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interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 81, datë 4.11.2015 “Për miratimin e “Strategjisë 
afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2018”” 

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 82, datë 4.11.2015 “Për miratimin e rregullores 
“Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve të sistemeve të pagesave 
dhe shtëpive të klerimit të pagesave””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 25.11.2015 “Për miratimin e rregullores 
“Mbi strukturën, kodifikimin dhe amortizimin e aktiveve të qëndrueshme në Bankën 
e Shqipërisë””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 85, datë 25.11.2015 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit” miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr.39, datë 26.05.2004” 

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 86, datë 25.11.2015 “Për miratimin e mënyrës së 
shlyerjes së detyrimeve të Bankës së Shqipërisë ndaj qiradhënësve të ambienteve të 
marra me qira nga Banka e Shqipërisë sipas kontratave nr. 1085, datë 04.08.2014 
dhe nr. 846, datë 20.06.2014”
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

LICENCË
NR. 34, DATË 02.10.2015

PËR TË VEPRUAR SI SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË
 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”; si dhe rregullores “ Për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka” miratuar me vendimin nr.01, datë 17.01.2013 të Këshillit 
Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë i jep shoqërisë “CRIMSON FINANCE 
FUND ALBANIA” sh.p.k. licencën për të ushtruar veprimtaritë financiare 
të përshkruara në aneksin bashkëlidhur.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

NATASHA AHMETAJ 

ZËVENDËSGUVERNATOR I DYTË
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

Tiranë më 02.10.2015

ANEKS
 

LICENCA NR. 34 

VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR CRIMSON FINANCE FUND 
ALBANIA SH.P.K. 

Subjekti Financiar Jobankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” 
sh.p.k., në bazë të ligjit nr. 9662, datë18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe rregullores “Për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka” miratuar 
me vendimin nr.01, datë 17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë është i licencuar të kryejë veprimtaritë financiare si më 
poshtë:

1) Faktoring,

2) Qira Financiare, dhe

3) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 
për veprimtaritë e mësipërme.

NATASHA AHMETAJ 

ZËVENDËSGUVERNATOR I DYTË
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 80, DATË 4.11.2015

PËR
ULJEN E NORMËS SË INTERESIT TË MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES 

DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES

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

VENDOSI:

1. Të ulë me 0.25 pikë përqindjeje normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (repo dhe repo të anasjella). 
Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes nga 2.0 për qind bëhet 1.75 për qind. 

2. Ngarkohen Departamenti i Politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi në datën 5 nëntor 2015.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 81, datë 4.11.2015

PËR
MIRATIMIN E “STRATEGJISË AFATMESME TË ZHVILLIMIT 

TË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR PERIUDHËN 2016-2018”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim 
të Guvernatorit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Afatmesme të Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 
për periudhën 2016-2018, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Kabineti i Guvernatorit të monitorojë zbatimin e Strategjisë Afatmesme 
të Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2018, 
nga departamentet dhe njësitë e tjera organizative të Bankës së 
Shqipërisë, si dhe t’i raportojë Guvernatorit.

3. Departamentet dhe njësitë e tjera organizative të Bankës së Shqipërisë 
të raportojnë në Kabinetin e Guvernatorit për realizimin e detyrimeve 
që rrjedhin nga Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së 
Shqipërisë për periudhën 2016-2018.

4. Ngarkohen të gjitha departamentet dhe njësitë e tjera organizative 
të Bankës së Shqipërisë, për të cilat në Strategjinë Afatmesme të 
Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2018 janë 
përcaktuar detyra konkrete, për zbatimin e këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun 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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STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË PËR PERIUDHËN 2016-2018

 

1. MISIONI 

Si banka qendrore e shtetit, Banka e Shqipërisë është autoriteti monetar 
i vendit dhe ka të drejtën ekskluzive: (i) të hartimit, miratimit dhe zbatimit 
të pavarur të politikës monetare. Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë 
është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, që është kontributi më i 
mirë që mund të japë politika monetare për rritjen e qëndrueshme dhe 
afatgjatë ekonomike të vendit; (ii) të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës 
shqiptare, duke siguruar ruajtjen e besimit publik te paraja, përmes 
garantimit të cilësisë së kartëmonedhave dhe monedhave dhe plotësimit 
të sigurt dhe eficient të nevojave të ekonomisë për para; (iii) të mbajtjes 
e të administrimit të rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë, si 
një garanci për përballimin e goditjeve të rënda në sektorin real të 
ekonomisë dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të vendit. 

