
i. përmbajtja e pikës 4, ndryshon si vijon:

“4. Përshkruhen, të detajuara, burimet e financimit dhe struktura e 
aktiveve për 3 (tre) vitet e para të aktivitetit.”,

ii. në pikën 7, togfjalëshi “subjekti financiar jobankë ose institucioni 
financiar i mikrokredisë”, zëvendësohet me fjalën “subjekti”,

iii. pas pikës 9, shtohet pika 10 me përmbajtjen e mëposhtme:
“10. Përshkruhen rreziqet ndaj të cilave subjekti parashikon të 

ekspozohet, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe/
ose financimit të terrorizmit, duke përfshirë edhe agjentët dhe 
degët.”;
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x) Pas formularit 10, shtohet formulari 11, sipas Aneksit 1 bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Rregullat e parashikuara sipas përcaktimeve të këtij vendimi, do të 
zbatohen vetëm për procedurat e nisura pas hyrjes në fuqi të tij.

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

4. Ngarkohen 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, përveç 
shkronjës “s” të pikës 1 të këtij vendimi, e cila hyn në fuqi më datë 
31.12.2019.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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ANEKSI 1

FORMULARI NR. 11

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës, unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë. 

Shënim: Në rastin kur aksioneri/ ortaku/ administratori/ anëtari i 
këshillit të administrimit (/mbikëqyrës)/ anëtari i komitetit të kontrollit, i 
propozuar, deklaron se ka lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta 
personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona 
për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, rendit në vijim emrat 
e personave.

Nr.

Emri i personit të lidhur me aksionerin/
ortakun/ administratorin/ anëtarin e 
këshillit të administrimit/mbikëqyrës 
/ anëtarin e komitetit të kontrollit të 

propozuar 

Lloji i lidhjes (familjare apo 
marrëdhënie të ngushta perso-
nale, pune apo biznesi sipas 
përcaktimeve ligjore), duke e 

specifikuar

Ka dënim penal të 
formës së prerë 

(sqaro llojin e dënimit) 

1  

2

3

...

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë Bankës 
së Shqipërisë/Subjektit _______.

Çdo paraqitje e gabuar ose lënie jashtë e fakteve në këtë raport 
mund të jetë shkak që Banka e Shqipërisë të refuzojë miratimin tim 
si aksioner/ ortak/ administrator/ kryetar i këshillit të administrimit (/
mbikëqyrës)/ kryetar i komitetit të kontrollit të subjektit _______ose që 
subjekti _______të refuzojë emërimin/riemërimin tim si anëtar i këshillit 
të administrimit (/mbikëqyrës)/ anëtar i komitetit të kontrollit. 

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do ta 
paraqes atë siç kërkohet nga Banka e Shqipërisë/Subjekti _______.

_____________________________________
(Emri/Mbiemri i aksionerit/ ortakut/ administratorit/ anëtarit të këshillit 
të administrimit (/mbikëqyrës)/ anëtarit të komitetit të kontrollit të 
propozuar)

_____/____/____
         (Data) 
__________________________________                 
(nënshkrimi i plotë)”
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 48, datë 3.7.2019

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E 
VEPRIMTARISË SË SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT DHE TË UNIONEVE TË 

TYRE” 

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 ligjit nr. 52/2016, datë 19.5.2016, 
“Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”; si dhe të ligjit nr. 
9917, datë 19.05.2008 “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 licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së 
shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 104, datë 5.10.2016, të 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 3, togfjalëshi “si dhe të nenit 1 pika 4, shkronja “b” dhe 
të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, dhe të nenit 43, shkronja “c”, 
të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë” 
i ndryshuar, si edhe të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i 
ndryshuar, i cili më poshtë në këtë rregullore do të quhet ligji për 
parandalimin e pastrimit të parave.”;

b) Në nenin 4, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
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i. në pikën 1, togfjalëshi “nr. 52/2016, datë 19.5.2016, “Për 
shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “për SHKK-të, ligjin për parandalimin e pastrimit të 
parave”,

ii. në pikën 2, pas shkronjës “d”, shtohen shkronjat “e”, “f” dhe “g”, 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“e) “aksione të mbajtësit (bearer shares)” - janë aksione të një 
personi juridik, pronësia e të cilave i kalon personit që zotëron/
mban certifikatën/dokumentin e aksioneve të mbajtësit, pa 
pasur nevojë për marrëveshje/kontratë për kalimin e pronësisë 
së këtyre aksioneve;  

f)  “aksioner përfaqësues (nominee shareholder)” - është aksioneri 
i regjistruar i një personi juridik, që mban aksionet në emër të 
aksionerit aktual (pronarit përfitues), në bazë të një marrëveshjeje;

g)  “bankë guaskë”- është një bankë, e cila nuk ka prani fizike, 
përfshirë mungesën e administrimit e drejtimit, si dhe nuk është 
e përfshirë në një grup të rregulluar financiar.”,

i) Në nenin 5, pas pikës 9 shtohet pika 9/1 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“9/1. Në rast se Banka e Shqipërisë konstaton, apo ka dyshime 
të arsyeshme se struktura e kapitalit apo burimi i tij lidhet me 
persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, që 
kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me anëtarët/
donatorët, apo lidhet me shoqëri të regjistruara në parajsa fiskale 
ose offshore, njofton dhe kërkon nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Parandalimit të Pastrimit të Parave nëse ka informacion në lidhje 
me anëtarët/donatorët, si dhe pezullon procedurën e licencimit 
deri në një përgjigje nga kjo e fundit.”;

c) Në nenin 6, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, shkronja “f”, pas nënpikës “i”, shtohet nënpika “ii” 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“ii.  deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 10/1 të kësaj rregulloreje).”,

ii.   në pikën 2, shkronja “g”, pas nënpikës “i”, shtohet nënpika “ii” 
me përmbajtjen e mëposhtme:

“ii.  deklaratën, e cila përmban informacion për marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 10/1 të kësaj rregulloreje).”,
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iii.   në pikën 2, shkronja “h”, pas togfjalëshit “të kësaj rregulloreje)”, 
shtohet togfjalëshi “, ku identifikohen edhe rreziqet, ndaj të 
cilave subjekti parashikon të ekspozohet, përfshirë edhe rrezikun 
e pastrimit të parave dhe/ose financimit të terrorizmit”,

 
iv.   në pikën 2, shkronja “i”, togfjalëshi “duke përfshirë një program 

masash”, zëvendësohet me togfjalëshin “duke parashikuar edhe 
një program masash, përfshirë edhe për donatorët e SHKK-së,”;

d) Në nenin 7, pas pikës 4, shtohet pika 4/1 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“4/1. Banka e Shqipërisë, përveç shqyrtimit të dokumentacionit të 
paraqitur, bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet 
mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për 
parandalimin e pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Tatim Taksave etj.”;

e) Në nenin 8, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. pas pikës 1, shtohet pika 1/1 me përmbajtjen e mëposhtme:
“1/1. Banka e Shqipërisë, përveç sa parashikohet në pikën 1 të 

këtij neni, refuzon licencën edhe kur:
  a) gjykon se licencimi do të cenonte interesat e publikut; si dhe 
  b) vërtetohet një nga kushtet e mëposhtme, për të paktën njërin 

nga anëtarët themelues/donatorët:
i. zotëron aksione të mbajtësit (bearer shares), ose është 

aksioner përfaqësues (nominee shareholder);
ii. ka një strukturë komplekse të pronësisë dhe kontrollit;
iii. është një bankë guaskë;
iv. paraqet rrezik të lartë, bazuar në vlerësimet e Bankës së 

Shqipërisë;”,

ii. pika 2 shfuqizohet;

f) Në nenin 13 kudo, pas fjalës “emërimit”, shtohet fjala “/riemërimit”;

g) Në nenin 14, bëhen ndryshimet e mëposhtme:  

i. në pikën 1, pas shkronjës “g”, shtohet shkronja “g/1” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“g/1) deklaratën e cila përmban informacion për marrëdhënie 
të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 10, të kësaj rregulloreje);”;
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ii. në pikën 1, shkronja “h”, fjalia e fundit, ndryshon me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “Dokumentet e lartpërmendura në shkronjën “h”, të jenë lëshuar 
jo më herët se 3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në 
Bankën e Shqipërisë.”,

iii. pas pikës 2, shtohet pika 2/1 me përmbajtjen e mëposhtme:
“2/1. SHKK-ja/Unioni, në rastet e riemërimit të kryetarit të këshillit 

drejtues, administratorit dhe kryetarit të komitetit të kontrollit, 
paraqet në Bankën e Shqipërisë një kërkesë me shkrim për 
miratimin e këtij riemërimi. Kjo kërkesë shoqërohet me 
dokumentacionin e mëposhtëm: 

  a) dokumentin e riemërimit, sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij 
neni;

  b) CV-në e përditësuar, të plotësuar sipas formularit nr. 9 të kësaj 
rregulloreje;

  c) një informacion/relacion të detajuar për vlerësimin dhe 
kontributin e kryetarit të këshillit drejtues, të administratorit dhe 
të kryetarit të komitetit të kontrollit, në drejtimin efektiv të SHKK-
së/Unionit;

  d) informacione të tjera shtesë, të cilat mund të gjykohen të 
nevojshme.”,

iv. në pikën 3, togfjalëshi “1 dhe 2”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“1 deri 2/1”;

h) Në nenin 16, pika 1, shkronja “b”, pas fjalës “emërojë” shtohet 
fjala “/riemërojë”;

i) Në nenin 17, pika 1, shkronja “a”, nënpika “iii”, pas togfjalëshit 
“dhe të sigurisë” shtohet togfjalëshi “sipas rregullores “Për kërkesat 
minimale të sigurisë, në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare””;

j) Në nenin 20 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, shkronja “f”, pas togfjalëshit “kësaj rregulloreje),”shtohet 
togfjalëshi “, ku prezantohen edhe rreziqet, ndaj të cilave subjekti 
parashikon të ekspozohet, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të 
parave dhe/ose financimit të terrorizmit”,

ii. në pikën 2, shkronja “g”, nënpika “v”, togfjalëshi “duke përfshirë 
një program masash”, zëvendësohet me togfjalëshin “duke 
parashikuar edhe një program masash, përfshirë edhe për 
donatorët e unionit,”;

k) Në nenin 22, pika 1, shkronja “b”, pas fjalës “emërojë” shtohet 
fjala “/riemërojë”;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

