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VENDIMET E MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS I BANKËS SË SHQIPËRISË 
GJATË VITIT 2020

Vendimi Vendime dhe Rregullore Buletini Zyrtar

Nr. Datë Përmbajtja Vëllimi Numër

02 17.1.2020
Për disa ndryshime në rregulloren “Për Fondin e 

Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe procedurat për 
administrimin e tij” 

22 1

03 17.1.2020 

Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e kontratës midis Bankës së Shqipërisë, 
Kompanisë Montran dhe Regjistrit Shqiptar të Titujve 
(ALREG) “Mbi implementimin e ndërfaqes ndërmjet 

Sistemit të Pagesave Ndërbankare me Vlerë të Madhe 
(AIPS) dhe Regjistrit Shqiptar të Titujve (ALREG)”

22 1

05 5.2.2020 
 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

22 1

06 5.2.2020
Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kushteve 
për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen 

e mbështetjes financiare brenda grupit bankar”
22 1

07 5.2.2020 Për disa ndryshime në rregulloren 
“Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” 22 1

08 5.2.2020  Për miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që 
mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë 22 1

09 5.2.2020  Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Tirana sh.a. 22 1

10 5.2.2020 Për rishtypjen e monedhave metalike shqiptare, me 
kurs ligjor, me prerje 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë 22 1

nr. prot. 
1473 5.3.2020

 Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë si agjent në sigurime nga subjekti 

financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a.
22 1
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13 12.3.2020
Për një ndryshim në rregulloren “Për 

administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja” 

22 2

14 12.3.2020  Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka” 22 2

15 12.3.2020
 Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin 

e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre” 

22 2

nr. prot. 
1756 
dhe nr. 
prot. 
1650

17.3.2020
Urdhër i Kryeministrit nr. prot. 1756 dhe 
i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë 

nr. prot. 1650, datë 17.3.2020
22 2

18 25.3.2020
Për uljen e 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

22 2

19 25.3.2020  Për miratimin e pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 22 2

nr. prot. 
1714 25.3.2020  Për caktimin e shtesave makroprudenciale të kapitalit 22 2

11  4.3.2020 Për miratimin e Raportit Vjetor të Bankës 
së Shqipërisë për vitin 2019 22 3

nr.prot.
1727 26.3.2020 Për revokimin e licencës të subjektit financiar 

jobankë “Albanian Factoring Services (AFS)” sh.a. 22 3

21  1.4.2020  Për miratimin e “Raportit të Stabilitetit Financiar 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2019” 22 3

24 8.4.2020 Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat 3

26 8.4.2020

Për heqjen e komisioneve të aplikuara nga bankat 
për transfertat e kreditit në formë jo letër për 

klientët e tyre, si dhe të tarifave për pjesëmarrësit 
banka në sistemet e pagesave AIPS dhe AECH 

të operuara nga Banka e Shqipërisë

22 3
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nr. prot.
1734 27.3.2020 Për miratimin e politikës së administrimit të mjeteve 

financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 22 4

nr.prot.
1914 15.4.2020 Për revokimin e licencës të subjektit financiar 

jobankë “Pay and Go” sh.p.k.” 22 4

29  6.5.2020
 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

22 4

30  6.5.2020  Për shtypjen e kartëmonedhave shqiptare me 
kurs ligjor, prerjet 500 Lekë dhe 2000 Lekë 22 4

33 28.5.2020
 Për disa ndryshime në rregulloren “Për 
administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”

22 4

34 28.5.2020
 Për një ndryshim në vendimin për miratimin e 

rregullores “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, 
të kredimarrësve në vështirësi financiare”

22 4

35 03.6.2020  Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e sistemit 
të klerimit të pagesave me vlerë të vogël – AECH”” 22 4

36 3.6.2020 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e sistemit 
të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS” 22 5

37 3.6.2020
Për miratimin e rregullores “Për organizimin e 
brendshëm të funksionimit të sistemit të klerimit 

të pagesave me vlerë të vogël – AECH”
22 5

38 3.6.2020
Për miratimin e rregullores “Për organizimin e 

brendshëm të funksionimit të sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS”

22 5

nr. prot. 
3023 29.6.2020 Për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të 

Agjencisë së Sigurimit të Depozitave 22 6

39 1.7.2020
 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

22 6
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40 1.7.2020  Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat 22 6

41 1.7.2020
 Për miratimin e delegimit të kompetencës për 

nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit të Bankës 
së Shqipërisë dhe Agjencisë së Trajtimit të Kredive

22 6

42 1.7.2020  Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarive financiare shtesë nga Banka Union sh.a. 22 6