Si emetuese e monedhës kombëtare, Banka e Shqipërisë nxit funksionimin 
normal të sistemit të pagesave me synim: sigurimin e qarkullimit të sigurt, 
të shpejtë dhe me kosto të ulët të parasë në ekonomi, parandalimin e 
rrezikut sistemik dhe ruajtjen e stabilitetit të institucioneve dhe tregjeve 
financiare. 

Banka e Shqipërisë promovon stabilitetin e sistemit financiar – besimin 
publik tek institucionet, tregjet dhe infrastruktura financiare – duke 
rregulluar, licencuar dhe mbikëqyrur bankat dhe institucionet e tjera 
financiare, si dhe duke identifikuar dhe analizuar rregullisht rreziqet dhe 
kërcënimet ndaj stabilitetit financiar.

2. VIZIONI 

Forcimi i mirëqeverisjes së Bankës së Shqipërisë me qëllim rritjen e 
besimit të publikut tek institucioni. Kjo do të realizohet përmes: 

a) forcimit të pavarësisë në përmbushjen e misionit dhe objektivave 
ligjorë, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga procesi i përafrimit 
gradual të legjislacionit dhe politikave tona me legjislacionin e 
Bashkimit Evropian dhe Sistemit Evropian të Bankave Qendrore;

b) rritjes së llogaridhënies përpara Kuvendit dhe publikut të gjerë për 
përmbushjen e detyrave kryesore, objektivit kryesor dhe objektivave 
të tjerë ligjorë të Bankës së Shqipërisë. Kjo përfshin edhe adoptimin 
e standardeve më të mira të kontabilitetit dhe auditimit, publikimin 
e raporteve të rregullta financiare, si dhe sigurimin e integritetit të 
proceseve të auditimit të jashtëm dhe të brendshëm si elementë kyçë 
të llogaridhënies publike; 
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c) rritjes së transparencës mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, 
përmes një komunikimi të hapur dhe të qartë me publikun. Banka e 
Shqipërisë do të marrë masat e duhura, në përputhje me ligjin dhe 
politikat e veta, për të rritur kuptueshmërinë dhe parashikueshmërinë 
e politikës monetare, për të përmirësuar llogaridhënien dhe për të 
forcuar besueshmërinë publike të institucionit.

3. VLERAT 

Në funksion të forcimit të besimit publik tek institucioni, veprimtaria e 
Bankës së Shqipërisë udhëhiqet nga këto parime: 

a) Integriteti dhe etika: të vepruarit në përputhje me normat ligjore dhe 
morale, si dhe me standardet më të larta të etikës, duke shmangur çdo 
ndikim të papërshtatshëm nga ana e personave apo organizatave 
jashtë institucionit në përmbushjen e detyrave ligjore. 

b) Kompetenca dhe profesionalizmi: të vepruarit me ekspertizë, njohuritë, 
aftësitë, kualifikimet dhe cilësitë e nevojshme. 

c) Efektiviteti dhe efikasiteti: të vepruarit për të arritur rezultatet e dëshiruara 
në mënyrën më të mirë dhe duke përdorur burime minimale.

d) Puna në grup dhe inovacioni: të vepruarit me bashkëpunim, ndihmë 
reciproke dhe ndarje njohurish, si dhe me iniciativë dhe kreativitet në 
prezantimin e ideve të reja.

 

4. OBJEKTIVAT AFATMESËM 

4.1. POLITIKA MONETARE

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë hartohet dhe zbatohet në 
funksion të përmbushjes së objektivit kryesor: arritjes dhe ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. Politika monetare nënkupton tërësinë e parimeve, 
të rregullave, të instrumenteve financiare dhe të rrugëve të komunikimit 
që përdoren për arritjen e këtij objektivi. Në vija të përgjithshme, për 
periudhën 2016-2018, politika monetare do të vazhdojë të ruajë 
parimet dhe rregullat e ndjekura gjatë trevjeçarit paraardhës. Banka 
e Shqipërisë do të synojë të kontrollojë inflacionin rreth nivelit 3%. Për 
këtë qëllim, do të ndiqet regjimi i shënjestrimit të inflacionit dhe do të 
zbatohet një regjim i luhatjes së lirë të kursit të këmbimit. Instrumentet e 
përdorura për transmetimin e politikës monetare do të jenë në përputhje 
me filozofinë e tregut të lirë, ndërsa komunikimi i politikës monetare do 
të synojë të jetë sa më transparent dhe gjithëpërfshirës.

