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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 2, datë 17.1.2020 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe procedurat për 
administrimin e tij”  

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 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)” 

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

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 5.2.2020 “Për miratimin e rregullores 
“Për përcaktimin e kushteve për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen 
e mbështetjes financiare brenda grupit bankar” 

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 7, datë 5.2.2020 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit””  

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 8, datë 5.2.2020 “Për miratimin e tarifave 
të përdorimit të informacionit që mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së 
Shqipërisë” 

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 5.2.2020 “Për dhënien e miratimit 
paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Tirana 
sh.a.” 

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 5.2.2020 “Për rishtypjen e monedhave 
metalike shqiptare, me kurs ligjor, me prerje 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë” 

9. Vendim i Guvernatorit nr. prot. 1473, datë 5.3.2020 “Për dhënien e miratimit 
paraprak për kryerjen e veprimtarisë si agjent në sigurime nga subjekti 
financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a.” 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 2, datë 17.1.2020

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR FONDIN E NDËRHYRJES SË 
JASHTËZAKONSHME DHE PROCEDURAT PËR ADMINISTRIMIN E TIJ” 

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; dhe të nenit 71, nenit 75 pikat 1 dhe 2, 
nenit 76 pika 2, si dhe nenit 87 të ligjit nr. 133 datë 22.12.2016 
“Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit për Ndërhyrjen 
e Jashtëzakonshme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe 
procedurat për administrimin e tij”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 56, datë 3.10.2017, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në nenin 8, shtohet pika 3 sipas përmbajtjes së mëposhtme:

“3.  Për qëllime të përllogaritjes së kontributit vjetor në përputhje me 
këtë nen, bankat raportojnë brenda muajit shtator të çdo viti, 
të dhënat mbi aktivet dhe kapitalin rregullator sipas pasqyrave 
financiare të audituara të vitit paraardhës, në përputhje me 
Aneksin 1 të kësaj rregulloreje.”

b) Në nenin 10, pika 3, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

“3.  Urdhri bëhet me shkresë zyrtare me postë të regjistruar brenda 
muajit mars të çdo viti kalendarik.”
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c) Në nenin 18, pika 1, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. ASD-ja raporton çdo tre muaj pranë Bankës së Shqipërisë mbi 
veprimtarinë investuese, përbërjen e portofolit të mjeteve financiare 
dhe gjendjen e “Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme”, si 
dhe çdo vit, mbi veprimtarinë vjetore të investimit. Raportimi i 
gjendjes së “Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme” në Sistemin 
Elektronik Raportues Rregullator - ERRS bëhet brenda datës 15 të 
muajve maj, gusht, nëntor të çdo viti për të dhënat tremujore, 
dhe brenda datës 7 mars për pasqyrat financiare vjetore të 
audituara, në përputhje me Aneksin 2 të kësaj rregulloreje.

d) Në Aneks të rregullores shtohet përmbajtja e mëposhtme:

ANEKSI 1. TREGUESIT NGA BANKAT PËR LLOGARITJEN E FONDIT TË 
NDËRHYRJES SË JASHTËZAKONSHME

Tabela 1.  Aktivet dhe Kapitali rregullator
Nr. Zërat Vlera në Lekë

1. Totali i aktiveve

2. Kapitali rregullator

ANEKSI 2. TREGUESIT NGA ASD PËR FONDIN E NDËRHYRJES SË 
JASHTËZAKONSHME

Tabela 2. Pasqyra e pozicionit financiar të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
Kodi Zërat Vlera në Lekë  

1 Aktivet  

1.1 Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre  

1.2 Letra me vlerë të mbajtura për të mbledhur flukse monetare, neto  

1.3 Letra me vlerë të mbajtura me vlerën e drejtë përmes të ardhurave gjithëpërfshirëse

1.4 Aktive të tjera neto

Totali i aktiveve

2 Detyrimet  

2.1 Detyrime të tjera  

  Totali i detyrimeve

Tabela 3. Aktivet neto në dispozicion të Autoritetit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme
Kodi Zërat Vlera në Lekë 

1 Totali i të ardhurave përmbledhëse  

2 Teprica neto e periudhës  

3 Totali i aktiveve neto në dispozicion të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakon-
shme
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Tabela 4. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të ardhurave 
përmbledhëse të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
Kodi Zërat Vlera në Lekë
1 Të ardhurat  
1.1 Të ardhura nga kontributi vjetor  
1.2 Të ardhura nga veprimtaria e investimit  
1.3 Të ardhura të tjera  
1.4 Të ardhura nga përkthimi në monedhë të huaj
  Totali i të ardhurave
2 Shpenzimet financiare  
2.1 Humbje nga përkthimi në monedhë të huaj  (-)  
2.2 Shpenzime financiare/komisione (-)  
2.3 Totali i shpenzimeve financiare
3 Shpenzimet operative  
3.1 Shpenzime operative nga aktiviteti (-)  
3.2 Shpenzime provigjionimi për aktivet financiare (-)  
3.3 Shpenzime të tjera (-)
  Totali i shpenzimeve operative
4 Teprica neto nga veprimtaria
5 Të ardhura të tjera përmbledhëse  
5.1 Ndryshime në vlerën e tregut të instrumenteve financiare
6 Totali i të ardhurave të tjera përmbledhëse

Tabela 5. Pasqyra e rrjedhës së parasë së Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
Kodi Zërat Vlera në Lekë 

1 Aktiviteti operativ  

1.1 Teprica e fondeve  

 1.2 Rregullime për:  

1.2.1        Interes i përllogaritur për investime në LV  

1.3 Provigjioni i aktiveve financiare

 1.4 Ndryshime në aktive dhe detyrime operative  

1.4.1        Aktive të tjera  

1.4.2        Detyrime të tjera  

  Rrjedha e parasë nga aktiviteti operativ  

2 Aktiviteti investues  

2.1 Blerja e letrave me vlerë  

  Rrjedhja e parasë nga aktiviteti investues  

3 Rrjedhja neto e parasë dhe ekuivalentët e saj  

3.1 Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre në fillim  

3.2 Mjete monetare dhe ekuivalente të tyre në fund 

Tabela 6.  Pasqyra e ndryshimeve në Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
 Kodi Zërat  Vlera në Lekë

1 Aktivet neto në dispozicion të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme në fillim të periudhës  

2 Totali i të ardhurave përmbledhëse për vitin  

3 Aktivet neto në dispozicion të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme në fund të periudhës  

4 Teprica neto nga veprimtaria për periudhën  

5 Aktivet neto në dispozicion të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme  

2. Përjashtimisht për vitin 2020, formula e përllogaritjes së peshës së 
detyrimeve të bankave e përcaktuar në nenin 8, pika 2 të rregullores 
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“Për Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe procedurat për 
administrimin e tij”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 
56, datë 3.10.2017 ndryshon si në vijim:

Pesha e bankësn=Aktivet e bankësn-2/(Totali i aktiveven-2-Aktivet e Ish 
Bankës së Kreditit të Shqipërisën-2)

3. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë, me 
zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ngarkohen Departamenti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, 
Departamenti i Statistikave Financiare dhe Agjencia e Sigurimit të 
Depozitave për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

5. 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 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 3, datë 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)”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
neneve 28 dhe 29 të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i 
Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; si dhe bazuar në 
propozimin e Guvernatorit dhe të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të autorizojë Drejtorin e Departamentit të Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe Financës, zj. Ledia Bregu, të nënshkruajë kontratën 
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)”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit 
dhe Financës me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me 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
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 5, datë 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

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.

6. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 6, datë 5.2.2020

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR 

DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR MARRËVESHJEN E MBËSHTETJES 
FINANCIARE BRENDA GRUPIT BANKAR” 

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 nenit 6, pika 6 dhe të nenit 16, pika 6, të ligjit 
nr. 133/2016, datë 22.12.2016, “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”; me propozim të 
Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI

1. Të miratojë rregulloren “Për përcaktimin e kushteve për dhënien 
e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare 
brenda grupit bankar”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e 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 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës 
së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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KREU I 
TË PËRGJITHSHME 

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve për dhënien e 
miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare, e cila 
mund të ofrohet vetëm nga banka brenda grupit bankar, që është 
pjesë e mbikëqyrjes së konsoliduar të Bankës së Shqipërisë, si dhe të 
kërkesave për dokumentacionin dhe përmbajtjen e tij, me qëllim marrjen 
e këtij miratimi nga Banka e Shqipërisë.

Neni 2
Subjektet 

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat e licencuara për të ushtruar 
veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë, në 
përputhje me licencën e lëshuar nga Banka e Shqipërisë. 

Neni 3
Baza juridike 

1. 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; 
dhe

b) nenit 16 të ligjit nr. 133/2016, datë 22.12.2016, “Për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë” (më poshtë ligji “Për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme”).

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe 
në nenin 4 dhe kreun III të ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme”.

2. Përveç sa parashikohet në pikën 1, për qëllime të zbatimit të kësaj 
rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
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a) ”bankë ofruese” është banka, pjesë e grupit bankar, e cila ofron 
mbështetjen financiare; dhe

b) “bankë marrëse” është banka, pjesë e grupit bankar, e cila merr 
mbështetjen financiare.

KREU II
KUSHTET PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR 

MARRËVESHJEN E MBËSHTETJES FINANCIARE BRENDA 
GRUPIT BANKAR

Neni 5
Kërkesa të përgjithshme dhe procedura për dhënien e miratimit 

paraprak

1. Banka mund të ofrojë mbështetje financiare brenda grupit bankar 
në formën e një kredie, garancie ose si kombinim i tyre, për një 
ose disa banka apo subjekte të grupit bankar, me qëllim ruajtjen 
apo rivendosjen e gjendjes së qëndrueshme financiare të bankës, 
subjektit dhe të grupit bankar në tërësi. 

2. Banka nuk mund të ofrojë mbështetje financiare brenda grupit 
bankar, pa miratimin paraprak të Bankës së Shqipërisë. Format e 
tjera të zakonshme të marrëveshjeve apo marrëdhënieve financiare, 
midis bankave apo subjekteve të grupit bankar (që konkludohen 
gjatë ushtrimit të veprimtarisë normale të tyre) nuk janë objekt i 
miratimit paraprak në kuptim të kësaj rregulloreje.  

3. Banka e Shqipërisë jep, refuzon ose kufizon dhënien e miratimit 
paraprak për marrëveshjen, mbi bazën e të cilës do të ofrohet 
mbështetja financiare brenda grupit bankar, bazuar në vlerësimin e:

a) përshtashmërisë së dokumentacionit të paraqitur nga banka ofruese 
pranë Bankës së Shqipërisë; 

b) përmbajtjes së elementeve të marrëveshjes së mbështetjes financiare 
brenda grupit bankar;

c) ndikimeve të mundshme në gjendjen financiare dhe qëndrueshmërinë 
e bankës ofruese; si dhe 

d) ndikimeve të mundshme në stabilitetin financiar të vendit. 

4. Banka që do të ofrojë mbështetjen financiare, paraqet pranë 
Bankës së Shqipërisë kërkesën për marrjen e miratimit paraprak të 
marrëveshjes së mbështetjes financiare brenda grupit bankar dhe 
dokumentacionin shoqërues përkatës, siç përcaktohet në nenin 6 të 
kësaj rregulloreje. 
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5. Procedura e shqyrtimit të dokumentacionit, lidhur me dhënien e 
miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare, do 
të kryhet në dy faza: 

a) në fazën e parë, Banka e Shqipërisë shpreh moskundërshtimin e saj 
për marrëveshjen e propozuar (projekt) të mbështetjes financiare, 
kur pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur, sipas shkronjave 
“a” dhe “b” të pikës 1 të nenit 6, krijon bindjen se marrëveshja 
përfshin të gjitha elementet e përcaktuara në nenin 7 të kësaj 
rregulloreje; 

b) në fazën e dytë, kur banka ofruese do të ofrojë mbështetjen 
konkrete për bankën marrëse, Banka e Shqipërisë jep miratimin 
paraprak. Ky miratim jepet vetëm pas plotësimit dhe shqyrtimit të 
dokumentacionit të përcaktuar në shkronjën “c” të pikës 1 të nenit 
6 të kësaj rregulloreje, si dhe të vlerësimit të Bankës së Shqipërisë. 

6. Banka e Shqipërisë, brenda 2 (dy) muajve, shpreh ose jo 
moskundërshtimin dhe, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga paraqitja 
e dokumentacionit të plotë për ofrimin konkret të mbështetjes 
financiare, jep, refuzon ose kufizon dhënien e miratimit paraprak 
të mbështetjes financiare. Shprehja, ose jo, e moskundërshtimit dhe 
dhënia, refuzimi ose kufizimi i miratimit paraprak të mbështetjes 
financiare jepen me vendim të Administratorit Përgjegjës për 
Mbikëqyrjen. 

7. Banka që do të ofrojë mbështetjen financiare, njofton Bankën 
e Shqipërisë në rastet kur mbyllet, pezullohet ose përfundon 
marrëveshja e mbështetjes financiare, për të cilën është dhënë 
moskundërshtimi apo miratimi paraprak.

 
8. Banka njofton Bankën e Shqipërisë, në rastet kur ndryshojnë termat 

dhe kushtet e marrëveshjes, për të cilat është dhënë moskundërshtimi 
apo miratimi paraprak. Banka riparaqet dokumentacionin e 
ndryshuar për shqyrtim dhe vlerësim pranë Bankës së Shqipërisë.

Neni 6 
Dokumentacioni që paraqitet pranë Bankës së Shqipërisë

1. Kërkesa për marrjen e miratimit paraprak të marrëveshjes së 
mbështetjes financiare, paraqitet e shoqëruar me të gjithë 
dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) tekstin e marrëveshjes së propozuar për mbështetjen financiare 
brenda grupit të miratuar nga Këshilli Drejtues; 

b) të dhënat lidhur me emrat dhe selinë qendrore të bankave dhe/ose 
subjekteve përbërëse të grupit bankar, të cilët synojnë nënshkrimin 
e marrëveshjes së mbështetjes financiare brenda grupit bankar; 
dhe
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c) analizën e efekteve të zbatimit të marrëveshjes së propozuar të 
mbështetjes financiare brenda grupit bankar, që paraqet në 
veçanti të gjitha përfitimet dhe rreziqet e drejtpërdrejta dhe jo të 
drejtpërdrejta, duke përfshirë ndikimin në vlerat e kapitalizimit dhe 
të likuiditetit për aplikuesin dhe për grupin financiar, në rast të 
ofrimit të mbështetjes financiare, në përputhje me këtë marrëveshje, 
siç përcaktohet në nenet 8 dhe 9 të kësaj rregulloreje.