38 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

l) Në nenin 24 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, pas shkronjës “g”, shtohet shkronja “g/1” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“ g/1) deklaratën e cila përmban informacion për marrëdhënie 
të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së 
prerë (sipas formularit nr. 10 të kësaj rregulloreje);”,

ii. pas pikës 3, shtohet pika 3/1 me përmbajtjen e mëposhtme:
“3/1. Unioni, në rastet e riemërimit të drejtuesit të njësisë organizative 

përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit ndaj SHKK-ve, paraqet 
në Bankën e Shqipërisë një kërkesë me shkrim për miratimin e 
këtij riemërimi. Kjo kërkesë shoqërohet me dokumentacionin e 
mëposhtëm: 

  a) dokumentin e riemërimit, sipas shkronjës “a”, të pikës 2, të këtij 
neni;

  b) CV-në e përditësuar, të plotësuar sipas formularit nr. 9 të kësaj 
rregulloreje;

  c) një informacion/relacion të detajuar për vlerësimin dhe 
kontributin e drejtuesit, në drejtimin efektiv të njësisë organizative 
përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit ndaj SHKK-ve;

  d) informacione të tjera shtesë, të cilat mund të gjykohen të 
nevojshme.”,

iii. në pikën 4, togfjalëshi “2 dhe 3”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“2 deri në 3/1”;

m) Në nenin 25, pika 2, pas shkronjës “f”, shtohet shkronja “g” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“g)  një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit të SHKK-së përthithëse, duke marrë në 
konsideratë edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen 
gjatë procesit të bashkimit me përthithje, dhe të mënyrës se si 
sistemet e administrimit të rrezikut do të integrohen brenda një 
afati kohor të arsyeshëm.”;

n) Në nenin 26, pika 2, pas shkronjës “c”, shtohet shkronja “d” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“ d) një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të SHKK-së së re, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsideratë 
edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit të 
bashkimit me krijim, dhe të mënyrës se si sistemet e administrimit 
të rrezikut do të integrohen brenda një afati të arsyeshëm 
kohor.”;

o) Në nenin 27, pika 2, pas shkronjës “e”, shtohet shkronja “f” me 
përmbajtjen e mëposhtme:
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“f)   një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të SHKK-ve pritëse, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsideratë 
edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit të 
ndarjes me përthithje.”;

p) Në nenin 28, pika 2, pas shkronjës “d”, shtohet shkronja “e” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“e)  një përshkrim të mjaftueshmërisë së sistemit të administrimit të 
rreziqeve të SHKK-ve pritëse, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit, duke marrë në konsideratë 
edhe rreziqet e mundshme që mund të shtohen gjatë procesit të 
ndarjes me krijim.”;

q) Pas nenit 33, shtohet neni 33/1 me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 33/1
Procesi i rivlerësimit 

1. SHKK-të dhe unioni kryejnë rivlerësimin e përshtatshmërisë 
së anëtarëve të këshillit drejtues, administratorit, anëtarëve të 
komitetit të kontrollit dhe të drejtuesit të njësisë organizative 
përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit, të paktën një herë në vit, 
si dhe në rastet kur gjykohet e nevojshme, bazuar në rrethana 
apo fakte të veçanta. 

2. SHKK-të dhe unioni, nëpërmjet procesit të rivlerësimit të 
përshtatshmërisë së anëtarëve të këshillit drejtues, administratorit, 
anëtarëve të komitetit të kontrollit dhe drejtuesit të njësisë 
organizative përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit, sigurojnë 
plotësueshmërinë në vazhdimësi, të kritereve të përcaktuara 
në këtë rregullore, si dhe raportojnë në Bankën e Shqipërisë 
rezultatet e procesit të rivlerësimit, mbi baza vjetore, brenda 
tremujorit të parë të vitit pasardhës. 

3. SHKK-të dhe unioni dokumentojnë procesin e rivlerësimit të 
përshtatshmërisë së anëtarëve të këshillit drejtues, administratorit, 
anëtarëve të komitetit të kontrollit dhe drejtuesit të njësisë 
organizative përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit, si dhe 
parashikojnë detyrimin për të gjithë këta persona që të njoftojnë 
SHKK-në/unionin për çdo rrethanë apo fakt që ka ndikim të 
rëndësishëm në përshtatshmërinë e tyre ose të konfirmojnë, të 
paktën një herë në vit, që vazhdojnë të plotësojnë kriteret e 
parashikuara në këtë rregullore.

4. Në rastet kur SHKK-të dhe unioni konstatojnë mosplotësimin 
e kritereve të parashikuara në këtë rregullore, nga anëtarët e 
këshillit drejtues, administratori, anëtarët e komitetit të kontrollit 
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dhe drejtuesi i njësisë organizative përgjegjëse për ushtrimin e 
monitorimit, njoftojnë menjëherë Bankën e Shqipërisë, por jo më 
vonë se brenda 5 ditëve pune nga konstatimi.

5. Banka e Shqipërisë, pas njoftimit sipas pikës 4 të këtij neni, por edhe 
nëse e konstaton këtë fakt gjatë ushtrimit të procesit të saj mbikëqyrës, 
ka të drejtë të urdhërojë shkarkimin e anëtarëve të këshillit drejtues, 
administratorit, anëtarëve të komitetit të kontrollit dhe drejtuesit të 
njësisë organizative përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit.”;

r) Në nenin 34, togfjalëshi “e parashikuara në ligjin për SHKK-të”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “e parashikuara në Kreun X të ligjit 
për SHKK-të”; 

s) Në formularin 7, pas pikës 9, shtohet pika 10 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“10. Përshkruhen rreziqet ndaj të cilave SHKK-ja/unioni parashikon 
të ekspozohet gjatë zbatimit të planit të biznesit (përfshirë edhe 
rrezikun e pastrimit të parave dhe/ose financimit të terrorizmit), 
si dhe metodat dhe sistemet e kontrollit që do të zbatohen prej 
saj/tij për administrimin e këtyre rreziqeve. SHKK-ja/unioni, 
në hartimin e planbiznesit dhe në llogaritjen e treguesve për 
rreziqet e parashikuara, duhet të marrë në konsideratë kërkesat 
e ligjit “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre” dhe 
të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, veçanërisht për 
normat dhe kufijtë maksimalë të treguesve të rreziqeve.”;   

t) Pas formularit 9, shtohen formularët 10 dhe 10/1, sipas aneksit 1 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Rregullat e parashikuara sipas përcaktimeve të këtij vendimi do të 
zbatohen vetëm për procedurat e nisura pas hyrjes në fuqi të tij.

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

4. Ngarkohen 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, përveç 
shkronjës “q”, të pikës 1 të tij, e cila hyn në fuqi më datë 31.12.2019.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

42 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 43

ANEKSI 1

FORMULARI NR. 10

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës, unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë. 

Shënim: Në rastin kur anëtari i këshillit drejtues, administratori, anëtari i 
komitetit të kontrollit dhe drejtuesi i njësisë organizative përgjegjëse për 
ushtrimin e monitorimit, deklaron se ka lidhje familjare ose marrëdhënie 
të ngushta personale, pune apo biznesi, sipas përcaktimeve ligjore, me 
persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, rendit në vijim 
emrat e personave.

Nr.

Emri i personit të lidhur me anëtarin 
e këshillit drejtues, administratorin, 
anëtarin e komitetit të kontrollit dhe 

drejtuesin e njësisë organizative 
përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit

Lloji i lidhjes (familjare apo marrëd-
hënie të ngushta personale, pune 

apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore), duke e specifikuar

Ka dënim penal të 
formës së prerë 

(sqaro llojin e dënimit)

1  

2

3

...

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë Bankës 
së Shqipërisë/SHKK-së/unionit ________.

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do 
ta paraqes atë siç kërkohet nga Banka e Shqipërisë/SHKK-ja/unioni 
_______.

____________________________________
(Emri/Mbiemri i anëtarit të këshillit drejtues/administratorit/ anëtarit të 
komitetit të kontrollit/drejtuesit të njësisë organizative përgjegjëse për 
monitorimin)

_____/____/____    
         (Data) 

_________________________________                 
(nënshkrimi i plotë)
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FORMULARI NR. 10/1

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës, unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë. 

Shënim: Në rastin kur anëtari themelues/donatori i SHKK-së/Unionit 
deklaron se ka lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka 
dënime penale të formës së prerë, rendit në vijim emrat e personave.

Nr. Emri i personit të lidhur 
me anëtarin/donatorin

Lloji i lidhjes (familjare apo marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas 

përcaktimeve ligjore), duke e specifikuar

Ka dënim penal të formës 
së prerë 

(sqaro llojin e dënimit)

1  

2

3

...

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë Bankës 
së Shqipërisë.

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do ta 
paraqes atë siç kërkohet nga Banka e Shqipërisë.

____________________________________

(Emri/Mbiemri i anëtarit themelues/donatorit)

_____/____/____    
        (Data) 

_________________________________                 
(nënshkrimi i plotë)”
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

 

VENDIM 
Nr. 49, datë 3.7.2019

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN, ORGANIZIMIN, 
VEPRIMTARINË DHE MBIKËQYRJEN E ZYRAVE TË KËMBIMIT VALUTOR” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 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; nenit 126 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si 
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 licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe 
mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 6.6.2007, të bëhen ndryshimet 
e mëposhtme:

a) Në nenin 2, pas shkronjës “b”, shtohet shkronja “c”, me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“c)  ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar.”;  

b) Në nenin 3, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. pas togfjalëshit “ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”” 
shtohet togfjalëshi “, i ndryshuar dhe në ligjin nr. 9917, datë 
19.05.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”, i ndryshuar””,



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

44 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 45

ii. Pas shkronjës “l”, shtohen shkronjat “m” dhe “n”, me përmbajtjen 
e mëposhtme:

“m)  aksione të mbajtësit (bearer shares), janë aksione të një personi 
juridik, pronësia e të cilave i kalon personit që zotëron/mban 
certifikatën/dokumentin e aksioneve të mbajtësit, pa pasur 
nevojë për marrëveshje/kontratë për kalimin e pronësisë së 
këtyre aksioneve; 

n)  aksioner përfaqësues (nominee shareholder), është aksioneri 
i regjistruar i një personi juridik, që mban aksionet në 
emër të aksionerit aktual (pronarit përfitues), në bazë të një 
marrëveshjeje.”;

c) Në nenin 6, bëhen ndryshimet e mëposhtme:  

i. në pikën 1, pas shkronjës “b”, shtohet shkronja “b/1” me 
përmbajtjen e mëposhtme:

“b/1) Deklaratën personale të aksionerëve/ortakëve dhe 
administratorit, për lidhje të mundshme familjare apo 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas 
përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale 
të formës së prerë (sipas aneksit nr. 9, të kësaj rregulloreje).”,

ii. në pikën 1, shkronja “f”, togfjalëshi “(të paktën arsimin e mesëm)”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “(diplomë universitare)”;

d) Në nenin 8, pika 1, togfjalëshi “është 1,500,000 lekë” 
zëvendësohet me togfjalëshin “është 2,500,000 lekë”;

e) Në nenin 9, pas pikës 4, shtohen pikat 5 dhe 6, me përmbajtjen 
e mëposhtme: 

“5.  Banka e Shqipërisë, për të kryer vlerësimet e parashikuara në 
këtë nen, përveç shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur, 
bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet 
mbikëqyrëse homologe dhe institucionet e specializuara për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit të organizuar dhe për 
parandalimin e pastrimit të parave, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, Autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Tatim Taksave etj. 