Në veçanti, objektivat e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për 
periudhën 2016-2018 do të jenë:
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a) Ruajtja e stabilitetit të çmimeve, në përputhje me objektivin për 
inflacionin dhe forcimi i besimit të publikut në stabilitetin e çmimeve 
dhe në monedhën kombëtare. Përmbushja e objektivit të stabilitetit 
të çmimeve ndihmon në stabilizimin e luhatjeve ekonomike, krijon 
një ambient të favorshëm për nxitjen e rritjes ekonomike, ndihmon 
funksionimin normal të tregjeve dhe të institucioneve financiare, si dhe 
nxit rritjen e mirëqenies e të barazisë sociale në ekonomi. Nga ana 
tjetër, forcimi i besimit të publikut në aftësinë e Bankës së Shqipërisë 
për përmbushjen e këtij objektivi, rrit besimin e tij në monedhën 
kombëtare dhe në institucionet publike të shtetit shqiptar.

b) Përmirësimi i aftësive analizuese dhe parashikuese, si dhe rritja e 
eficiencës së instrumenteve të politikës monetare dhe rrugëve të 
komunikimit të saj. Përmbushja e këtij objektivi ndikon direkt në 
aftësinë e Bankës së Shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, 
edhe në prani të goditjeve të mëdha e të paparashikuara. Gjithashtu, 
ky objektiv është në linjë me objektivin dhe filozofinë e përgjithshme 
të institucionit: adoptimin dhe ruajtjen e standardeve më të mira 
profesionale.

c) Ruajtjen dhe forcimin e kontributit në çështjet e integrimit evropian. 
Ndër të tjera, ky objektiv do të arrihet nëpërmjet forcimit të kontributit 
publik në diskutimet me rëndësi për vendin, si dhe nëpërmjet forcimit 
të kontakteve me institucionet homologe në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar.

4.2. KËRKIMET 

Aktiviteti shkencor në fushën ekonomike është një mjet për të mbështetur 
procesin e vendimmarrjes, për të rritur prestigjin dhe besueshmërinë e 
Bankës së Shqipërisë në sytë e publikut kombëtar e ndërkombëtar, si 
një institucion me njohuri të thelluara në fushën e kërkimeve ekonomike, 
i aftë për t’i aplikuar ato në studimin e fenomeneve ekonomike dhe 
realizimin e objektivave afatgjatë. 

Banka e Shqipërisë synon të përgatisë studime cilësore ekonomike 
në fushat e veta të interesit, duke kontribuar në njohjen e ekonomisë 
shqiptare dhe proceseve ekonomike, sociale dhe politike që ndikojnë 
atë. Kërkimi shkencor i aplikuar në fushën e ekonomiksit dhe financës 
synon të investigojë hipotezat e ngritura nga analizat ekonomike dhe të 
kërkimit shkencor në të gjitha fushat me interes për Bankën e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë synon të integrojë rezultatet e studimeve ekonomike 
dhe analizat empirike për të këshilluar dhe ndihmuar vendimmarrjen në 
ushtrimin e funksioneve të saj themelore dhe në përmbushje të objektivave 
në kuadrin e politikës monetare, stabilitetit financiar dhe rregullimit të 
tregut financiar. Inovacioni, kompetenca dhe profesionalizmi janë vlerat 
që synohen të përcillen në fushën e kërkimeve, mbështetur në iniciativën 
e përbashkët dhe kreativitetin e çdo njësie organizative. 
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Banka e Shqipërisë synon të nxisë diskutimin dhe analizën e kërkimit 
shkencor, duke u përqendruar në dy drejtime: (i) riorganizimin dhe rritjen 
e nivelit, formës dhe përmbajtjes akademike të aktiviteteve kërkimore si 
Seminari i të Premtes dhe Workshop-i i Kërkimeve; dhe (ii) publikimin e 
kërkimit dhe punës shkencore në revista ndërkombëtare me reputacion 
në fushën e ekonomiksit dhe të financës. 