2. Banka e Shqipërisë mund të kërkojë nga subjekti aplikues paraqitjen 
e dokumentacionit shtesë, në qoftë se dokumentet e paraqitura 
sipas pikave të mësipërme, nuk bëjnë të mundur përcaktimin e 
të gjitha fakteve të rëndësishme për vendimmarrje. Në këtë rast, 
afati i Bankës së Shqipërisë për dhënien e vendimit lidhur me 
marrëveshjen financiare brenda grupit, shtyhet deri në paraqitjen e 
dokumentacionit shtesë të kërkuar.

3. Dokumentacioni i paraqitur duhet të jetë në gjuhën shqipe, në 
origjinal ose në kopje të legalizuar. Ai dorëzohet në Bankën e 
Shqipërisë me zarf të mbyllur ose dërgohet me postë të regjistruar.

Neni 7
Vlerësimi i elementeve të marrëveshjes së mbështetjes financiare 

brenda grupit bankar

Banka e Shqipërisë, në zbatim të nenit 5, pika 3, shkronja “b”, të 
kësaj rregulloreje, shqyrton dhe vlerëson nëse marrëveshja e propozuar 
(projekt) e mbështetjes financiare parashikon elementet e mëposhtme: 

a) dispozita të qarta se mbështetja do të ofrohet vetëm në rast 
se, pas ofrimit të saj, nuk do të preken treguesit rregullatorë të 
bankës ofruese (niveli minimal rregullator dhe shtesa e kombinuar 
makroprudenciale e kapitalit);

b) banka ofruese nuk është e detyruar të ofrojë mbështetjen dhe nuk i 
nënshtrohet ndonjë penaliteti për moszbatim të marrëveshjes, nëse 
nuk mund të respektojë kërkesat e kësaj rregulloreje, në rastin kur 
kërkohet ofrimi/akordimi i mbështetjes financiare; dhe

c) mbështetja ofrohet vetëm në rast se banka ofruese vlerëson se ka 
pritshmëri të arsyeshme për korrigjimin e vështirësive financiare të 
bankës marrëse.

Neni 8
Vlerësim i përfitimeve dhe rreziqeve për grupin dhe për bankën 

ofruese 

1. Banka ofruese, me qëllim që të argumentojë/provojë për Bankën e 
Shqipërisë se ofrimi i mbështetjes financiare ka si objektiv ruajtjen 
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apo rivendosjen/përmirësimin e gjendjes financiare të grupit në 
tërësinë e tij, analizon dhe krahason:

a) përfitimet e përgjithshme të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta 
për grupin në tërësinë e tij (përfitimet për secilën nga bankat e 
grupit), që rezultojnë nga një rivendosje/përmirësim i gjendjes 
financiare të bankës marrëse dhe rreziqet e përgjithshme të pritshme 
për pozicionin financiar të grupit nëse nuk ofrohet mbështetja, si 
dhe rrezikun e një dështimi të bankës marrëse në këtë rast, me

b) rreziqet për grupin, që rezultojnë nga ofrimi i mbështetjes financiare, 
përfshirë këtu rrezikun e dështimit të bankës marrëse dhe humbjen 
për grupin, në rast dështimi pas marrjes së mbështetjes.

2. Banka ofruese, me qëllim që të argumentojë/provojë për Bankën 
e Shqipërisë se ofrimi i mbështetjes financiare është në interesin e 
bankës ofruese, analizon dhe krahason: 

a) përfitimet e përgjithshme të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta 
për bankën ofruese, që rezultojnë nga një rivendosje/përmirësim 
i shëndetit financiar të bankës marrëse dhe rreziqet e përgjithshme 
të pritshme për pozicionin financiar të bankës ofruese nëse nuk 
ofrohet mbështetja, si dhe rrezikun e një dështimi të bankës marrëse 
në këtë rast, me

b) rreziqet për bankën ofruese, që rezultojnë nga ofrimi i mbështetjes 
financiare, përfshirë këtu rrezikun e dështimit të bankës marrëse dhe 
humbjen për bankën ofruese, në rast dështimi të bankës marrëse 
pas marrjes së mbështetjes. 

Analiza dhe vlerësimi i pritshmërisë së korrigjimit të vështirësive financiare 
të bankës marrëse duhet bazuar në elementet e përcaktuara në nenin 9 
të kësaj rregulloreje. 

3. Analiza sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, duhet të marrë në 
konsideratë kërkesat për një administrim të mirë/shëndetshëm të 
kapitalit dhe të likuiditetit, në nivel banke individuale dhe grupi 
bankar, si dhe çdo procedurë apo politikë të brendshme ekzistuese, 
që administron apo kufizon transaksionet brenda grupit bankar.

4. Banka ofruese, në rastet kur vlerësohet se ofrimi i mbështetjes 
financiare do të krijonte një kërcënim për stabilitetin financiar të 
vendit, analizon të paktën faktorët e mëposhtëm:

 
a) rëndësinë që ka banka ofruese për stabilitetin financiar të vendit, 

duke marrë në konsideratë lidhjet e ndërsjella mes bankës ofruese 
dhe bankave të tjera që janë me rëndësi për stabilitetin financiar; 

b) kushtet financiare të bankës ofruese dhe të subjekteve të grupit 
bankar që janë me rëndësi për stabilitetin e tij; 

c) probabilitetin e ngjarjeve të ardhshme që kanë një impakt negativ 
mbi bankën ofruese ose mbi anëtarët e grupit bankar që janë me 
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rëndësi për gjendjen financiare të bankës ofruese ose për stabilitetin 
financiar të vendit; dhe 

d) rrezikun që ofrimi i mbështetjes financiare do t’i reduktojë bankës 
ofruese likuiditetin apo aktivet, të cilat do të jenë të nevojshme 
për të mbështetur bankat e tjera të grupit bankar që janë të 
rëndësishme për stabilitetin e grupit bankar dhe stabilitetin financiar 
në të ardhmen e afërt. 

Nëse banka ofruese nuk është plotësisht e informuar mbi ndikimet e 
mundshme në stabilitetin financiar të vendit, vlerësimi do të mbështetet 
në informacionin e disponueshëm.

5. Banka ofruese vlerëson:

a) nëse ofrimi i mbështetjes financiare dëmton aftësinë për ndërhyrje 
të jashtëzakonshme në bankën ofruese, dhe 

b) nëse dhënia e mbështetjes financiare e bën më pak të zbatueshëm 
dhe të besueshëm zbatimin e strategjisë së ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme për bankën ofruese, siç parashikohet në planin 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme. 

Ky vlerësim konsideron ndikimin e ofrimit të mbështetjes financiare në:

i. mundësinë e përthithjes së humbjeve brenda grupit, pas 
përmbushjes së kushteve për ndërhyrje të jashtëzakonshme;

ii. ndërlidhjen e bankës ofruese me bankën marrëse;
iii. rrezikun e efektit zinxhir brenda grupit;
iv. kompleksitetin e grupit, si rrjedhojë e ofrimit të mbështetjes      

financiare.

Nëse banka ofruese nuk është plotësisht e informuar mbi strategjinë 
e preferuar për ndërhyrje të jashtëzakonshme, vlerësimi do të 
mbështetet në informacionin e disponueshëm në planin e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme.