6. Në rast se Banka e Shqipërisë konstaton, apo ka dyshime 
të arsyeshme se struktura e kapitalit apo burimi i tij lidhet me 
persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, që 
kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me aksionerët/
ortakët e propozuar, apo lidhet me shoqëri të regjistruara në 
parajsa fiskale ose offshore, njofton dhe kërkon nga Drejtoria 
e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave nëse ka 
informacion në lidhje me aksionerët/ortakët e propozuar, si 
dhe pezullon procedurën e licencimit deri në një përgjigje nga 
kjo e fundit.”;
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f) Në nenin 10 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
i. pas pikës 1, shtohet pika 1/1 me përmbajtjen e mëposhtme:

“1/1. Banka, përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, 
refuzon dhënien e licencës edhe:

 a) në rast se vërtetohet se: 
i. struktura e shoqërisë që kërkohet të licencohet apo burimi 

i saj i kapitalit lidhet me persona për të cilët ka dënime 
penale të formës së prerë;

ii. aksioneri/ortaku i subjektit zotëron aksione të mbajtësit 
(bearer shares), ose është aksioner përfaqësues (nominee 
shareholder) (nëse është e aplikueshme);

iii. aksioneri/ortaku i propozuar i subjektit të propozuar 
paraqet rrezik të lartë, bazuar në vlerësimet e Bankës së 
Shqipërisë; si dhe 

 b) në çdo rast që licencimi i subjektit do të cenonte interesat e 
publikut.”;

g) Në nenin 16, paragrafi i parë, togfjalëshi “ruan transparencën”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “siguron transparencën”;

h) Në nenin 19, pas pikës 4, shtohet pika 4/1 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“4/1. Subjektet raportojnë, brenda muajit janar të çdo viti, në 
Departamentin e Mbikëqyrjes, informacionin/dokumentacionin 
e mëposhtëm:

 a) vërtetim nga Ministria e Drejtësisë se aksioneri/ortaku dhe 
administratori nuk është i dënuar penalisht ose formularin e 
vetëdeklarimit, sipas aneksit nr. 4 të kësaj rregulloreje (dokumenti 
duhet të jetë i lëshuar jo më larg se 3 (tre) muaj nga dita e 
paraqitjes); 

 b) deklaratë personale e aksionerit/ortakut dhe administratorit 
për lidhje të mundshme familjare apo marrëdhënie të ngushta 
personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me 
persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë (sipas 
aneksit nr. 9, të kësaj rregulloreje);

 c) deklaratë personale e administratorit që subjekti vazhdon të 
plotësojë kushtet në bazë të të cilave ai është licencuar;

 Banka e Shqipërisë, përveç sa kërkohet në këtë pikë, ka të 
drejtën të kërkojë informacion shtesë gjatë procesit të vlerësimit 
të këtij dokumentacioni.”;

  
i) Në nenin 21, në pikën c, pas togfjalëshit “gjatë procedurës së 

aplikimit për licencë”, shtohet togfjalëshi “ose gjatë procesit të 
raportimit në Bankën e Shqipërisë”; 

j) Pas aneksit 8, shtohet aneksi 9, sipas përmbajtjes në aneksin 1 
bashkëlidhur këtij vendimi.
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2. Rregullat e parashikuara sipas përcaktimeve të këtij vendimi do të 
zbatohen vetëm për procedurat e nisura pas hyrjes në fuqi të tij.

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

4. Ngarkohen 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, përveç 
shkronjës “h”, të pikës 1 të tij, e cila hyn në fuqi më datë 31.12.2019.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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ANEKS 1

“ANEKS NR. 9

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës, unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose 
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve 
ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë. 

Shënim: Në rastin kur aksioneri/ortaku/administratori i propozuar 
deklaron se ka lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, 
pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka 
dënime penale të formës së prerë, rendit në vijim emrat e personave.

Nr.
Emri i personit të lidhur me 

aksionerin/ortakun/adminis-
tratorin e propozuar

Lloji i lidhjes (familjare apo marrëdhënie të 
ngushta personale, pune apo biznesi sipas 

përcaktimeve ligjore), duke e specifikuar

Ka dënim penal të 
formës së prerë 

(sqaro llojin e dënimit)

1

2

3

...

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë Bankës 
së Shqipërisë.

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do ta 
paraqes atë siç kërkohet nga Banka e Shqipërisë.

_____________________________________
(Emri/Mbiemri i aksionerit/ortakut/administratorit të propozuar)

_____/____/____
          (Data) 

__________________________________                 
    (nënshkrimi i plotë)”
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 50, datë 3.7.2019

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR 

ADMINISTRIMIN E RREZIKUT NË VEPRIMTARINË E SUBJEKTEVE 
FINANCIARE JOBANKA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, dhe nenit 
43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 126 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
subjekteve financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr.02, datë 
17.01.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 4, pika 2, shkronja “f”, pas fjalisë “Subjektet përfshijnë 
borxhin e varur në kapitalin e tyre, deri në 50% të kapitalit, vetëm 
nëse plotësohen karakteristikat e përcaktuara në shkronjën “f” të 
këtij neni.”, shtohet fjalia:

 “Për qëllime të kësaj llogaritjeje, konsiderohet shuma e 
elementeve të kapitalit të parashikuara në nënpikat “i” deri në 
“vi”, të shkronjës “a”, të këtij neni.”;

b) Në nenin 6, pas pikës 2, shtohet pika 3 me përmbajtjen e 
mëposhtme: 

“3. Sistemi i administrimit të rrezikut përfshin:
  a) procesin e identifikimit, të matjes, të monitorimit, të kontrollit dhe 

të raportimit, të të gjitha rreziqeve brenda një subjekti, në të 
gjithë aktivitetin e tij (për të gjithë bilancin, portofolin dhe linjat e 
biznesit);
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  b) përcaktimin e funksioneve të strukturave të administrimit të rrezikut, 
të cilat sigurojnë:
i. identifikimin e të gjitha rreziqeve;
ii. vlerësimin e rreziqeve dhe matjen e ekspozimit ndaj tyre;
iii. monitorimin e ekspozimit të rrezikut dhe përcaktimin e 

nevojave për kapital në mënyrë  të vazhdueshme;
iv. monitorimin dhe vlerësimin e vendimeve për pranimin e 

rreziqeve të caktuara, masat për zbutjen e rrezikut dhe 
nëse vendimet janë në përputhje me vendimet e organeve 
drejtuese për politikat e rrezikut;

v. raportimin, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të pavarur, në 
organet drejtuese, të të gjitha çështjeve të përcaktuara më 
lart.”;

c) Pas nenit 6, shtohen nenet 6/1 dhe 6/2 me përmbajtjen e 
mëposhtme: 

“Neni 6/1
Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm

1. Subjektet krijojnë funksionin/njësinë e kontrollit të brendshëm, si 
pjesë të sistemit të kontrollit të brendshëm.

2. Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm është njësi organizative 
e veçantë e subjektit, e pavarur nga veprimtaritë, strukturat dhe 
personat që ajo shqyrton ose kontrollon, e cila raporton përpara 
këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe/ose komitetit të kontrollit 
të subjektit.

3. Çdo veprimtari, çdo departament, çdo degë dhe çdo njësi 
tjetër organizative e subjektit, përfshihet në fushën e kontrollit të 
funksionit/njësisë së kontrollit të brendshëm. 

4. Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm siguron, në mënyrë të 
pavarur, organet drejtuese mbi cilësinë dhe efektivitetin e kontrollit 
të brendshëm të subjektit, si dhe mbi sistemin dhe proceset e 
drejtimit/qeverisjes dhe të administrimit të rreziqeve. 

5. Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm zbaton standardet 
ndërkombëtare të kontrollit të brendshëm. 

6. Subjektet hartojnë dhe miratojnë akte të brendshme për 
funksionimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së këtij funksioni/
kësaj njësie, të cilat hartohen dhe rishikohen sa herë gjykohet e 
nevojshme. 

7. Aktet e brendshme që përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe 
të ushtrimit të veprimtarisë së funksionit/njësisë së kontrollit të 
brendshëm, përmbajnë minimalisht elementet e mëposhtme:
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a) qëllimin dhe fushën e veprimit të funksionit/njësisë së kontrollit të 
brendshëm;

b) rolin, autoritetin dhe përgjegjësitë e funksionit/njësisë së kontrollit 
të brendshëm;

c) marrëdhëniet e funksionit/njësisë së kontrollit të brendshëm me 
funksione të tjera të sistemit të kontrollit brenda subjektit;

d) mënyrat dhe linjat e komunikimit të rezultateve të veprimtarisë së 
kontrollit;

e) procedurat për koordinimin me audituesin ligjor ose shoqërinë e 
auditimit, si dhe me autoritetin mbikëqyrës;

f) të drejtën për të përdorur në mënyrë të plotë dhe të pakushtëzuar 
çdo regjistrim, dosje, bazë të dhënash, aktive fizike të subjektit, 
si edhe çdo dokumentacion të organeve drejtuese apo njësive 
organizative, të nevojshme për kryerjen e funksioneve të këtij 
funksioni/kësaj njësie;

g) të drejtën e drejtuesit të funksionit/njësisë së kontrollit të brendshëm 
për të pasur kontakt të drejtpërdrejtë me organet drejtuese;

h) të drejtën e planifikimit dhe përcaktimit të kontrolleve në mënyrë 
të pavarur;

i) sigurimin e shmangies së çdo konflikti interesash në kryerjen e 
detyrave të kontrollit të brendshëm;

j) kërkesa për përputhshmërinë me standardet më të mira të kontrollit 
të brendshëm.

8. Frekuenca e kontrollit bazohet në vlerësimin e çdo fushe 
veprimtarie dhe/ose njësie organizative të subjektit të bazuar në 
rrezik. Të gjitha fushat e veprimtarisë dhe/ose njësitë organizative 
të subjektit janë objekt kontrolli nga funksioni/njësia e kontrollit të 
brendshëm, të paktën çdo tre vjet, përfshirë edhe ato me rrezik 
të ulët.

9. Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm përgatit një raport për 
çdo kontroll të kryer, i cili përmban të paktën:

a) objektin e kontrollit;
b) përshkrimin e punës së kontrollit (përshkrimin e metodologjisë, 

hapat dhe procedurat e ndjekura për të arritur objektivat e 
kontrollit etj.);

c) gjetjet e kontrollit;
d) komentet e drejtuesve përgjegjës të njësisë organizative të 

kontrolluar, për gjetjet e kontrollit;
e) vlerësime për kualifikimin e personelit, mjaftueshmërinë e akteve 

të brendshme dhe sistemet e vlerësimit të rrezikut, sipas rasteve 
përkatëse;

f) rekomandime për korrigjimin dhe përmirësimet e gjetjeve, të 
vërejtura gjatë aktit të kontrollit; si dhe 

g) nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga kontrollet e 
mëparshme.
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10. Punonjësit e funksionit/njësisë së kontrollit të brendshëm kanë:
a) reputacion të lartë etik dhe profesional;
b) aftësi profesionale në zbatimin e standardeve ndërkombëtare të 

kontrollit të brendshëm, të procedurave dhe teknikave të kontrollit 
në të gjitha fushat e aktivitetit të subjektit;

c) njohje dhe/ose përvojë në zbatimin e standardeve të kontabilitetit; 
d) njohje të parimeve të administrimit të rrezikut. 

11. Në fund të çdo viti, funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm 
përgatit planin e punës për vitin e ardhshëm, i cili paraqitet për 
miratim në organet drejtuese të subjektit. 

12. Funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm paraqet një raport 
vjetor mbi punën e tij/saj tek organet drejtuese të subjektit, i cili 
përmban elementet e mëposhtme:

a) një raport mbi nivelin e zbatimit të planit vjetor të punës së 
funksionit/njësisë së kontrollit të brendshëm;

b) një listë të të gjitha aktiviteteve të planifikuara dhe të realizuara 
nga funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm;

c) një listë të të gjitha aktiviteteve të realizuara, por të paplanifikuara 
në planin vjetor të punës së funksionit/njësisë së kontrollit të 
brendshëm;

d) një listë të të gjitha aktiviteteve të planifikuara, por të parealizuara 
nga funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm, shoqëruar me 
arsyet e mosrealizimit;

e) një përmbledhje të gjetjeve më të rëndësishme të identifikuara 
gjatë kontrolleve;

f) një vlerësim të përgjithshëm të mjaftueshmërisë dhe eficiencës 
së sistemit të kontrollit të brendshëm, në fushat e mbuluara nga 
funksioni/njësia e kontrollit të brendshëm;

g) një vlerësim të përgjithshëm të mjaftueshmërisë dhe eficiencës së 
sistemit të administrimit të rrezikut;

h) një raport mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve dhe masave 
korrektuese të përcaktuara në bazë të rekomandimeve, si dhe 
arsyet e moszbatimit të tyre.

Neni 6/2
Funksioni i përputhshmërisë

1. Subjektet duhet të kenë një drejtues ekzekutiv, që kryen funksionin 
e identifikimit, koordinimit dhe të administrimit të rrezikut të 
përputhshmërisë. 

2. Struktura/njësia e përputhshmërisë është e pavarur nga linjat 
e biznesit dhe nga njësitë e brendshme që kontrollon dhe ka 
autoritetin, reputacionin dhe burimet e mjaftueshme.

3. Përgjegjësia kryesore e strukturës/njësisë, që përmbush 
funksionin e përputhshmërisë së subjektit është të asistojë/
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ndihmojë organet drejtuese të subjektit, në administrimin efektiv 
të rrezikut të përputhshmërisë.

4. Struktura/njësia e përputhshmërisë këshillon organet drejtuese 
të subjektit, lidhur me përputhshmërinë me ligjet, rregullat dhe 
standardet, duke i informuar ato në vazhdimësi, mbi zhvillimet 
në këtë fushë, si dhe në veçanti kryen/përmbush detyrat e 
mëposhtme:

a) edukimin dhe trajnimin e personelit për çështjet e përputhshmërisë, 
duke shërbyer dhe si pikë kontakti brenda subjektit për çështje 
apo pyetje të personelit lidhur me përputhshmërinë;

b) hartimin e udhëzimeve të brendshme për zbatimin e ligjeve, 
të rregulloreve dhe të standardeve nëpërmjet politikave 
dhe procedurave apo dokumenteve të tjera, si manualet e 
përputhshmërisë, kodet e brendshme të etikës dhe udhëzimet 
praktike;

c) identifikimin, dokumentimin dhe vlerësimin e rreziqeve të 
përputhshmërisë në veprimtarinë e subjektit, duke përfshirë 
produktet dhe praktikat e reja, tipet e linjave të reja të propozuara 
të veprimtarisë ose të marrëdhënieve me klientët dhe ndryshimet 
e rëndësishme në këto marrëdhënie;

d) vlerësimin e ndikimit të mundshëm të çdo ndryshimi ligjor 
dhe rregullativ në veprimtarinë e subjektit dhe në kuadrin e 
përputhshmërisë;

e) matjen e rrezikut të përputhshmërisë duke përdorur treguesit e 
performancës (të tillë si rritja e numrit të ankesave të klientëve, 
parregullsitë në pagesa etj.), me qëllim vlerësimin e këtij rreziku; 

f) vlerësimin e përshtatshmërisë së procedurave dhe rregulloreve të 
përputhshmërisë, si dhe vlerësimin e mangësive të identifikuara, 
duke mundësuar edhe propozime për amendime; 

g) monitorimin, testimin dhe raportimin e rezultateve nga testimi i 
mjaftueshmërisë së përputhshmërisë, sipas procedurave të sistemit 
të brendshëm të administrimit të rrezikut, duke evidentuar edhe 
ndryshimet në profilin e rrezikut të përputhshmërisë, mbështetur 
në treguesit e performancës, shkeljeve dhe/ose mangësive të 
identifikuara dhe të masave korrigjuese të ndërmarra;

h) krijimin e një kulture inkurajuese dhe të përshtatshme për 
komunikimin/sinjalizimin nga ana e punonjësve të subjektit, të 
mospërputhshmërisë me rregullat, procedurat, operacionet etj., 
duke siguruar njëkohësisht konfidencialitetin dhe mbrojtjen e 
këtyre të fundit (punonjësve).

 
5. Struktura/njësia e përputhshmërisë mund të kryejë dhe detyra 

të tjera të veçanta, në kuadër të përmbushjes së detyrimeve 
ligjore të subjektit (të tilla si ato të parandalimit të pastrimit të 
parave etj.), si dhe mban lidhje me Bankën e Shqipërisë dhe/
ose autoritete të tjera të mbikëqyrjes së veprimtarisë financiare, 
ekspertin kontabël të autorizuar etj. 
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6. Struktura/njësia e përputhshmërisë kryen detyrat e përcaktuara 
në këtë rregullore dhe në aktet rregullative të subjektit, mbështetur 
në një program pune, që përcakton aktivitetet e planifikuara, 
të tilla si zbatimi dhe rishikimi i politikave, procedurave të 
veçanta të rrezikut të përputhshmërisë, vlerësimet, testet e 
përputhshmërisë dhe edukimin e trajnimin e personelit për çështje 
të përputhshmërisë. 

7. Programi i strukturës/njësisë së përputhshmërisë duhet të jetë i 
bazuar/fokusuar tek rreziku dhe duhet të rishikohet në mënyrë të 
vazhdueshme, me qëllim që të sigurohet që ky program mbulon 
të gjitha linjat e biznesit/veprimtarisë së subjektit dhe siguron 
koordinimin midis funksioneve të administrimit të rrezikut.”; 

d) Në nenin 31, përmbajtja e pikës 2, shkronja “g”, ndryshohet në:
    “g)  funksionin/njësinë e kontrollit të brendshëm”;

e) Në nenin 37, përmbajtja e pikës 1, shkronja “b”, ndryshohet në: 
    “b)  revokon miratimin e dhënë për administratorin/ët, 

kryetarin e këshillit të administrimit ose kryetarin e komitetit të 
kontrollit të subjektit;” 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë 
për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohen 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 më datë 31.12.2019.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 51, datë 3.7.2019

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRAJTIMIN JASHTËGJYQËSOR NGA 

BANKAT, TË KREDIMARRËSVE NË VËSHTIRËSI FINANCIARE”

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 neneve 57, pika 2, 58, pika 1, shkronja “c”, 
61, 66/1 dhe të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të 
kredimarrësve në vështirësi financiare”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë, 
për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohen 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.

4. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe 
shtrin efektet deri në datë 31.12.2020. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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 KREU I
TË PËRGJITHSHME 

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së bashkëpunimit 
ndërmjet bankave, me qëllim krijimin e kushteve për trajtimin 
jashtëgjyqësor të kredimarrësve të përbashkët, që janë në vështirësi 
financiare. 

Neni 2
Qëllimi

Qëllimi i rregullores është reduktimi i kredive me probleme dhe mbajtja 
nën kontroll e cilësisë së portofolit të kredisë, duke nxitur trajtimin e 
kredimarrësve në vështirësi financiare, nëpërmjet një bashkëpunimi të 
strukturuar dhe eficient ndërmjet bankave.

Në kushtet kur portofoli i kredisë përfaqëson aktivitetin kryesor të bankave 
dhe kreditë me probleme ndikojnë negativisht qëndrueshmërinë e tyre, 
ato përbëjnë potencial në krijimin e rrezikut sistemik, me pasoja që 
cenojnë stabilitetin financiar dhe rritjen ekonomike të vendit. 

Neni 3
Baza ligjore

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 12, shkronja “a” dhe nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

b) neneve 57, pika 2, 58, shkronja “c”, 61, 66/1 të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, i cili këtu e më poshtë në këtë rregullore do të quhet 
“ligji për bankat”.

Neni 4
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat e licencuara nga Banka e 
Shqipërisë, për të ushtruar veprimtari bankare dhe/ose financiare në 
Republikën e Shqipërisë. 
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Neni 5
Përkufizime

1.  Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar në nenin 4 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe në rregulloren nr. 62, datë 
14.9.2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë në bankat dhe 
degët e bankave të huaja”. 

2.  Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do të kenë këto 
kuptime: 

a) “kredimarrës në vështirësi financiare” – është kredimarrësi individual 
ose grupi i kredimarrësve të lidhur, që plotëson njëkohësisht kushtet 
e mëposhtme: 

 - është i ekspozuar në më shumë se një bankë dhe ekspozimi total i 
tij në të gjitha bankat është më i madh se 250 milionë lekë;

 - detyrimi i tij në një ose më shumë banka, ka qenë në vonesë të 
paktën 90 ditë, ose kur ndonjëra prej këtyre bankave kreditore 
vlerëson se kredimarrësi është ose mund të jetë në vështirësi 
financiare dhe për këtë i nevojitet një zgjidhje;

 - veprimtaria e tij mund të vijojë, pavarësisht përkeqësimit të gjendjes 
financiare, dhe për këtë nevojitet marrja e masave për riaftësimin e 
tij në shlyerjen e detyrimeve, në rast se përfitimet nga ky proces janë 
më të mëdha sesa nga fillimi i procesit të ekzekutimit të detyrueshëm 
ose procesi i likuidimit sipas legjislacionit për falimentimin; 

b) “moratorium i veprimeve” - është periudha deri në 90 ditë, që 
nga nënshkrimi i marrëveshjes midis bankave dhe kredimarrësit 
në vështirësi financiare (Aneksi 2), dhe gjatë së cilës bankat nuk 
kryejnë veprimet e mëposhtme:

i. nuk ushtrojnë asnjë presion të njëanshëm ndaj debitorit për 
shlyerjen e detyrimeve;

ii. nuk bëjnë asnjë përpjekje për të përmirësuar pozicionin ndaj 
bankave të tjera kreditore; 

iii. nuk marrin garanci (kolateral) shtesë nga pasuritë e debitorit;
iv. nuk vazhdojnë procedurat ligjore të nisura përpara nënshkrimit të 

marrëveshjes të përcaktuar në Aneksin 2, përveç atyre që janë të 
nevojshme për të shmangur humbjen e të drejtave ligjore;

v. nuk ndërmarrin veprime ose procese të reja e të njëanshme 
ligjore;

c)  “bankë kreditore” - është secila prej bankave ndaj të cilave një debitor 
ka detyrime kredie, në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes midis 
bankave për trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi 
financiare. 

d)  “kredimarrës të lidhur” – ka të njëjtin kuptim me termin “persona ose 
grup personash të lidhur” në nenin 4, pika 9.1 të ligjit për bankat. 
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KREU II
TRAJTIMI JASHTËGJYQËSOR

Neni 6
Masat për trajtimin jashtëgjyqësor

1. Bankat, me qëllim reduktimin e kredive me probleme dhe ruajtjen 
e cilësisë së portofolit të kredisë, sigurojnë trajtimin jashtëgjyqësor 
të kredimarrësve në vështirësi financiare, nëpërmjet zbatimit të disa 
masave, siç përcaktohen në pikën 2 të këtij neni. 