4.3. STATISTIKAT

Objektivat afatgjatë të Bankës së Shqipërisë, si agjenci statistikore, do 
të orientohen drejt plotësimit të standardeve sasiore të metodologjive 
ndërkombëtare dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian, lidhur me 
përmbajtjen dhe raportimin e statistikave pranë organizmave evropiane 
dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, do të punohet për përmbushjen 
e kritereve të cilësisë së statistikave, sipas kërkesave të kodeve të 
praktikave dhe standardeve ndërkombëtare të cilësisë së të dhënave.
 
Në shërbim të përmbushjes së objektivave sasiorë, gjatë periudhës 
2016-2018, parashikohet të realizohen këto detyra: 

a) Zhvillimi i metodologjisë dhe hartimi i statistikave të normave të 
interesit, sipas kërkesave të Bankës Qendrore Evropiane;

b) Konsolidimi i burimeve të informacionit dhe hartimi i metodologjisë për 
të gjithë sektorët e përfshirë në llogaritë financiare, sipas kërkesave të 
Bankës Qendrore Evropiane dhe Eurostat-it;

c) Plotësimi i kërkesave të Eurostat-it dhe Bankës Qendrore Evropiane 
për raportimin e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve dhe statistikat 
e bilancit të pagesave sipas ndarjes gjeografike;

d) Plotësimi i kërkesave të Fondit Monetar Ndërkombëtar për raportimin 
e stokut të investimeve ndërkombëtare, sipas shteteve dhe sektorëve 
në bazë tremujore. 

Në shërbim të përmbushjes së objektivave për rritjen e cilësisë dhe 
integritetit të statistikave, parashikohet që në bashkëpunim edhe me 
institucione të tjera, të realizohen detyrat e mëposhtme:

a) Automatizimi i prodhimit të statistikave monetare dhe llogarive 
financiare;

b) Automatizimi i raportimit të të dhënave për statistikat e sektorit të jashtëm, 
nëpërmjet zhvillimit të Sistemit të Raportimeve të Transaksioneve 
Ndërkombëtare (ITRS);

c) Automatizimi i publikimeve statistikore;
d) Miratimi dhe ndjekja e politikës së rishikimit të statistikave;
e) Përmirësimi i bazës ligjore dhe rregullative në fushën e statistikave: 

Ligji për Bankën e Shqipërisë; Ligji për Statistikat Zyrtare; Programi 
5-vjeçar i Statistikave Zyrtare; Memorandum Bashkëpunimi me 
agjencitë e tjera statistikore.
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Për realizimin e këtyre objektivave, do të ketë një vlerësim të vazhdueshëm 
të përshtatshmërisë së kapaciteteve teknike dhe njerëzore, dhe, nëse do 
të jetë e nevojshme, do të konsiderohet ndryshimi i strukturës me qëllim 
forcimin e tyre.

4.4. IMPLEMENTIMI I POLITIKËS MONETARE DHE REZERVA 
VALUTORE 

Gjatë periudhës 2016-2018, do të vijojë puna për përmirësimin e 
vazhdueshëm dhe rritjen e fleksibilitetit të instrumenteve që Banka e 
Shqipërisë ka në dispozicion për zbatimin e politikës monetare, si 
edhe për ruajtjen e stabilitetit financiar në tregun e brendshëm bankar. 
Këto ndryshime do të jenë në përputhje me tërësinë e instrumenteve 
në dispozicion të Bankës Qendrore Evropiane, si edhe në shërbim/
reflektim të nevojave konkrete të tregut të brendshëm të parasë dhe 
valutor, si dhe atij të titujve të qeverisë.

Zhvillimet e mëtejshme të tregut të parasë dhe të tregut sekondar të 
titujve të qeverisë do të vijojnë të mbeten ndër prioritetet kryesore të 
Bankës së Shqipërisë. Ky angazhim do të përbëjë një sfidë jo të vogël 
për institucionin, pasi për materializimin e tij duhet jo vetëm dëshira, por 
edhe angazhimi serioz i të gjithë aktorëve që kanë interes, mundësi dhe 
përfitojnë nga këto zhvillime. Kjo njëkohësisht do të kërkojë vendosjen 
e objektivave afatmesëm dhe afatgjatë mbi synimet afatshkurtra të tyre.