44 1.7.2020
 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 

funksionimin e Komitetit të Auditit”, miratuar me vendimin 
nr. 64, datë 6.08.2015 të Këshillit Mbikëqyrës

22 6

45 1.7.2020
 Për një shtesë në vendimin nr. 23, datë 28.3.2019 
të Këshillit Mbikëqyrës për emërimin e kryetarit dhe 

anëtarëve të Komitetit të Auditit të Bankës së Shqipërisë
22 6

prot. 
3182 8.7.2020 Për revokimin e licencës të subjektit financiar 

jobankë “Posta Shqiptare” sh.a. 22 6

46 8.7.2020  Për të vepruar si institucion i parasë 
elektronike në Republikën e Shqipërisë 22 6

48 5.8.2020
 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

22 6

49 5.8.2020
 Për miratimin e mbylljes së fazuar të aktivitetit të 
ndërmjetësimit të investimit të personave fizikë në 

bono thesari nëpërmjet Bankës së Shqipërisë
22 6

50 5.8.2020
 Për një ndryshim në vendimin e Këshillit 

Mbikëqyrës nr. 69, datë 22.11.2017 “Për 
shtypjen e monedhave metalike përkujtimore, 

për qëllime numizmatike, në vitin 2018”
22 6
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51 5.8.2020

“Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e kontratave të shërbimit midis Bankës 

së Shqipërisë me GOPA, për projektin sp 1.2: 
International Trade in Services Statistics (itss) (statistikat 

e tregtisë ndërkombëtare në shërbime) dhe për 
projektin sp.7.1: Source (basic) data required for the 
calculation of the indicators for the macro-economic 
imbalances procedures (mip) (të dhënat e kërkuara 

për llogaritjen e treguesve për procedurën për 
identifikimin e zhbalancimeve makroekonomike)

22 6

nr. prot. 
3660  7.8.2020  Për pezullimin e licencës së subjektit financiar 

jobankë “Platinium Investment” sh.p.k.” 22 6

53 2.9.2020 Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin 
e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave” 22 7

54 2.9.2020 Për disa ndryshime në rregulloren 
“Për mbikëqyrjen e konsoliduar” 7

nr.prot.
4418 30.9.2020  Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit 22 7

55 7.10.2020
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

22 7

56 7.10.2020
 Për miratimin e rregullores “Për organizimin 

dhe funksionimin e Komitetit për Fondin 
e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”

22 7

57 7.10.2020
Për miratimin e rregullores “Për operacionalizimin 

e instrumentit të rikapitalizimit nga brenda 
dhe rasteve përjashtimore”

22 7

58 7.10.2020
Për përjashtimin nga mbajtja e komisioneve 

për llogaritë e hapura në sistemet e pagesave 
të Bankës së Shqipërisë për administrimin e 
Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme

22 7

60 4.11.2020
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

22 8



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 22
numër 12

dhjetor 2020

vëllimi 22
numër 12
dhjetor 2020

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

61 4.11.2020
Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin 
e kushteve kur zbatohen masat e ndërhyrjes 
së hershme dhe për kushtet dhe mënyrën e 

kryerjes së administrimit të përkohshëm”
22 8

62 4.11.2020
Për miratimin e rregullores “Për krijimin, 

licencimin, mbikëqyrjen, funksionimin dhe 
përfundimin e veprimtarisë të bankës urë”

22 8

63 4.11.2020 Për miratimin e rregullores “Për raportin 
e levës financiare të bankave” 22 8

64 4.11.2020
Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 

“Për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS”

22 8

68 25.11.2020  Për disa ndryshime në rregulloren “Për planet 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme” 22 9

70 2.12.2020 Për miratimin e rregullores “Për raportin neto 
të financimit të qëndrueshëm të bankave” 22 9

71 2.12.2020 Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar” 22 9

72 2.12.2020
 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e 

Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë, si dhe 
kushtet dhe procedurat për njohjen, përdorimin dhe 

rishikimin e të dhënave që administrohen në të”
22 10

73 2.12.2020
Për dhënien e miratimit paraprak për 

kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga 
Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

22 10

74 2.12.2020 Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarive financiare shtesë nga Banka Credins sh.a. 22 10

76 2.12.2020
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
22 10
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77 16.12.2020
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

22 11

78 16.12.2020
Për miratimin e rregullores “Për kërkesën 

minimale për instrumentet e kapitalit 
rregullator dhe detyrimet e pranuara”

22 11

79 16.12.2020
 Për dhënien e miratimit paraprak për rritjen e 

pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) dhe zotërimin 
e pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) në kapitalin 
aksioner të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a.

22 11

80 16.12.2020
Për miratimin e rregullores “Për procedurat e 
ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun 

e brendshëm të këmbimeve valutore”
22 11
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