2. Masat për trajtimin jashtëgjyqësor përfshijnë të paktën një ose disa 
prej mundësive të mëposhtme:

a) zgjatjen e afatit të kredisë;
b) dhënien e financimeve shtesë, nëse nevojitet rritja e kapitalit 

qarkullues dhe/ose financimi i investimeve të reja;
c) likuidimin e aktiviteteve dytësore që nuk lidhen drejtpërdrejt me 

biznesin kryesor të kredimarrësit në vështirësi financiare;
d) rritjen e kapitalit nëpërmjet financimit;
e) kryerjen e ndryshimeve në strukturën dhe mënyrën e drejtimit të 

subjektit;
f) shitje të pasurive të luajtshme ose të paluajtshme të kredimarrësit në 

vështirësi financiare;
g) konvertim të borxhit në kapital;
h) çfarëdo mase tjetër që favorizon vazhdimin e biznesit dhe forcon 

qëndrueshmërinë e tij, duke rritur në të njëjtën kohë mundësinë e 
rimëkëmbjes.

Neni 7
Marrëveshja e Bashkëpunimit 

1.  Bankat nënshkruajnë një marrëveshje midis tyre, me qëllim 
përcaktimin e kushteve të përgjithshme të bashkëpunimit, për 
trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi financiare, 
siç përcaktohet në Aneksin 1 të kësaj rregulloreje. 

2.  Kjo marrëveshje konsideron parimet kryesore për ristrukturimin e 
kredive, kryesisht parimet 3 dhe 4 të Udhëzuesit të Bankës së 
Shqipërisë “Për ristrukturimin e kredive të biznesit”. 

3.  Banka e Shqipërisë asiston në nënshkrimin e marrëveshjes së 
bashkëpunimit midis bankave, si dhe monitoron në vazhdimësi 
ecurinë e këtij procesi. 
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Neni 8
Parime të organizimit dhe të vendimmarrjes së përbashkët

1. Bankat, për realizimin e procesit të trajtimit jashtëgjyqësor të 
kredimarrësit në vështirësi financiare, përveç sa përcaktohet në 
marrëveshjen midis tyre, sigurojnë: 

a) krijimin e strukturave të përbashkëta, me qëllim shkëmbimin 
dhe analizën e informacionit, si dhe miratimin e masave më të 
përshtatshme për trajtimin e kredimarrësve në vështirësi financiare, 
në varësi të kompleksitetit të marrëdhënies me ta;

b) përfaqësimin nga administratorët, të cilët kanë autoritetin e 
nevojshëm nga strukturat drejtuese të tyre (bankave), për të 
negociuar dhe arritur dakordësinë për trajtimin e përbashkët;

c) diskutimin dhe dakordësinë, duke respektuar parimin e 
proporcionalitetit lidhur me nivelin e ekspozimeve, me qëllim 
ruajtjen e pozitës së secilës prej tyre dhe duke vlerësuar në mënyrë 
të balancuar bankat me pozicion më të favorshëm; 

d) ruajtjen e konfidencialitetit përgjatë gjithë procesit të trajtimit 
jashtëgjyqësor të kredimarrësit në vështirësi financiare, me qëllim 
mbrojtjen e biznesit të debitorit dhe për të nxitur zgjidhjen. 

2. Bankat diskutojnë për mundësitë, të cilat i ofrohen apo edhe ofron 
kredimarrësi në vështirësi financiare për të vijuar veprimtarinë e tij 
të biznesit, pa iu shmangur detyrimeve të këtij të fundit ndaj tyre. 

3. Bankat zbatojnë masat e trajtimit jashtëgjyqësor në rastet kur 
vlerësohet dhe gjykohet se në të ardhmen, gjendja financiare e 
kredimarrësit në vështirësi financiare do të përmirësohet ndjeshëm 
dhe se kredimarrësi do ta shlyejë kredinë. 

4. Bankat njoftojnë Bankën e Shqipërisë për sa më sipër, e cila mund 
të marrë pjesë si vëzhguese në takimet që do të bëhen midis tyre, 
si dhe e njoftojnë në vazhdimësi për ecurinë e procesit.

Neni 9
Këshilltarët e jashtëm

1. Në procesin e trajtimit jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi 
financiare, mund të përfshihen edhe palë të treta, në rolin e 
këshilltarëve të jashtëm, për kryerjen e analizave financiare, ofrimin 
e zgjidhjeve të përshtatshme, bazuar në eksperiencën e këtyre të 
fundit, si dhe për çështje juridike.

2. Zgjedhja e këshilltarëve të jashtëm nuk duhet të kufizohet nga kostot 
e procesit.

3. Marrëdhëniet me këshilltarët e jashtëm rregullohen nëpërmjet 
marrëveshjeve paraprake, duke përcaktuar në këto marrëveshje 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

60 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 61

edhe çështjen e konfidencialitetit të informacionit dhe konfliktet e 
interesave. 

Neni 10
 Marrëveshja me kredimarrësin në vështirësi financiare

1. Bankat të cilat vendosin të bashkëpunojnë me kredimarrësin 
në vështirësi financiare me qëllim trajtimin jashtëgjyqësor të 
kredimarrësit, nënshkruajnë marrëveshjen tip të përcaktuar në 
Aneksin 2 të kësaj rregulloreje. 

2. Bankat mund të përshtatin marrëveshjen sipas nevojave të rastit 
konkret, pa cenuar detyrimin për moratoriumin e veprimeve. 

Neni 11
Kufizimet

1. Banka e Shqipërisë, në rastet e mungesës së një qëndrimi të 
unifikuar nga bankat ndaj një kredimarrësi në vështirësi financiare, 
zbaton kufizimet e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni respektivisht 
për bankat të cilat nuk nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit 
të përcaktuar në Aneksin 1 ose që janë shkaktare për mosrealizimin 
e marrëveshjeve të përcaktuara në anekset 1 dhe 2 të kësaj 
rregulloreje.

2. Banka e Shqipërisë do të konsiderojë si shkak për mosrealizimin 
nga ana e bankave të marrëveshjeve të përcaktuara në anekset 
e kësaj rregulloreje, të paktën një ose disa prej veprimeve të 
mëposhtme: 

a) nuk shkëmben apo shpërndan informacion për kredimarrësin në 
vështirësi financiare, për të cilin është në dijeni me bankat e tjera;

b) refuzon të marrë pjesë në diskutime ose në bashkëpunimin me 
bankat e tjera, pa ndonjë arsye të qëndrueshme;

c) ndërmerr veprime të njëanshme për ekspozimin ndaj kredimarrësit 
në vështirësi financiare, gjatë periudhës së moratoriumit;

d) krijon bashkëpunim të favorshëm vetëm me një ose disa prej 
bankave kreditore;

e) arsye të tjera që pengojnë procesin e trajtimit të përbashkët të 
kredimarrësve në vështirësi financiare;

3.  Banka e Shqipërisë, në kuadrin e procesit të rishikimit dhe vlerësimit 
mbikëqyrës për mjaftueshmërinë e kapitalit, sipas Udhëzimit nr. 
26, datë 3.5.2017 “Për procesin e vlerësimit të brendshëm të 
mjaftueshmërisë së kapitalit”, zbaton një ose disa nga kufizimet 
mbikëqyrëse sipas kapitullit VI të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë” për rastet e përcaktuara 
në pikat 1 dhe 2 të këtij neni. 

4.  Bankat kreditore, në rastet kur debitori nuk bie dakord me 
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marrëveshjen e propozuar për ristrukturim, bien dakord që të bëjnë 
një riklasifikim të menjëhershëm të debitorit, por në asnjë rast më 
lart se kategoria “nënstandard”. 

Neni 12
Dispozita të tjera

Bankat sigurojnë zbatueshmërinë e kërkesave të akteve të tjera 
rregullative gjatë kohës që kjo rregullore shtrin efektet e saj. 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

GENT SEJKO
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ANEKSI 1

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS BANKAVE PËR
TRAJTIMIN E KREDIMARRËSVE NË VËSHTIRËSI FINANCIARE 

Duke mbajtur në konsideratë se:

- rritja e kapacitetit të bankave për të kredituar ekonominë lidhet 
ngushtë me aftësinë e tyre për të rikuperuar në kohë kreditë e 
dhëna;

- bankat do të përfitonin nga shlyerja e kredive dhe ulja e treguesit 
të kredive me probleme;

- përfitimet nga trajtimi jashtëgjyqësor i kredimarrësve në vështirësi 
financiare mund të jenë më të mëdha sesa nga likuidimet e 
panevojshme të biznesit, me kontribut në drejtim të ruajtjes së 
marrëdhënieve afatgjata të bankës me klientët debitorë;

- kreditë me probleme ndikojnë negativisht në një masë të 
konsiderueshme në gjendjen financiare të bankës, 

U ra dakord si më poshtë:

I. PALËT E MARRËVESHJES

(EMRAT E BANKAVE) 

në vijim të referuara si Bankat, janë palë në këtë marrëveshje. Nëpërmjet 
nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje nënkuptohet që Bankat kanë njoftuar 
bankat e tyre mëmë, aty ku është e zbatueshme, për këtë angazhim të 
tyre. 

II. OBJEKTI I MARRËVESHJES

Objekt i kësaj marrëveshjeje është trajtimi i kredimarrësve në vështirësi 
financiare, duke u mundësuar këtyre të fundit shlyerjen e kredive ndaj 
bankave. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, palët kërkojnë të përmbushin 
shlyerjen e detyrimeve nga kredimarrësit brenda një periudhe kohore 
të arsyeshme, nëpërmjet rishikimit të marrëdhënieve të tyre me këta të 
fundit, ndërsa sigurojnë vijimësinë e qëndrueshme të biznesit të tyre, 
duke ruajtur kontributin pozitiv në ekonomi. 

III. NIVELI I ZBATIMIT TË MARRËVESHJES

Kjo marrëveshje zbatohet për kredimarrësin e bankave (kredimarrës 
individual ose grup i lidhur kredimarrësish) në vështirësi financiare, 
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sipas përkufizimit më poshtë, këtu e në vijim të cilësuar Debitor, e që 
plotëson njëkohësisht kriteret e mëposhtme: 

- i ekspozuar në më shumë se një bankë – këtej e në vijim bankë 
kreditore;

- ekspozimi total i tij (debitorit) në të gjitha bankat kreditore është më 
i madh se 250 milionë lekë; 

- detyrimi i të cilit në një ose më shumë banka kreditore, ka qenë në 
vonesë të paktën 90 ditë, ose kur ndonjëra prej bankave kreditore 
vlerëson se kredimarrësi po përballet me vështirësi financiare dhe 
për këtë nevojitet një zgjidhje;

- veprimtaria e tij mund të vijojë, pavarësisht problematikave, dhe 
për këtë nevojitet marrja e masave për riaftësimin e tij në shlyerjen 
e detyrimeve kur vlerësohet se përfitimet nga ky proces janë më të 
mëdha sesa nga fillimi i procesit të ekzekutimit të detyrueshëm ose 
procesi i likuidimit sipas legjislacionit për falimentimin. 