Vendosja në përdorim e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së 
titujve të qeverisë (AFISAR) ka krijuar një mbështetje të rëndësishme për 
procesin e lëvizjes së titujve, duke krijuar kushtet e domosdoshme për një 
administrim më efektiv dhe me më pak rreziqe operacionale. Përdorimi 
i kësaj mundësie si nga operatorët financiarë që operojnë në tregun 
e brendshëm financiar, ashtu edhe nga ata operatorë që operojnë 
në tregjet e huaja financiare, përbën një potencial të rëndësishëm në 
funksion të zgjerimit të masës së përdorimit të këtyre titujve.

Gjithashtu, do të vijojë puna për të rritur më tej besimin e sistemit bankar 
shqiptar te Banka e Shqipërisë. Kjo konsiston në rritjen e mëtejshme 
të kapaciteteve në dispozicion të institucionit për arritjen në mënyrë 
të vazhdueshme të shënjestrës së saj operacionale. Ky besim do të 
krijojë më shumë siguri në sistemin bankar e rrjedhimisht një reagim 
më të shpejtë të tyre në drejtim të transmetimit të politikës monetare në 
ekonomi.

Zhvillimet e fundit në tregjet financiare ndërkombëtare provuan edhe 
njëherë që administrimi i rreziqeve të tregut dhe të kreditit do të vijojë të 
përbëjë një parakusht për investimin e rezervës valutore. Realizimi i këtij 
parakushti do të vijojë të mbetet bazë e punës së Bankës së Shqipërisë 
për administrimin e rezervës valutore. Këtij qëllimi do t’i shërbejë edhe 
puna e nisur në drejtim të administrimit të rrezikut operacional në 
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nivel institucioni, e cila do të mundësojë një vlerësim më të plotë dhe 
më analitik të proceseve që realizohen aktualisht, edhe në kuadër të 
administrimit të rezervës valutore. 

Normat e ulëta të interesit në tregjet financiare ndërkombëtare, si dhe 
potenciali i lëvizjes së tyre në të ardhmen do të përbëjnë një sfidë tjetër 
në kuadër të administrimit të rezervës valutore. Gjetja e mundësive të 
reja për të investuar, duke realizuar në këtë mënyrë një diversifikim më të 
mirë, në kushtet e ruajtjes së tolerancës aktuale ndaj rrezikut në investim 
apo edhe tolerimeve të vogla, përbën një sfidë në drejtim të minimizimit 
të normave negative të kthimit apo edhe të sigurimit të normave pozitive 
të kthimit gjatë procesit të administrimit të rezervës valutore. 

Për realizimin e këtij objektivi, paralelisht, do të punohet edhe për 
kryerjen e përmirësimeve të tjera të nevojshme në infrastrukturën e 
teknologjisë së informacionit, që mbështet funksionin e administrimit të 
rezervës valutore. Përballja me këtë sfidë është veçanërisht kritike në 
situata krize të tregjeve financiare, ku mjedisi i investimit bëhet shumë 
dinamik dhe mundësitë në investim mbeten të tilla për një periudhë 
shumë të shkurtër kohe. 

Më tej, do të punohet për një riorganizim më eficient të burimeve 
njerëzore të angazhuara në procesin e administrimit të rezervës valutore. 
Nga njëra anë, ky riorganizim do të synojë të orientohet drejt forcimit të 
strukturave, që kanë për detyrë monitorimin dhe raportimin mbi shkallën 
e rreziqeve që mbarten gjatë procesit të investimit të rezervës, por nga 
ana tjetër, edhe për t’i zhvilluar mundësitë e investimit të rezervës.