6. Banka ofruese, me qëllim sigurimin e zbatueshmërisë së kërkesave të 
Bankës së Shqipërisë për kapitalin rregullator dhe mjaftueshmërinë e 
kapitalit, si dhe shtesën e kombinuar makroprudenciale të kapitalit, 
administrimin e rrezikut të likuiditetit dhe administrimin e rrezikut 
nga ekspozimet e mëdha, si dhe shmangien e shkeljeve të këtyre 
kërkesave, që mund të rrjedhin nga ofrimi i mbështetjes financiare, 
paraqet në Bankën e Shqipërisë, në fazën e dytë, informacion se 
do të vazhdojë t’i përmbushë kërkesat lidhur me mjaftueshmërinë 
e kapitalit dhe shtesën e kombinuar makroprudenciale të kapitalit, 
likuiditetin dhe ekspozimet e mëdha, dhe se ofrimi i mbështetjes 
nuk do të rezultojë në shkelje të tyre në të ardhmen e afërt/të 
parashikueshme. 
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Neni 9
Pritshmëria e korrigjimit të vështirësive financiare

1. Në zbatim të kërkesave të nenit 7, shkronja “c”, të kësaj rregulloreje, 
pritshmëria që mbështetja e ofruar të korrigjojë në mënyrë të 
konsiderueshme vështirësitë financiare të bankës së grupit bankar 
që merr mbështetjen financiare (banka marrëse), do të konsiderohet 
e arsyeshme/argumentuar, vetëm nëse plotësohen kriteret/kushtet 
e mëposhtme: 

a) nevojat për kapital dhe likuiditet të bankës marrëse, aktuale dhe 
të pritshme, janë të mbuluara për një kohë të mjaftueshme, e cila 
përfshin një afat kohor nga 3 (tre) muaj deri në 1 (një) vit, në varësi 
të natyrës së treguesve, duke marrë në konsideratë respektivisht 
edhe të gjitha burimet e tjera financiare, përmes të cilave mund 
të përmbushen këto nevoja, intervalin kohor që nevojitet për të 
korrigjuar vështirësitë financiare, si dhe afatin kohor të mbështetjes;

b) analiza e situatës financiare dhe e shkaqeve të brendshme dhe 
të jashtme të vështirësive financiare, në veçanti e natyrës dhe 
kompleksitetit të veprimtarisë së bankës marrëse dhe e administrimit 
të rrezikut nga ana e saj, si dhe analiza dinamike e kushteve të 
tregut, mbështet pritshmërinë e korrigjimit;

c) një plan veprimi që përshkruan masat për korrigjimin e situatës 
financiare të bankës marrëse, duke përfshirë, nëse është e 
nevojshme, një rishikim të natyrës dhe kompleksitetit të veprimtarisë 
së saj dhe të administrimit të rrezikut; dhe

d) supozimet në bazë të përshkrimeve dhe parashikimeve të përcaktuara 
në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të këtij neni, janë koherente dhe 
të besueshme/arsyeshme, si dhe marrin në konsideratë kushtet e 
stresuara të bankës marrëse, kushtet aktuale të tregut dhe zhvillimet 
potenciale të pafavorshme. 

Neni 10
Kërkesat për publikimin e informacionit mbi marrëveshjen e 

nënshkruar të mbështetjes financiare brenda grupit 

1. Banka publikon termat dhe kushtet e përgjithshme të marrëveshjes 
së mbështetjes financiare brenda grupit, për të cilën është dhënë 
miratimi paraprak, si dhe në veçanti, informacionin e mëposhtëm:

a) emrat e biznesit të subjekteve përbërëse të grupit bankar, që kanë 
nënshkruar marrëveshjen e mbështetjes financiare;

b) format në të cilat mund të ofrohet kjo mbështetje, si dhe kufizimet 
individuale për secilën nga këto forma; 

c) parimet ku bazohet përllogaritja e vlerësimit për ofrimin e mbështetjes 
financiare brenda grupit bankar dhe mënyrën sesi ato lidhen me 
kushtet e tregut, në kohën e mbështetjes; 

d) informacion nëse parashikohet reciprociteti i mbështetjes financiare 
ndërmjet palëve të marrëveshjes së mbështetjes financiare brenda 
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grupit bankar, dhe/ose informacion lidhur me kushtet e ndryshme 
që aplikohen kundrejt marrësve dhe/ose ofruesve të ndryshëm të 
mbështetjes financiare, nëse një reciprocitet i tillë nuk ekziston; 

e) informacion lidhur me renditjen, maturitetin dhe datën përfundimtare 
të shlyerjes së detyrimeve, që rrjedhin nga ofrimi i mbështetjes;

f) informacion lidhur me rrethanat dhe/ose treguesit që kanë të bëjnë 
me veprimet e marrësit dhe/ose ofruesit të mbështetjes, të cilët 
përfaqësojnë bazën për ofrimin e kësaj mbështetjeje; dhe

g) informacion lidhur me kolateralin e parashikuar për ofrimin e 
mbështetjes financiare.

2. Banka publikon qartësisht në faqen e saj zyrtare të internetit, 
informacionin e sipërpërmendur, me emërtimin “Informacion lidhur 
me marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit bankar”, si 
dhe duhet ta përditësojë këtë informacion të paktën një herë në vit, 
dhe/ose pa vonesë, në rast ndryshimesh që i bëhen marrëveshjes 
së mbështetjes financiare brenda grupit.

KREU III
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 

Neni 11
Sanksionet

Banka e Shqipërisë, në rastet kur banka nuk njofton mbi marrëveshjet 
për mbështetje financiare brenda grupit bankar, zbaton sanksionet 
e përcaktuara në nenin 81 të Kreut XI të ligjit “Për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme”. 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 7, datë 5.2.2020

PËR  
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR RAPORTIN E  

MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; të nenit 58, shkronjat “a”, “b”, “c” dhe ”ç”, nenit 59, pikat 
2 dhe 8, dhe të nenit 60, pika 2, 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 raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 31.07.2013, e 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 4, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 2, shkronja “a”, nënpika 7 shfuqizohet shënimi sqarues 
(footnote) me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Në rastin e institucioneve që mbikëqyren nga Banka e 
Shqipërisë do të përfshihen institucionet financiare jobanka dhe 
shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre”,

ii. në pikën 2, shkronja “a”, nënpika 7, pas fjalisë së parë me 
përmbajtje ““Institucionet financiare” – janë ndërmjetësit 
financiarë, subjekt i kërkesave mbikëqyrëse të barasvlershme me 
kërkesat mbikëqyrëse për bankat.”, shtohet fjalia me përmbajtjen 
e mëposhtme:
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 “Në rastin e institucioneve që mbikëqyren nga Banka e 
Shqipërisë do të përfshihen institucionet financiare jobanka dhe 
shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre, ndërsa nuk përfshihen 
zyrat e këmbimit valutor.”,

iii. në pikën 2, shkronja “a”, nënpika 11 ndryshon me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 ““Njësi të sektorit publik” – janë organet administrative 
jotregtare, në varësi të qeverisë qendrore, qeverive rajonale 
apo autoriteteve lokale ose të autoriteteve që ushtrojnë 
përgjegjësi të njëjta si qeveritë rajonale dhe autoritetet lokale; 
ose ndërmarrjet/personat juridikë jotregtarë që zotërohen 
ose krijohen dhe financohen nga qeveria qendrore, qeveritë 
rajonale ose autoritetet lokale dhe garantohen prej tyre, të cilat 
përfshijnë organizmat që vetadministrohen dhe funksionojnë 
në bazë të një ligji të veçantë dhe janë nën mbikëqyrjen 
shtetërore;”;

b) Në nenin 10, pika 1, përmbajtja e shkronjës “c” ndryshon si 
vijon:

 “c) ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj njësive të 
sektorit publik;”;

c) Titulli i nenit 14 dhe neni 14, ndryshojnë sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

“Neni 14
Ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik

1. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik, 
për të cilat nuk ekziston vlerësim nga një ECAI, bazuar në nivelin 
e cilësisë së kredisë të caktuar për ekspozimet ndaj qeverisë 
qendrore, në juridiksionin e të cilave janë krijuar/veprojnë këto 
njësi të sektorit publik, me peshat e rrezikut sipas Tabelës 2.1.