 

IV. DETYRIMET E PALËVE NË MARRËVESHJE

a. Komunikimi midis bankave

Kur një Bankë kreditore vlerëson se janë përmbushur kriteret e përcaktuara 
në Seksionin III më sipër, informon bankat me të cilat ka ekspozim 
debitori dhe që janë pjesë e kësaj marrëveshjeje. Brenda 10 ditësh 
pune, bankat kreditore të ekspozuara ndaj debitorit caktojnë njërën 
prej bankave si Bankë Udhëheqëse, e cila në parim është banka me 
ekspozimin më të madh, por mund të jetë edhe një bankë tjetër nëse 
bankat vendosin ndryshe. Banka Udhëheqëse do të drejtojë procesin 
e negociatave për hartimin e planit të zgjidhjes, plan i cili përmban të 
paktën një ose disa nga masat e përcaktuara në nenin 6 të rregullores 
“Për trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi financiare të 
bankave”. 

Banka e Shqipërisë mbahet në dijeni në të gjitha komunikimet e 
parashikuara në këtë seksion. Banka e Shqipërisë, në bazë të 
informacionit që disponon, informon bankat kreditore për ndonjë 
ekspozim të mundshëm të debitorit që rezulton të jetë jashtë dijenisë së 
këtyre të fundit. 

b. Komunikimi me debitorin 

Brenda 5 ditëve pune nga caktimi i saj si Banka Udhëheqëse, kjo e 
fundit, me autorizimin apo me praninë e bankave kreditore, kontakton 
debitorin në mënyrë që t’i shfaqë shqetësimin lidhur me situatën dhe të 
kërkojë shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve në vonesë.
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c. Negocimi i trajtimit jashtëgjyqësor

Në ato raste kur nuk kryhet shlyerja e menjëhershme e kredisë dhe debitori 
bie dakord për fillimin e diskutimeve për një trajtim jashtëgjyqësor, bankat 
kreditore administrojnë së bashku procesin nëpërmjet nënshkrimit të 
Marrëveshjes Debitor-Kreditor. Bankat kreditore do të njoftojnë Bankën e 
Shqipërisë brenda 5 ditëve pune për çdo Marrëveshje Debitor-Kreditor 
të nënshkruar.

Sipas situatës specifike të debitorit, trajtimi jashtëgjyqësor i tij mund të 
përfshijë:
i. zgjatjen e afatit të kredisë;
ii. dhënien e financimeve shtesë nëse nevojitet, rritjen e kapitalit 

qarkullues dhe/ose financimin e investimeve të reja;
iii. likuidimin e aktiviteteve dytësore që nuk lidhen drejtpërdrejt me 

biznesin kryesor të debitorit;
iv. rritjen e kapitalit nëpërmjet financimit;
v. kryerjen e ndryshimeve në strukturën apo mënyrën e drejtimit;
vi. shitje të pasurive të luajtshme ose të paluajtshme të debitorit;
vii. konvertim të borxhit në kapital;
viii. çfarëdo mase tjetër që favorizon vazhdimin e biznesit të debitorit 

dhe forcon qëndrueshmërinë e tij, duke rritur në të njëjtën kohë 
mundësitë e rimëkëmbjes.

Çdo debitor do të trajtohet duke marrë parasysh situatën e tij specifike. 
Për këtë qëllim, do të identifikohen problemet me të cilat përballet debitori 
dhe shkaqet e tyre, duke kërkuar të dhënat e nevojshme nga debitori. 
Negociatat do të kryhen në mirëbesim, në mënyrë që të gjendet trajtimi 
më i përshtatshëm.

Trajtimi i debitorit në kuadër të kësaj marrëveshjeje do të kryhet në 
përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret, procedurat dhe parimet në fuqi.

d. Moratoriumi i veprimeve

Gjatë periudhës deri në 90 ditë të moratoriumit, bankat kreditore 
angazhohen të mos kryejnë veprimet e mëposhtme:
i. nuk ushtrojnë asnjë presion të njëanshëm ndaj debitorit për 

shlyerjen e detyrimeve;
ii. nuk bëjnë asnjë përpjekje për të përmirësuar pozicionin ndaj 

bankave të tjera kreditore;
iii. nuk marrin garanci (kolateral) shtesë nga pasuritë e debitorit;
iv. nuk vazhdojnë procedurat ligjore të nisura përpara nënshkrimit 

të marrëveshjes ndërmjet bankave dhe kreditorit në vështirësi 
financiare e, përveç atyre që janë të nevojshme për të shmangur 
humbjen e të drejtave ligjore; 

v. nuk ndërmarrin veprime ose procese të reja e të njëanshme 
ligjore.
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e. Konfidencialiteti

Të gjitha bankat kreditore që marrin pjesë në negociatat e ristrukturimit, 
do të ruajnë konfidencialitetin përgjatë procesit, me qëllim mbrojtjen e 
biznesit të debitorit dhe nxitjen e zgjidhjes.

f.  Shumica

Banka Udhëheqëse, pasi ka negociuar me debitorin, propozon një 
marrëveshje, për të cilën çdo bankë voton individualisht. Marrëveshja 
miratohet me një shumicë që kërkon miratimin e bankave që mbajnë 
të paktën 65% të detyrimit total të debitorit dhe mbi 50% të numrit 
të bankave kreditore. Kur arrihet një marrëveshje e detyrueshme, 
bankat kreditore bien dakord që të nënshkruajnë planin për trajtimin 
jashtëgjyqësor të debitorit (plani i zgjidhjes).

V. AFATI I NEGOCIATAVE

Për shkak të rëndësisë së faktorit kohor për trajtimin e debitorëve, 
procesi i përshkruar në seksionin IV të kësaj marrëveshjeje do të 
ndërmerret dhe do të finalizohet në mënyrë të shpejtë. Në mungesë të 
rrethanave të jashtëzakonshme që duhet të vlerësohen bashkërisht nga 
bankat kreditore lidhur me debitorin, hartimi i planit të zgjidhjes duhet 
të finalizohet brenda 90 ditëve nga nënshkrimi i Marrëveshjes ndërmjet 
Debitorit dhe Bankave Kreditore.

VI. TË DREJTAT E PALËVE NË RAST MOSREALIZIMI TË PLANIT TË 
ZGJIDHJES 

Në rast se plani i zgjidhjes nuk arrin të finalizohet, të drejtat e Bankave 
Kreditore për kontratat individuale që kanë me debitorët mbeten të 
pacenuara. 

Të gjitha bankat, brenda 10 ditëve pune nga nënshkrimi i saj, shkëmbejnë 
zyrtarisht kontaktet e punonjësve të ngarkuar për përmbushjen e 
detyrimeve që rrjedhin nga kjo marrëveshje.

Si dëshmi të pranimit të të gjitha kushteve të kësaj marrëveshjeje, 
përfaqësuesit e bankave nënshkruajnë si më poshtë. 

DATA:    /      /  
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ANEKSI 2

MARRËVESHJA NDËRMJET DEBITORIT DHE BANKAVE KREDITORE
    

 Kjo marrëveshje lidhet ndërmjet: 

_______________ Sh.p.k / SH.A (Debitori), një shoqëri e themeluar në 
përputhje me Ligjin  [ VENDOS LIGJIN PERKATES ] me adresë në:

[ VENDOS EMRIN E BANKËS UDHËHEQËSE]. 

Duke marrë në konsideratë se:

Shoqëria _____________ plotëson kushtet për t’u konsideruar si një 
kredimarrës në vështirësi financiare, sipas përkufizimit të nenit 5, 
shkronja “a” të rregullores “Për trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve 
në vështirësi financiare të bankave” (më poshtë referuar si “debitori”). 

Debitori ka bërë një kërkesë për përgatitjen e një plani masash për 
trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi financiare (më 
poshtë referuar si “Plan Zgjidhjeje”) në lidhje me bankat (përmenden të 
gjitha bankat). 

Bankat kanë autorizuar Bankën _____________ si Bankë Udhëheqëse, 
për t’i përfaqësuar në këtë marrëveshje (bashkangjitur janë autorizimet 
e secilës bankë). 

Debitori njeh detyrimet ndaj bankave (listohen detyrimet ndaj secilës 
bankë), për një shumë totale prej _____________. 

Bankat shprehin vullnetin e tyre për të bashkëpunuar në realizimin e një 
plani zgjidhjeje, me qëllim _____________.

Palët bien dakord për sa vijon: 

1. Përkufizimet

1.1. Për qëllime të kësaj marrëveshjeje: 
1.1.1 “Plani i zgjidhjes”, është plani i cili përmban të paktën një ose 

disa nga masat e përcaktuara në nenin 6 të rregullores “Për 
trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve në vështirësi financiare 
të bankave”.

1.1.2 “Banka Kreditore” është secila prej bankave ndaj të 
cilave debitori ka kredi në momentin e nënshkrimit të kësaj 
marrëveshjeje.   

1.1.3 “Periudha e Negocimit” nënkupton periudhën gjatë së cilës 
negociohet për hartimin e një plani zgjidhjeje, deri në miratimin 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

66 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 67

e tij dhe që në çdo rast nuk është më e gjatë se 90 ditë.
1.1.4 “Banka Udhëheqëse” është banka kreditore, e cila është 

autorizuar nga bankat kreditore, të udhëheqë procesin e 
negocimit me debitorin gjatë periudhës së negocimit, si dhe të 
kontrollojë zbatimin e planit të zgjidhjes.

2. Plani i zgjidhjes

2.1. Debitori, në bashkëpunim me bankat kreditore, harton një 
plan zgjidhjeje të plotë, transparent dhe të realizueshëm, 
duke përfshirë një analizë të industrisë dhe një parashikim të 
arsyeshëm të rrjedhjes së parave (cash-flow), brenda tre javësh 
nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje. 

2.2. Debitori bie dakord të vendosë në dispozicion të bankave ose 
personave të autorizuar prej tyre, në mënyrë të shpejtë dhe 
të pakushtëzuar, të gjithë informacionin dhe dokumentacionin 
e nevojshëm të kërkuar nga bankat për vlerësimin e situatës 
financiare dhe planit të mundshëm të masave. Debitori bie 
dakord që ky informacion dhe çdo e dhënë apo vlerësim tjetër i 
bankave shkëmbehet lirisht ndërmjet tyre. 

2.3. Debitori, në bashkëpunim me Bankën Udhëheqëse, mund të 
emërojë një këshilltar, duke përfshirë këshilltarin financiar, teknik ose 
ligjor, për të përgatitur dhe zhvilluar një plan të zbatueshëm dhe ka 
përgjegjësinë të paguajë kostot dhe tarifat e këshilltarit. Kostot do 
të përballohen sipas mënyrës së rënë dakord midis palëve.

2.4. Debitori bie dakord të bashkëpunojë plotësisht me këshilltarin 
në fjalë dhe i siguron këtij të fundit, të gjitha informacionet e 
nevojshme në kohë dhe në mënyrë efikase.

3. Detyrimet e bankave kreditore (Moratoriumi i veprimeve)

Bankat kreditore bien dakord që deri në 90 ditë nga nënshkrimi i kësaj 
marrëveshjeje, të respektojnë kufizimet e mëposhtme:

a) nuk ushtrojnë asnjë presion të njëanshëm ndaj debitorit për shlyerjen 
e detyrimeve;

b) nuk bëjnë asnjë përpjekje për të përmirësuar pozicionin ndaj 
bankave të tjera kreditore; 

c) nuk marrin garanci (kolateral) shtesë nga pasuritë e debitorit;
d) nuk vazhdojnë procedurat ligjore të nisura përpara nënshkrimit 

të kësaj marrëveshjeje, përveç atyre që janë të nevojshme për të 
shmangur humbjen e të drejtave ligjore. 

e) nuk ndërmarrin veprime ose procese të reja e të njëanshme ligjore.