4.5. STABILITETI FINANCIAR

Një sistem financiar i qëndrueshëm është i rëndësishëm për të 
ruajtur dhe për t’i siguruar vendit thellimin e ndërmjetësimit financiar, 
qëndrueshmërinë makroekonomike dhe transmetimin e mirë të veprimeve 
të politikës monetare të bankës qendrore. Përmes një sistemi financiar 
të qëndrueshëm dhe eficient, realizohet transformimi i kursimeve në 
investime, përmirësohet shpërndarja e burimeve financiare në ekonomi 
dhe kontribuohet në zhvillimin dhe thellimin e tregjeve financiare, ku 
mes të tjerash, pjesëmarrësit veprojnë për të zbutur rreziqet e tyre dhe 
për të maksimizuar fitimin. Krahas rolit të saj ligjor si mbikëqyrëse 
dhe rregulluese e sektorit bankar dhe e disa institucioneve financiare 
jobanka, Banka e Shqipërisë kontribuon në ruajtjen e qëndrueshmërisë 
së sistemit financiar, edhe nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikës 
makroprudenciale, e cila synon ndërmarrjen e veprimeve për 
parandalimin dhe trajtimin e rrezikut sistemik në sistemin financiar. 

Në përmbushje të përgjegjësive dhe rolit të Bankës së Shqipërisë për 
stabilitetin e sistemit financiar, gjatë vitit 2016, do të punohet në drejtim 
të:
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a) realizimit të një kuadri të plotë të politikës makroprudenciale, ku 
të identifikohen objektivat (e ndërmjetëm) të Bankës së Shqipërisë 
në këtë drejtim dhe instrumentet për mënyrën e zbatimit të politikës 
makroprudenciale;

b) konsolidimit të metodave që përdoren aktualisht për vlerësimin e 
rrezikut sistemik;

c) fuqizimit të kapaciteteve modeluese në vlerësimin e ndikimit të rreziqeve 
të ndryshme në sistemin financiar, edhe nëpërmjet bashkëpunimit më 
të fortë me kapacitetet e kërkimit në institucion. 

Paralelisht, në të gjithë periudhën 2016-2018, Banka e Shqipërisë do 
të punojë për të:

a) ndërtuar propozime konkrete të nevojshme për të siguruar një mandat 
më të qartë ligjor lidhur me rolin e saj në drejtim të mbikëqyrjes 
makroprudenciale dhe të vlerësimit e parandalimit të rrezikut sistemik;

b) përshtatur nga pikëpamja operacionale instrumentet e politikës 
makroprudenciale;

c) përcaktuar mënyrën e lidhjes midis objektivave të politikës 
makroprudenciale dhe instrumenteve të nevojshme për realizimin e 
tyre;

d) qartësuar marrëdhënien midis politikës makroprudenciale nga njëra 
anë dhe politikës mikroprudenciale ose politikës monetare nga ana 
tjetër, duke synuar shkëmbimin efektiv të informacionit relevant dhe 
analizimin eficient të tij, si dhe përmirësimin e ndërveprimit midis 
këtyre politikave në rastet e vendimmarrjes përkatëse; 

e) identifikuar kërkesa më të forta rregullative për bankat me rëndësi 
sistemike;

f) forcuar kuadrin e saj të rimëkëmbjes dhe të zgjidhjes për bankat, 
sipas legjislacionit përkatës evropian.

Për realizimin e këtyre objektivave, do të forcohet kontributi për analizën 
dhe adoptimin e standardeve ndërkombëtare të fushës dhe do të ketë 
një vlerësim të vazhdueshëm të përshtatshmërisë së kapaciteteve teknike 
dhe njerëzore, dhe nëse do të jetë e nevojshme do të bëhet ndryshimi 
i strukturës me qëllim forcimin e tyre.

4.6. MBIKËQYRJA BANKARE

Gjatë periudhës 2016-2018, fokusi i mbikëqyrjes bankare do të jetë 
sigurimi i një sistemi financiar të shëndetshëm, që garanton besimin e 
qytetarëve, krijon mundësi për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe 
siguron stabilitet financiar. 

Në funksion të këtij qëllimi, objektivat kryesorë të mbikëqyrjes do të 
jenë:

a) Konsolidimi i metodologjisë së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik 
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Në kuadër të konsolidimit të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik do të ketë 
një përmirësim të vazhdueshëm të metodologjisë së mbikëqyrjes, me 
qëllim sigurimin e një mbikëqyrjeje më eficiente dhe më të përshtatshme 
për t’iu përgjigjur sfidave në vazhdim. Banka e Shqipërisë është e 
vetëdijshme se ka nevojë për një zbatim më efikas të mbikëqyrjes së 
fokusuar drejt rrezikut, si koncept modern i mbikëqyrjes së bankave 
dhe institucioneve të tjera financiare. Për këtë, do të kërkohet me 
këmbëngulje integrimi dhe konsolidimi i auditimit të brendshëm në bazë 
të rrezikut në të gjitha bankat.