 Tabela 2.1
Cilësia e kredisë për qeverinë 
qendrore 1 2 3 4 5 6

Pesha e rrezikut 20% 50% 100% 100% 100% 150%

2. Bankat ponderojnë me 100% ekspozimet ndaj njësive të sektorit 
publik të pavlerësuara, që janë krijuar/veprojnë në vendet, 
qeveria qendrore e të cilave është e pavlerësuar.

3. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik, për 
të cilat ekziston vlerësimi nga një ECAI, në përputhje me peshat 
e rrezikut për ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura, 
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të përcaktuara në nenin 17/1 të kësaj rregulloreje. Trajtimi 
preferencial për ekspozimet afatshkurtra, i parashikuar në nenin 
17, paragrafi 2, dhe në nenin 17/1, paragrafi 2, nuk është i 
zbatueshëm për njësitë e sektorit publik.

4. Pavarësisht sa përcaktohet më sipër, bankat ponderojnë me 20% 
ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik, me një maturim fillestar 
prej 3 (tre) muajsh ose më pak se 3 (tre) muajsh.

5. Bankat, me miratimin paraprak të Bankës së Shqipërisë, mund të 
trajtojnë ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik si ekspozimet 
ndaj qeverisë qendrore, në juridiksionin e të cilave ato janë 
krijuar/veprojnë, në rastin kur nuk ka asnjë ndryshim në rrezikun 
që rrjedh nga ekspozime të tilla, në bazë të ekzistencës së një 
garancie të përshtatshme nga ana e qeverisë qendrore.

6. Bankat, në rastet kur autoritetet kompetente të një shteti anëtar të 
Bashkimit Evropian i trajtojnë ekspozimet ndaj njësive të sektorit 
publik, si ekspozime ndaj institucioneve apo si ekspozime ndaj 
qeverisë qendrore, në juridiksionin e të cilave ato janë krijuar/
veprojnë, mund të ponderojnë në mënyrë të ngjashme ekspozimet 
ndaj entiteteve të tilla.

7. Në rastet kur autoritetet kompetente të një vendi të tretë (përjashtimisht 
vendeve të BE-së) kanë kritere rregullatore dhe mbikëqyrjeje të paktën 
të barasvlershme me ato të Bankës së Shqipërisë dhe që i trajtojnë 
ekspozimet ndaj njësive të sektorit publik në përputhje me paragrafët 
1 deri në 3 të këtij neni, atëherë bankat mund t’i ponderojnë në 
mënyrë të ngjashme këto ekspozime, vetëm me miratimin paraprak 
të Bankës së Shqipërisë. Nëse nuk plotësohen kushtet e parashikuara 
në këtë paragraf, bankat zbatojnë një peshë rreziku 100%.”;

d) Neni 17 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

“Neni 17
Ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura

1. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura, 
për të cilat ekziston vlerësimi nga një ECAI, sipas përcaktimeve në 
nenin 17/1 të kësaj rregulloreje. Bankat ponderojnë ekspozimet 
ndaj institucioneve të mbikëqyrura, për të cilat nuk ekziston 
vlerësimi nga një ECAI, sipas përcaktimeve në nenin 17/2 të kësaj 
rregulloreje.

2. Bankat, për ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura që kanë 
një maturitet të mbetur 3 (tre) ose më pak se 3 (tre) muaj, dhe që 
janë të shprehura dhe të financuara në monedhën kombëtare të 
huamarrësit, zbatojnë një peshë rreziku që është një kategori më 
pak e favorshme se pesha preferenciale e rrezikut, e zbatuar ndaj 
qeverisë qendrore (siç përcaktohet në paragrafët 4, 6 dhe 7, të 
nenit 12 të kësaj rregulloreje). Kjo peshë rreziku, në çdo rast, nuk 
mund të jetë më pak se 20%.”;

e) Pas nenit 17, shtohen nenet 17/1 dhe 17/2 me përmbajtjen e 
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mëposhtme:

“Neni 17/1
Ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura të vlerësuara

1. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura 
me një maturitet të mbetur prej më shumë se 3 (tre) muajsh, për të 
cilat ekziston vlerësimi nga një ECAI, sipas peshave të rrezikut të 
përcaktuara në Tabelën 4. 

 Tabela 4
Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6
Pesha e rrezikut 20% 50% 50% 100% 100% 150%

2. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura 
me një maturitet të mbetur deri në 3 (tre) muaj, për të cilat ekziston 
vlerësimi nga një ECAI, sipas peshave të rrezikut të përcaktuara në 
Tabelën 4.1.

 Tabela 4.1
Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6
Pesha e rrezikut 20% 20% 20% 50% 50% 150%

3. Bankat, bazuar në vlerësimin/et afatshkurtra nga një ECAI, ponderojnë 
ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura, sipas Tabelës 4.2. 

 Tabela 4.2
Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6
Pesha e rrezikut 20% 50% 100% 150% 150% 150%

4. Bankat, për përzgjedhjen midis trajtimit të vlerësimit afatshkurtër 
të kredisë nga një ECAI, sipas pikës 3 të këtij neni dhe trajtimit 
preferencial për ekspozimet afatshkurtra (me maturitet të mbetur deri 
në 3 (tre) muaj), të parashikuar në pikën 2 të këtij neni, veprojnë si 
vijon:

a)  nëse nuk ekziston një vlerësim afatshkurtër i ekspozimit, trajtimi i 
përgjithshëm preferencial për ekspozimet afatshkurtra (me maturitet 
të mbetur deri në 3 (tre) muaj), siç parashikohet në pikën 2 të këtij 
neni, do të zbatohet për të gjitha ekspozimet ndaj institucioneve 
me maturitet të mbetur deri në 3 (tre) muaj;

b)  nëse ekziston një vlerësim afatshkurtër, i cili përcakton një peshë 
rreziku më të favorshme ose të njëjtë me trajtimin e përgjithshëm 
preferencial për ekspozimet afatshkurtra (me maturitet të mbetur 
deri në 3 (tre) muaj), siç parashikohet në pikën 2 të këtij neni, 
atëherë vlerësimi afatshkurtër do të përdoret vetëm për atë ekspozim 
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specifik. Ekspozimet e tjera afatshkurtra do të ndjekin trajtimin e 
përgjithshëm preferencial për ekspozimet afatshkurtra (me maturitet 
të mbetur deri në 3 (tre) muaj), siç parashikohet në pikën 2 të këtij 
neni;

c)  nëse ekziston një vlerësim afatshkurtër, i cili përcakton një peshë 
rreziku më pak të favorshme sesa trajtimi i përgjithshëm preferencial 
për ekspozimet afatshkurtra (me maturitet të mbetur deri në 3 (tre) 
muaj), siç parashikohet në pikën 2 të këtij neni, atëherë nuk do 
të përdoret trajtimi i përgjithshëm preferencial për ekspozimet 
afatshkurtra dhe të gjitha pretendimeve afatshkurtra të pavlerësuara, 
do t’u caktohet e njëjta peshë rreziku e përcaktuar nga vlerësimi 
specifik afatshkurtër.