4. Detyrimet e debitorit

4.1. Gjatë periudhës që plani i zgjidhjes është në shqyrtim, përgatitje 
ose zbatim, debitori bie dakord që, pa pëlqimin paraprak të 
Bankave Kreditore, të mos ndërmarrë asnjë nga veprimet e 
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mëposhtme: 
 a)  të krijojë ose të marrë borxhe shtesë; 
 b) të bëjë ndonjë investim, shpenzim ose të devijojë fondet, 

përveçse rrjedhës normale të veprimtarisë së tij; 
 c)  të bëjë transferimin e fondeve për qëllime të ndryshme nga 

biznesi i tij, madje edhe si individ; 
 d) të transferojë, tjetërsojë ose disponojë pasuri (të luajtshme ose 

të paluajtshme) jashtë rrjedhës së zakonshme të biznesit të tij; 
 e) të garantojë detyrimet e personave të tjerë fizikë ose juridikë;
 f) të ndikojë në ndryshime të rëndësishme të strukturës së tij të 

drejtimit ose në përbërjen e organeve drejtuese; 
 g) të ndikojë në ndonjë ndryshim në strukturën e kapitalit, duke 

përfshirë përbërjen dhe pjesëmarrjen e aksionerëve; 
 h) të jetë subjekt apo të fillojë ndonjë procedurë për likuidimin ose 

riorganizimin e aktivitetit; 
 i) të vendosë hipotekë, barrë siguruese ose garanci (kolateral) 

shtesë mbi pasuritë e tij apo aktive të tjera (duke përfshirë 
balancat e llogarive bankare ose të arkëtueshme); 

 j) të kryejë pagesa preferenciale, duke përfshirë çdo shlyerje 
borxhi ndaj kreditorëve; 

 k) të hyjë në ndonjë transaksion të këmbimit valutor, swap, ose 
derivativë, përveçse në rrjedhën e zakonshme të biznesit të tij 
për të mbuluar ekspozimet ekzistuese tregtare; 

 l) të angazhohet në çdo veprimtari, drejtpërdrejt ose tërthorazi, 
përveç veprimtarive ekzistuese të biznesit; 

 m) të bëjë pagesa për aksionerët, në formën e dividendëve, të 
shlyejë pjesë të kapitalit, të ripaguajë borxhet e varura apo të 
tjera pagesa të ngjashme; 

 n) të ndryshojë ose të modifikojë statutin e shoqërisë;
 o) të ndërmarrë ose të vazhdojë ndonjë veprim ligjor ose procedurë 

kundër Bankave Kreditore gjatë periudhës së negocimit.

4.2. Debitori do të zbatojë kufizimet, siç kërkohen nga bankat kreditore, 
gjatë gjithë periudhës së zbatimit të masave të përcaktuara në 
planin e zgjidhjes.

4.3. Debitori bie dakord dhe merr përsipër të paguajë tarifat për 
përgatitjen dhe finalizimin e dokumenteve ligjore për bankat 
kreditore. Gjithashtu, debitori bie dakord dhe merr përsipër që 
të paguajë tarifa të ndryshme, si për shembull, tarifat e Bankës 
Udhëheqëse, tarifat për dokumentacionin etj., në varësi të planit 
të zgjidhjes së miratuar. Debitori do të paguajë edhe tarifat/
komisionet e këshillimit. Nëse bihet dakord, tarifat e përshkruara 
më lart mund të ndahen ndërmjet debitorit dhe Bankave Kreditore.

4.4. Debitori njeh dhe pranon që nëse detyrimet e planit të zgjidhjes 
nuk përmbushen, bankat kreditore kanë të drejtë ta zgjidhin këtë 
marrëveshje dhe marrëdhënia e debitorit me bankat kreditore do 
të vazhdojë të rregullohet sipas kontratave përkatëse. 
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5. Mbrojtja e veprimeve të ndërmarra në mirëbesim

5.1. Debitori pranon dhe merr përsipër të dëmshpërblejë dhe të 
mbajë të paprekura bankat kreditore për të gjitha humbjet, 
kostot, dëmet, detyrimet, pretendimet, veprimet, gjobat, tarifat, 
shpenzimet e tjera (duke përfshirë tarifat e avokatëve dhe 
shpenzimet gjyqësore), të cilat bankat mund të jenë të detyruara 
të paguajnë si rezultat i kësaj Marrëveshjeje Debitor-Kreditor, 
dhe/ose nga angazhimet dhe përfaqësimet e përcaktuara këtu, 
dhe/ose nga moszbatimi i planit të zgjidhjes nga ana e tij.

6. Detyrimi për njoftim 

6.1. Banka Udhëheqëse ose secila nga bankat informon Bankën e 
Shqipërisë nëse një ose disa Banka Kreditore nuk zbatojnë detyrimet 
e kësaj Marrëveshjeje, duke dhënë edhe arsyet përkatëse, si dhe 
njofton edhe bankat kreditore për këtë informacion.

7. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

7.1. Nëse do të lindë ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet debitorit 
dhe bankave kreditore në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje, një 
mosmarrëveshje e tillë do të zgjidhet në mënyrë miqësore.

7.2. Në rast se mosmarrëveshja nuk zgjidhet në mënyrë miqësore, 
të paktën njëra nga palët njofton palën tjetër formalisht 15 ditë 
përpara për zgjidhjen e kësaj marrëveshjeje. Pas përfundimit 
të afatit 15-ditor nga ky njoftim, kjo marrëveshje deklarohet e 
zgjidhur dhe marrëdhënia e debitorit me bankat kreditore do të 
vazhdojë të rregullohet sipas kontratave përkatëse.

8. Angazhimi i palëve

8.1. Palët e kësaj marrëveshjeje bien dakord të respektojnë kushtet e kësaj 
marrëveshjeje dhe kushtet që përcaktohen në planin e zgjidhjes. 

Banka Udhëheqëse: 
--------------------------------------------------------------

Përfaqësuar nga:      
--------------------------------------------------------------

Debitori:  
-------------------------------------------------------------- Sh.p.k. / Sh.a. 

Përfaqësuar nga:
-------------------------------------------------------------- Administrator / Përfaqësuesi i Debitorit 

    Data:    /     / 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 52, datë 3.7.2019

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË 

KREDISË NGA BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA” 

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 neneve 57, 58, 61 dhe 68 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 62, datë 14.9.2011, e ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Përmbajtja e nenit 13, ndryshon si më poshtë vijon:

“Neni 13
Ristrukturimi i kredisë

 1.  Bankat, në marrëveshje me kredimarrësin, ristrukturojnë kredinë, 
sipas kritereve të përcaktuara në manualin e kredisë, të miratuar 
nga organet e saj drejtuese. Ristrukturimi i kredisë kryhet kur, 
mbështetur në analizat e tyre, bankat gjykojnë se në të ardhmen 
gjendja financiare e kredimarrësit do të përmirësohet ndjeshëm, 
ose të ardhurat nga veprimtaria e tij do të rriten në mënyrë të 
konsiderueshme dhe se kredimarrësi do ta paguajë (shlyejë) të 
gjithë kredinë, sipas kushteve të reja.

2.  Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë 
“standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për herë të parë, 
pas ristrukturimit nuk mund të klasifikohet, në asnjë rast, më lart se 
kategoria “nënstandarde”, deri në plotësimin e kushteve të pikës 
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5 të këtij neni. Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në 
kategoritë ”nënstandarde”, “të dyshimta” ose “të humbura”, nëse 
ristrukturohet për herë të parë, pas ristrukturimit ruan të njëjtën 
klasë, deri në plotësimin e kushteve të pikës 5 të këtij neni.

3.  Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë 
“standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për herë të dytë, 
pas ristrukturimit nuk mund të klasifikohet, në asnjë rast, më lart 
se kategoria “e dyshimtë”, deri në plotësimin e kushteve të pikës 
5 të këtij neni. Kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në 
kategoritë ”nënstandarde”, “të dyshimta” ose “të humbura”, nëse 
ristrukturohet për herë të dytë, pas ristrukturimit klasifikohet në një 
klasë më të ulët nga kategoria në të cilën ishte klasifikuar përpara 
ristrukturimit, deri në plotësimin e kushteve të pikës 5 të këtij neni.

4.  Kredia, e cila është ristrukturuar për më shumë se dy herë, pas 
ristrukturimit klasifikohet, në kategorinë “të humbura”, deri në 
plotësimin e kushteve të pikës 5 të këtij neni.

5. Kredia e ristrukturuar sipas pikave 2, 3 dhe 4 të këtij neni, me 
plotësimin njëkohësisht të kushteve të mëposhtme, klasifikohet 
duke zbatuar kriteret e përcaktuara në këtë rregullore:

a) kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt këstet (kryegjë dhe 
interes) për një periudhë prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh nga 
data e ristrukturimit dhe këstet gjatë kësaj periudhe duhet të jenë 
materiale krahasuar me këstet e planit të pagesës të parashikuar 
për periudhën në vijim;

b) kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt të paktën 4 (katër) 
këste (kryegjë dhe interes).

 Në rastin e kredive që përfshijnë edhe një periudhë “grace”, si 
datë e ristrukturimit, do të konsiderohet data e mbarimit të kësaj 
periudhe.”;

b) Në nenin 17, bëhet ndryshimi i mëposhtëm: 
i. Në pikën 2, togfjalëshi “jo më vonë se tre vite”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “jo më vonë se dy vite”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

3. Ngarkohen 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, me 
përjashtim të shkronjës “a” të pikës 1 që hyn në fuqi më 1 janar 2021.
 
SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 21
numër 5

korrik 2019

vëllimi 21
numër 5
korrik 2019

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 73

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 53, datë 3.7.2019

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR BASHKIMIN ME PËRTHITHJE TË 

BANKËS UNION SH.A. ME BANKËN NDËRKOMBËTARE TREGTARE 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 shkronjës “k” të pikës 1 të nenit 24 dhe të shkronjës “gj” të pikës 
1 të nenit 28 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të rregullores “Për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave 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; dhe të pikës 7 të Shtojcës nr. 1 të rregullores “Për përcaktimin 
e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe 
financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 26.5.2010, të Këshillit 
Mbikëqyrës, e ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës 
Union sh.a. (shoqëria përthithëse) me Bankën Ndërkombëtare 
Tregtare sh.a. (shoqëria e përthithur).

2. Të revokojë licencën e Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a. 
(shoqëria e përthithur). Ky revokim hyn në fuqi pas çregjistrimit nga 
Qendra Kombëtare e Biznesit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare 
sh.a. (shoqëria e përthithur), sipas nenit 220 të ligjit nr. 9901, datë 
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
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3. Banka Union sh.a. (shoqëria përthithëse) duhet të dorëzojë në 
Bankën e Shqipërisë licencën e revokuar të Bankës Ndërkombëtare 
Tregtare sh.a. (shoqëria e përthithur), pas hyrjes në fuqi të revokimit.

4. Banka Union sh.a. (shoqëria përthithëse) do të ushtrojë vetëm 
veprimtaritë bankare dhe financiare për të cilat është licencuar.

5. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i Sistemit 
të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës, Departamenti 
i Operacioneve Monetare, Departamenti i Teknologjisë së 
Informacionit, Departamenti i Stabilitetit Financiar, Departamenti 
i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme; Departamenti i Emisionit dhe 
Departamenti i Statistikave, për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

6. 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.

7. Ky vendim i njoftohet edhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. 

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. 54, datë 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

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “g” dhe nenit 53, pika 4, paragrafi 
i fundit i ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; të nenit 8, pika 2, nenit 11 të rregullores “Mbi marrëdhëniet 
e Bankës së Shqipërisë me bashkëpunëtorë të jashtëm”, miratuar me 
vendimin nr. 54, datë 28.07.2010 të Këshillit Mbikëqyrës; të neneve 
28 dhe 29 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 
Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të Kërkimeve 
dhe Guvernatorit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë zgjedhjen e “London School of Economics, Institute of 
Global Affairs” (i referuar me poshtë si LSE/IGA), si bashkëpunëtor 
të jashtëm të Bankës së Shqipërisë.

2. Objekti i bashkëpunimit do të jetë analizimi dhe diskutimi i 
zhvillimeve aktuale në tregun bankar e financiar shqiptar dhe në 
partnerët tanë kryesorë (ekonominë evropiane), si dhe ndikimet 
potenciale të këtyre zhvillimeve në ekonomi e sektorin financiar të 
vendit, nëpërmjet organizimit të një konference të përbashkët dhe 
aktiviteteve te tjera mbështetëse. Bashkëpunimi do të fokusohet në 
diskutimin e analizën e fenomeneve të mëposhtme:

a) ndryshimet strukturore në madhësi, origjinë e pronësi në sistemin 
bankar shqiptar;

b) inovacioni dhe risitë teknologjike në tregjet financiare dhe efektet 
e tyre mbi produktet dhe shërbimet ekzistuese në tregjet bankare e 
financiare tradicionale;

c) politika monetare përkundrejt stabilitetit financiar dhe mbikëqyrjes 
bankare: dollarizimi/euroizimi, kursi i këmbimit dhe mekanizmi 
i transmisionit monetar janë zhvendosur nga ekuilibrat e tyre të 
mëparshëm. Këto fenomene janë njëkohësisht tendenca dhe sfida 
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përcaktuese për stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar. Për më 
tepër, këto fenomene të cilat ndikohen edhe prej tendencave 
të përmendura në pikat a. dhe b. më lart, mund të shkaktojnë 
kontradikta ndërmjet politikes monetare dhe politikave të stabilitetit 
financiar e të  mbikëqyrjes bankare;

d) banka qendrore dhe stabiliteti financiar në kontekstin e Evropës 
Juglindore dhe procesin e integrimit evropian.

Analiza dhe diskutimet që do të dalin nga ky bashkëpunim do të 
shërbejnë për të vlerësuar përshtatshmërinë e politikave makroekonomike 
e financiare, rregullative e institucionale dhe sugjerojnë përshtatjen e 
tyre në të ardhmen në linjë me tendencat e zhvillimeve aktuale. 

3. Bashkëpunimi do të përfshijë aktivitetet akademike, të cilat do 
të parashikohen edhe në marrëveshjen e bashkëpunimit dhe që 
renditen si më poshtë: 

a)  organizimi i një konference të përbashkët e Bankës së Shqipërisë 
dhe bashkëpunëtorit të jashtëm, që do të jetë dhe Konferenca 
Vjetore e Bankës së Shqipërisë për vitin 2019;

b)  publikimi i materialeve të Konferencës në një publikim të përbashkët, 
i cili do të ketë bashkautorë të dy palët në bashkëpunim;

c)  mundësimi i pjesëmarrjes së punonjësve të Bankës së Shqipërisë në 
aktivitetet e organizuara nga bashkëpunëtori i jashtëm, për të rritur 
në këtë mënyrë nivelin e njohurive të stafit me të dhëna të fundit të 
kërkimit akademik.

4. Afati për  realizimin e objektit të bashkëpunimit, të përcaktuar në 
pikën 2 të këtij vendimi, do të jetë  8 (tetë) muaj, për periudhën 1 
gusht 2019 deri në 31 mars 2020.

5. Fondi i nevojshëm për realizimin e objektit të bashkëpunimit, të 
përcaktuar në pikën 2  të këtij vendimi, është jo më shumë se 
30,000 (tridhjetë mijë) GBP.

6. Autorizohet Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës së Shqipërisë 
për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së 
Shqipërisë dhe bashkëpunëtorit të jashtëm të përcaktuar në pikën 
1 të këtij vendimi.

7. Ngarkohen Departamenti i Kërkimeve dhe Departamenti i Sistemeve 
të Pagesave dhe Kontabilitetit e Financës për zbatimin e këtij vendimi.

8. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

GUVERNATORI

Nr. 3613 prot.      Tiranë, më 11.7.2019

VENDIM 
Nr. 3613, datë 11.7.2019

PËR
PEZULLIMIN E LICENCËS TË SUBJEKTIT FINANCIAR JOBANKË “PLATINIUM 

INVESTMENT” SH.P.K.

Në bazë dhe për zbatim të neneve 98, 99 dhe 100, të Kodit të 
Procedurave Administrative, nenit 14, pika 1, shkronja “h”, të 
rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.1.2013, 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; nenit 
35, pika 1, shkronja “b”, si dhe neni 37, 38 dhe 39 të rregullores 
“Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 02, datë 17.1.2013, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; dhe të shtojcës nr. 
3, pika 4 të rregullores “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me 
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.5.2010, e ndryshuar; 
u njoha me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, në të cilin 
vlerësohen shkaqet e përmendura më poshtë.

Totali i llogarive kapitale të subjektit “Platinium Investment” sh.p.k për 
periudhën qershor 2018 – mars 2019 rezulton nën shumën e kapitalit 
fillestar minimal të kërkuar, bazuar në raportimet periodike të tij, 
nëpërmjet Sistemit Raportues të Unifikuar (SRU). Kapitali është gërryer 
për shkak të rezultatit negativ të gjeneruar nga aktiviteti gjatë vitit 2018.
Në kushtet kur shuma e kapitalit fillestar minimal të kërkuar për t’u licencuar 
si subjekt financiar jobankë për shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe 
shërbimeve të tjera ndihmëse për këmbimin valutor, është 10 milionë 
lekë, subjekti nuk përmbush më kushtin kryesor në bazë të të cilit është 
licencuar dhe është në shkelje të dispozitave nënligjore në fuqi. 
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Pas njoftimit të Departamentit të Mbikëqyrjes nr. prot.1720, datë 
04.3.2019, në lidhje me rënien e kapitalit, subjekti nuk ka kundërshtuar 
faktin e rënies së nivelit të kapitalit fillestar minimal nën kufirin e kërkuar 
dhe nëpërmjet shkresave nr. prot. 28, datë 07.3.2019, ka kërkuar 
pezullimin e licencës, për një periudhë të caktuar gjatë së cilës 
angazhohet se nuk do të ushtrojë veprimtarinë financiare dhe do të 
marrë masa për rritjen e nivelit të kërkuar të kapitalit. Departamenti i 
Mbikëqyrjes, nëpërmjet shkresës nr. prot. 4092, datë 14.06.2019, 
njoftoi fillimin e procedurës për marrjen e masës së pezullimit të 
licencës. Subjekti është përgjigjur nëpërmjet shkresës nr. 30 prot., datë 
19.06.2019. Në këtë shkresë, ndër të tjera, subjekti kërkon nga BSH-
ja të marrë në konsideratë kërkesën e subjektit sipas shkresave nr. prot. 
28, datë 07.03.2019, për pezullimin e licencës. Bazuar në sa më lart, 

 

VENDOSA: 

1. Pezullimin e licencës nr. 25, datë 26.6.2012, për subjektin 
financiar jobankë “PLATINIUM INVESTMENT” sh.p.k. deri në 
datën 31 mars 2020. 

2. Subjekti “PLATINIUM INVESTMENT” sh.p.k. duhet të ketë kapitalin 
e shoqërisë në nivelet e kërkuara në rregulloren “Për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar 
me vendimin nr. 01, datë 17.1.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, brenda datës 31 mars 2020.

3. Subjekti “PLATINIUM INVESTMENT” sh.p.k. ka të drejtë të paraqesë 
ankim pranë Guvernatorit brenda 15 ditëve nga data kur ka marrë 
njoftim ose nga data e publikimit të këtij akti.  

4. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

GUVERNATOR

GENT SEJKO
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 21, NUMËR 1, SHKURT 
2019

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 2, datë 9.1.2019, “Për disa ndryshime 
në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës”“

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 9.1.2019, “Për miratimin e 
emërimit të drejtorit të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit 
dhe Financës të bankës së Shqipërisë” 

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 9.1.2019, “Për emërimin e 
Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së Shqipërisë”

4. Licencë nr. 44, datë 16.1.2019, “Për të vepruar si subjekt financiar 
jobankë në Republikën e Shqipërisë”

5. Licencë nr. 176, datë 01.2.2019, ”Për të vepruar si shoqëri kursim-krediti 
në Republikën e Shqipërisë” 

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 6.2.2019, “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”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 8, datë 6.2.2019, “Për miratimin e 
delegimit të kompetencës për përfaqësimin ligjor të Bankës së Shqipërisë 
në Programin për Harmonizimin e Vrojtimeve të Besimit Konsumator dhe të 
Biznesit të Komisionit Evropian”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 6.2.2019, “Për dhënien e 
miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka 
e Parë e Investimeve, Albania sh.a.” 

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 6.2.2019, “Për shtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, prerja 1000 lekë”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 6.2.2019, “Për shtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, prerja 10.000 lekë”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 6.2.2019, “Për nxjerrjen 
jashtë përdorimit të disa vlerave materiale në Bankën e Shqipërisë dhe 
asgjësimin e tyre”

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 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”

13. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 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”

14. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 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.” 
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 21, NUMËR 2, 
MARS 2019

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 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.”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 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.”  

3. Vendim qarkullues i Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 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”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 28.3.2019, “Për emërimin e 
kryetarit dhe anëtarëve të Komitetit të Auditit të Bankës së Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 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”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 28.3.2019, “Për miratimin e 
pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 28.3.2019, “Për miratimin e 
rregullores “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve të 
sistemeve për shlyerjen e titujve””

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 21, NUMËR 3, 
PRILL 2019

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 28.3.2019, “Për miratimin e 
rregullores “Për raportin e mbulimit me likuiditet””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 28.3.2019, “Për shtypjen 
e monedhave metalike përkujtimore, për qëllime numizmatike, në vitin 
2019”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 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”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 3.4.2019, “Për një ndryshim 
në rregulloren “Për strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve 
përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”” 

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 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””
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 21, NUMËR 4, 
QERSHOR 2019

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 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””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 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”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 5.6.2019 “Për miratimin e 
rregullores “Për shtesat makroprudenciale të kapitalit”” 

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 5.6.2019 “Për revokimin e 
licencës së Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a.”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 5.6.2019 “Për miratimin e 
rregullores “Vlerësimi për qëllimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme””

6. Urdhër i Guvernatorit nr. prot. 2973, datë 7.6.2019 “Për hedhjen 
në qarkullim të monedhës metalike shqiptare, me kurs ligjor, me vlerë 
nominale 10 Lekë”
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 200 kopje