Neni 17/2
Ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura të pavlerësuara

1. Bankat ponderojnë ekspozimet ndaj institucioneve të mbikëqyrura, 
për të cilat nuk ekziston vlerësim nga një ECAI, bazuar në nivelin 
e cilësisë së kredisë të caktuar për ekspozimet ndaj qeverisë 
qendrore, në juridiksionin e të cilave janë krijuar/veprojnë këto 
institucione, me peshat e rrezikut sipas Tabelës 4.3.

 Tabela 4.3
Cilësia e kredisë për qeverinë 
qendrore 1 2 3 4 5 6

Pesha e rrezikut 20% 50% 100% 100% 100% 150%

2. Bankat ponderojnë me 100% ekspozimet ndaj institucioneve të 
mbikëqyrura të pavlerësuara, që veprojnë në vendet, qeveria 
qendrore e të cilave është e pavlerësuar.

3. Bankat ponderojnë me 20% ekspozimet ndaj institucioneve të 
mbikëqyrura të pavlerësuara, me një maturim fillestar efektiv prej 
3 muajsh ose më pak se 3 muajsh. Për qëllime të këtij paragrafi, 
ekspozimet me maturim fillestar (kontraktual) prej 3 muajsh ose 
më pak se 3 muajsh, të cilët pritet të rinovohen (roll over), nuk 
kualifikohen për këtë trajtim preferencial.

4.   Bankat ponderojnë me 50% ekspozimet e financimit tregtar (trade 
finance)1 ndaj institucioneve të mbikëqyrura të pavlerësuara, 
me maturitet të mbetur deri në një vit, të cilat janë transaksione 
të vetëlikuidueshme dhe lidhen me këmbimin e mallrave dhe 
shërbimeve, dhe me 20% ekspozimet e financimit tregtar (trade 
finance) ndaj institucioneve të mbikëqyrura të pavlerësuara, me 
maturitet të mbetur prej 3 (tre) muajsh ose më pak se 3 (tre) muaj.”;

f) Në nenin 22, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1  Sipas përkufizimit për “financimin tregtar (trade finance)” të parashikuar në rregulloren nr. 27, 
datë 28.3.2019, “Për raportin e mbulimit me likuiditet”. 
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i. në pikën 1, shkronja “a”, togfjalëshi “kanë si objekt blerjen”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “kanë si objekt blerjen/ndërtimin/
rikonstruksionin”,

ii. në pikën 1, shkronja “b”, togfjalëshi “kredimarrësi është blerësi”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “kredimarrësi është blerësi/
pronari”;

g) Në nenin 23, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas togfjalëshit “me kolateral pasuri të paluajtshme 
tregtare”, shtohet togfjalëshi “(të tilla si: zyra, qendra tregtare 
ose ambiente të tjera tregtare, për qëllime ose funksione tregtare 
etj.)”,

ii. në pikën 3, shkronja “a”, fraza “(kjo kërkesë nuk përjashton 
situatat ku, faktorë të thjeshtë makroekonomikë mund të ndikojnë 
edhe në vlerën e pronës dhe performancën e kredimarrësit)”, 
zëvendësohet me frazën “(banka mund të përjashtojë situatat, 
ku faktorë të thjeshtë makroekonomikë ndikojnë si në vlerën 
e pasurisë së paluajtshme, ashtu edhe në performancën e 
kredimarrësit, nga përcaktimi i materialitetit të një varësie të 
tillë)”,

iii. pas pikës 5, shtohet pika 6 me përmbajtjen e mëposhtme:

 “6. Për qëllime të këtij neni, toka nuk konsiderohet kolateral 
pasuri e paluajtshme tregtare.”;

h) Në nenin 24, pika 3, shfuqizohet fjalia e dytë me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “Nëse për këto ekspozime janë krijuar fonde rezervë për 
mbulimin e humbjeve, me të paktën 20% të vlerës së ekspozimit, 
pjesa e mbetur e ekspozimit, pas zbritjes së fondeve rezervë, 
ponderohet me 50%.”; 

i) Në nenin 25, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, togfjalëshi “siç përcaktohet në këtë rregullore”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “siç përcaktohen në nenin 4 të 
kësaj rregulloreje”,

ii. në pikën 2, shfuqizohet shënimi sqarues (footnote) “Por në asnjë 
rast pesha e ponderimit në total, për ekspozimin përkatës, nuk 
tejkalon peshën 150%.”;

j) Në nenin 26, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas frazës “sipas përcaktimit në nenin 4 të kësaj 
rregulloreje,”, shtohet fraza “në mënyrë që të trajtohen me 
pesha preferenciale rreziku, sipas paragrafëve 3 dhe 4 të këtij 
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neni, plotësojnë kushtet e parashikuara në paragrafin 5 të këtij 
neni dhe”,

ii. në pikën 1, shkronja “a”, togfjalëshi “entet publike” zëvendësohet 
me togfjalëshin “njësitë e sektorit publik”,

iii. në pikën 1, shkronja “b”, nënpika “ii”, togfjalëshi “nga ente 
publike”, zëvendësohet me togfjalëshin “nga njësi të sektorit 
publik” dhe togfjalëshi “paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 14”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “paragrafëve 1, 2, 3 dhe 5 të 
nenit 14”, 

iv. në pikën 1, shkronja “f”, fraza “për qëllime të zbatimit të kësaj 
pike, termi “e kolateralizuar””, zëvendësohet me frazën “për 
qëllime të zbatimit të këtij paragrafi, termi “të garantuara”” 
dhe togfjalëshi “shkronjat “a” deri në “f””, zëvendësohet me 
togfjalëshin ”shkronjat ”a” deri në “e””,

v. në pikën 2, togfjalëshi “në kreun IV”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “në aneksin 1”,

vi. pika 3 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “3. Bankat ponderojnë ekspozimet në formën e obligacioneve 
të garantuara, për të cilat nuk ekziston një vlerësim nga një 
ECAI, bazuar në peshën e rrezikut të kredisë, të caktuar 
për ekspozimet e pagarantuara senior ndaj emetuesit, siç 
përcaktohet në Tabelën 7:

a) nëse ekspozimit ndaj bankës emetuese i caktohet një peshë 
rreziku 20%, ekspozimit ndaj obligacioneve të garantuara i 
caktohet një peshë rreziku 10%;

b) nëse ekspozimit ndaj bankës emetuese i caktohet një peshë 
rreziku 50%, ekspozimit ndaj obligacioneve të garantuara i 
caktohet një peshë rreziku 20%;

c) nëse ekspozimit ndaj bankës emetuese i caktohet një peshë 
rreziku 100%, ekspozimit ndaj obligacioneve të garantuara i 
caktohet një peshë rreziku 50%; dhe

d) nëse ekspozimit ndaj bankës emetuese i caktohet një peshë 
rreziku 150%, ekspozimit ndaj obligacioneve të garantuara i 
caktohet një peshë rreziku 100%.

             
 Tabela 7
Pesha e rrezikut për ekspozimet e pagarantuara 
senior ndaj bankës emetuese 20% 50% 100% 150%

Pesha e rrezikut për ekspozimet në formën e 
obligacioneve të garantuara 10% 20% 50% 100%

vii. pas pikës 3, shtohen pikat 4 dhe 5 me përmbajtjen e mëposhtme:

 “4. Bankat, për obligacionet e garantuara për të cilat ekziston 
një vlerësim nga një ECAI, ponderojnë ekspozimet me peshat e 
rrezikut sipas Tabelës 7.1.

 
 Tabela 7.1
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Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6

Pesha e rrezikut 10% 20% 20% 50% 50% 100%

 5. Bankat trajtojnë me pesha preferenciale rreziku, sipas paragrafëve 
3 dhe 4 të këtij neni, ekspozimet në formën e obligacioneve të 
garantuara, të cilat plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 a) banka investuese merr/siguron minimalisht informacionin 
e mëposhtëm, mbi portofolin e investimit:

 i. vlerën e fondit garantues (cover pool) dhe tepricën 
(outstanding) e obligacioneve të garantuara;

 ii. shpërndarjen gjeografike dhe llojet e aktiveve që 
garantojnë obligacionet e garantuara, madhësinë e kredisë, 
normën e interesit dhe rrezikun e kursit të këmbimit; 

 iii. strukturën e maturitetit të obligacioneve të garantuara dhe 
të aktiveve që i garantojnë këto obligacione; dhe

 iv. përqindjen e kredive të cilat janë më shumë se 90 ditë 
në vonesë.

 b) emetuesi i vë në dispozicion bankës investuese, të paktën 
çdo gjashtë muaj, informacionin e përcaktuar në shkronjën “a” 
të këtij paragrafi.”;

k) Në nenin 35, pas pikës 1, shtohet pika 2 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “2. Lista zyrtare e ECA-ve publikohet dhe përditësohet nga 
OECD në linkun: http://www.oecd.org/trade/topics/export-
credits/documents/links-of-official-export-credit-agencies.pdf .”;

l) Në nenin 38, pika 1, pas togfjalëshit “që përbëjnë ekspozime 
ndaj”, shtohet togfjalëshi “institucioneve të mbikëqyrura dhe”;

m) Në nenin 49, pika 3, shkronja “b”, dhe pika 4, shkronja “b”, 
togfjalëshi “subjektet e sektorit publik”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“njësitë e sektorit publik”;

n) Në nenin 87, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, togfjalëshi “subjekt/njësi e sektorit publik, 
ekspozimet ndaj të cilit”, zëvendësohet me togfjalëshin “njësi e 
sektorit publik, ekspozimet ndaj të cilës”,

ii. në pikën 1, fraza “ekspozimet ndaj të cilës, sipas kreut III 
të rregullores, janë trajtuar si ekspozime ndaj bankave;” 
zëvendësohet me frazën “ekspozimet ndaj të cilës, sipas nenit 
14, paragrafët 1, 2 dhe 3 të rregullores, ponderohen bazuar 
në cilësinë e kredisë së caktuar për ekspozimet ndaj qeverisë 
qendrore ose janë trajtuar si ekspozime ndaj institucioneve të 
mbikëqyrura;”,
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iii. në pikën 2, togfjalëshi “subjekteve të listuara në këtë paragraf”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “subjekteve të listuara në 
paragrafin 1 të këtij neni”;

o) Në nenin 88, pika 2, togfjalëshi “në paragrafin 1 të nenit 86”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “në paragrafin 1 të nenit 87”;

p) Aneksi 2 i rregullores ndryshon sipas përmbajtjes bashkëlidhur këtij 
vendimi.

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave Financiare 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 në 1 qershor 2020, me përjashtim të shkronjës 
“h” të pikës 1 që hyn në fuqi më 1 shtator 2020. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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ANEKS 2
KLASIFIKIMI I ZËRAVE JASHTË BILANCIT

Zërat jashtë bilancit klasifikohen në kategoritë e mëposhtme.

Zëra me rrezik të lartë, që përfshijnë:

a) garanci pa mbulesë/me karakteristikat e zëvendësuesve të kredisë 
(me fondet e bankës), ku përfshihen letër kreditë, garancitë e 
aprovuara me linjë kredie etj.;

b) derivativët e kredisë (Forward-et ose Opsionet);

c) pranimet, të cilat janë elemente të formës së garancisë, ku banka 
nuk lëvron fonde, por premton pagesë apo financim të ardhshëm, 
siç përcaktohet në kontratën respektive;

d) çeqe, kambiale apo dëftesa me xhirim në llogari, që nuk mbajnë 
emrin e një banke tjetër;

e) transaksionet me rekurs, të cilat parashikojnë të drejtën për të 
kërkuar shlyerjen e detyrimit, ku përfshihet faktoringu, lehtësitë e 
skontimit të faturës etj.;

f) letra kredie në pritje/të gatshme (standby) të parevokueshme me 
karakteristikat e garancive pa mbulesë/zëvendësuesve të kredisë;

g) aktive të blera nëpërmjet marrëveshjeve të blerjes me të drejta të 
plota “Forward”; 

h) depozitat “Forward”, të cilat përfaqësojnë depozitimin fizik të 
fondeve të parashikuara për një datë të përcaktuar në të ardhmen 
sipas kontratës/ave respektive;

i) pjesa e papaguar e aksioneve dhe titujve të paguar pjesërisht;

j) marrëveshjet e shitjes dhe riblerjes së aktiveve, siç përcaktohet në 
ligjin/rregulloren për REPO-t; 

k) zëra të tjerë me rrezik të lartë, të klasifikuar nga vetë banka dhe të 
vlerësuar nga Banka e Shqipërisë.

Zëra me rrezik të mesëm, që përfshijnë:

a) zërat jashtë bilancit të financimit tregtar, në formën e kredive 
dokumentare të emetuara dhe të konfirmuara; 

b) zëra të tjerë jashtë bilancit:
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i. garanci transporti dhe garanci doganore dhe tatimore, ku 
garancia shërben për të siguruar pagesën e detyrimeve doganore 
dhe tatimore, 

ii. angazhime kredie të patërhequra, të cilat përfaqësojnë 
marrëveshjet e huasë, blerjet e titujve, ofrimin e garancive apo të 
lehtësirave të pranimit me një maturim fillestar më shumë se një 
vit,

iii. lehtësira/shërbime për lëshimin e vlerënotave, të cilat 
përfaqësojnë marrëveshjet midis disa bankave për të blerë çdo 
vlerënotë afatshkurtër apo afatgjatë, të cilën kredimarrësi nuk ka 
mundësi që ta shesë në tregun e Eurozonës, si dhe angazhimet 
qarkulluese të nënshkruara, të cilat përfaqësojnë një formë 
të kredisë qarkulluese, ku një grup bankash bien dakord të 
akordojnë kredi, në rastet kur një kredimarrës nuk ka mundësi të 
shesë në tregun e Eurozonës, 

iv. zëra të tjerë me rrezik të mesëm, të klasifikuar nga vetë banka 
dhe të vlerësuar nga Banka e Shqipërisë.

Zëra me rrezik të ulët, që përfshijnë:

a) zërat jashtë bilancit të financimit tregtar:

i. kredi dokumentare, në të cilat dërgesa ose malli (commodity) 
shërben si kolateral, si dhe transaksione të tjera të vetëlikuidueshme,

ii. garancitë ku përfshihen kryesisht garancitë për tendera dhe për 
garantimin e përfundimit të punimeve (performance bonds), si 
dhe garancitë e lidhura me to për pagesat në avancë (advance 
payment) apo garancitë e mbajtjes (retention guarantees), si dhe 
garancitë që nuk kanë karakteristikat e garancive pa mbulesë/ 
zëvendësuesve të kredisë,

iii. letra kredie në pritje/të gatshme (standby) të parevokueshme që 
nuk kanë karakteristikat e garancive pa mbulesë/zëvendësuesve 
të kredisë;

b) zëra të tjerë jashtë bilancit:

i. angazhime kredie të patërhequra, të cilat përfaqësojnë 
marrëveshjet e huasë, blerjet e titujve, ofrimin e garancive apo 
të lehtësirave të pranimit, me një maturim fillestar deri në një vit 
(përfshirë edhe ato me maturim njëvjeçar), të cilat nuk mund të 
anulohen pa kushte, në çdo kohë dhe pa njoftuar, apo të cilat 
nuk parashikojnë, efektivisht, anulimin në mënyrë automatike, si 
pasojë e përkeqësimit të aftësisë paguese të kredimarrësit, 

ii. zëra të tjerë me rrezik të ulët, të klasifikuar nga vetë banka dhe 
të vlerësuar nga Banka e Shqipërisë.
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Zëra pa rrezik, që përfshijnë:
 
a) angazhime kredie të patërhequra, të cilat përfaqësojnë 

marrëveshjet e huasë, blerjet e titujve, ofrimin e garancive apo të 
lehtësirave të pranimit, që mund të anulohen pa kushte, në çdo 
kohë dhe pa njoftuar, apo që parashikojnë efektivisht anulimin në 
mënyrë automatike, si pasojë e përkeqësimit të aftësisë paguese të 
kredimarrësit. Linjat e kredisë me pakicë (retail) mund të konsiderohen 
si të anulueshme pa kushte, nëse kushtet e punës i lejojnë bankës të 
anulojë këto linja kredie, duke konsideruar në çdo rast dispozitat e 
ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe aktet nënligjore e rregullative 
në zbatim të tij; 

b) angazhime kredie të patërhequra për tendera dhe për garantimin 
e përfundimit të punimeve (performance guarantees), që mund 
të anulohen pa kushte, në çdo kohë dhe pa njoftuar, apo që 
parashikojnë efektivisht anulimin në mënyrë automatike, si pasojë e 
përkeqësimit të aftësisë paguese të kredimarrësit;

c) zëra të tjerë pa rrezik, të klasifikuar nga vetë banka dhe të vlerësuar 
nga Banka e Shqipërisë.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 8, datë 5.2.2020

PËR  
MIRATIMIN E TARIFAVE TË PËRDORIMIT TË INFORMACIONIT QË MBAHET 

NË REGJISTRIN E KREDIVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 127, pika 
5, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 24 të rregullores nr. 67, datë 13.10.2010, 
“Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të Kredive 
në Bankën e Shqipërisë”; dhe nenit 15 të Udhëzimit nr. 68, datë 
13.10.2010, “Për procedurën e nxjerrjes së Raportit të kredimarrësit dhe 
rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e Kredive”; me propozim të 
Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë tarifat e përdorimit të informacionit që mbahet në 
Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë, sipas tabelës 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës me zbatimin e 
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. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi nr. 69, datë 
13.10.2010, i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ”Për 
miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që mbahet në 
Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë”.
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Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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TARIFAT E PËRDORIMIT 
TË INFORMACIONIT QË MBAHET NË 

REGJISTRIN E KREDIVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

TARIFA E PËRDORIMIT PËRSHKRIM/DETAJIM TARIFA NË LEKË

Tarifa për kërkim të suksesshëm nga 
bankat E pagueshme çdo muaj 150

Tarifa për kërkim të suksesshëm nga  
subjektet financiare jobanka, shoqëritë e 

kursim-kreditit dhe unionet
E pagueshme çdo muaj 75

Tarifa për kërkesë nga individët Pa Pagesë 0

Tarifë për kërkesë nga subjektet tregtare E pagueshme në momen-
tin e pranimit të kërkesës 500
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 9, datë 5.2.2020

PËR  
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR  

KRYERJEN E VEPRIMTARISË FINANCIARE SHTESË NGA BANKA TIRANA 
SH.A.  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 204, pika 4, të ligjit nr. 52/2014, 
datë 22.5.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”; nenit 23, 
pikat 1 dhe 3, të nenit 24, pika 1, shkronja “ç”, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
nenit 18, pika 8, të rregullores “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; pikës 6, të Shtojcës 1, 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; me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Tirana sh.a. 
të veprimtarisë financiare shtesë të ndërmjetësimit në sigurime, në 
rolin e brokerit.

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të bërë 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës së Banka Tirana sh.a, 
pas paraqitjes të licencës së dhënë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.
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4. Ngarkohen Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

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. 10, datë 5.2.2020

PËR 
RISHTYPJEN E MONEDHAVE METALIKE SHQIPTARE, ME KURS LIGJOR, ME 

PRERJE 5 LEKË, 20 LEKË DHE 50 LEKË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33, pikat 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39 pika 2, dhe nenit 43, shkronjat “c” dhe “d”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 16 të 
rregullores “Për shtypjen, rishtypjen, hedhjen dhe tërheqjen nga qarkullimi 
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor”, 
miratuar me vendimin nr. 133, datë 07.12.2016, të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Emisionit, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rishtypjen e monedhave metalike shqiptare, me kurs 
ligjor, me prerje 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë, në përputhje me 
përcaktimet e Aneksit 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Viti i shtypjes, i shfaqur në trupin e monedhave metalike, të jetë viti 
2020.

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të Aneksit 1, i 
cili përmban informacion të klasifikuar jopublik, si “sekret bankar”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 22
numër 1

mars 2020

vëllimi 22
numër 1
mars 2020

38 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI

Nr. 1473 prot.     Tiranë, më 5.3.2020

VENDIM 
Nr. 1473, datë 5.3.2020

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË SI 
AGJENT NË SIGURIME NGA SUBJEKTI FINANCIAR JOBANKË “POSTA 

SHQIPTARE” SH.A.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 194, pika 4 të ligjit Nr.52/2014 
“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, nenit 16 pika 1, shkronja 
“e”, nenit 17, pika  1, shkronja “d” 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, dhe të shtojcës nr. 3, pika 5 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 të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, pasi u 
njoha me kërkesën e subjektit financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a., 
dhe bazuar në propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 
 

 VENDOSA: 

1. Dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë si agjent 
në sigurime nga subjekti financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a.

 
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 

këtij vendimi. 

3. Ngarkohet subjekti financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a. për 
paraqitjen pranë Bankës së Shqipërisë të kopjes së licencës të 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për ushtrimin e veprimtarisë së 
agjentit në sigurime, jo më vonë se një muaj nga marrja e saj.
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4. 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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