b) Përafrimi i kuadrit rregullator me legjislacionin e Bashkimit Evropian 
dhe forcimi i bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të huaja

Orientimi kryesor i zhvillimit të kuadrit rregullator është përafrimi me 
Standardet e Komitetit të Bazelit (konsolidimi i Bazel II dhe futja e Bazel 
III) dhe paketën legjislative CRD IV të Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, 
do të reflektohen të gjitha nevojat e sistemit, ndryshimet dhe sofistikimet 
e produkteve apo shërbimeve të ofruara, duke rishikuar rregulloret 
ekzistuese apo hartuar rregullore të reja. 

Përafrimi maksimal i raportimit për qëllime rregullatore me standardet 
ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS) është një ndër objektivat 
parësorë dhe afatshkurtër të mbikëqyrjes bankare. 

Gjatë vitit 2016, Shqipëria do të jetë subjekt i një vlerësimi nga 
ana e Bankës Qendrore Evropiane në lidhje me përputhshmërinë e 
metodologjisë së mbikëqyrjes të ushtruar nga Banka e Shqipërisë me 
Mekanizmin e Vetëm Mbikëqyrës (SSM). Kjo ka për qëllim uljen e 
rrezikut të vlerësuar për investimet në Shqipëri nga bankat evropiane. 
Në këtë kuadër, do të punohet ngushtë për përafrimin e metodologjisë 
sonë të mbikëqyrjes me Mekanizmin e Vetëm Mbikëqyrës dhe me Librin 
e Vetëm të Mbikëqyrjes paraqitur nga Autoriteti Bankar Evropian (EBA). 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Autoritetin Bankar 
Evropian dhe vendet joanëtare të Bashkimit Evropian dhe konsolidimi 
i bashkëpunimit mbështetur në të, përbën një nga aspektet kryesore 
të funksionit mbikëqyrës. Gjithashtu, prioritet do të vazhdojë të jetë 
formalizimi i shpejtë i marrëdhënieve me Bankën Qendrore Evropiane. 

Shkëmbimi i informacionit dhe krijimi i eksperiencave të përbashkëta 
mbikëqyrëse, nëpërmjet pjesëmarrjes në kolegjet mbikëqyrëse 
dhe mbajtjes së kontakteve në vazhdimësi i shërben sigurimit të një 
mbikëqyrjeje efektive, bashkërendimit, koordinimit dhe administrimit më 
të mirë në situata krize.  

Një komponent i rëndësishëm do të jetë ngritja në një shkallë më të 
lartë e bashkëpunimit me Bankën Qendrore të Kosovës. Aktiviteti i disa 
bankave shqiptare në Kosovë, si edhe potencialet për një zhvillim të 
përbashkët të tregut ekonomik në përgjithësi e atij financiar në veçanti, 
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e bën të domosdoshëm krijimin e eksperiencave të përbashkëta, 
përafrimin e metodologjisë dhe kuadrit rregullator.

c) Forcimi i bashkërendimit të mbikëqyrjes bankare, stabilitetit financiar 
dhe politikës monetare 

Banka e Shqipërisë synon të ndjekë një përqasje mbikëqyrëse më 
komplekse dhe intensive, duke u përqendruar në administrimin e 
rreziqeve të bankave sistemike apo grupeve financiare me peshë të 
konsiderueshme në sistem, duke koordinuar aktivitetet e saj dhe me 
institucionet e tjera mbikëqyrëse e rregullative në vend. 

Gjithashtu, synohet një bashkëpunim i plotë midis njësive dhe 
departamenteve të Bankës së Shqipërisë, me qëllim bashkërendimin 
e punës për ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit dhe arritjen e një 
zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm. 

4.7. SISTEMET E PAGESAVE 

Banka e Shqipërisë do të intensifikojë përpjekjet për nxitjen e mëtejshme 
të sigurisë dhe efikasitetit në tregjet financiare, me qëllim ruajtjen e 
stabilitetit të tyre dhe garantimin e qarkullimit të sigurt, të shpejtë dhe me 
kosto të ulët të parasë në ekonomi. Kjo do të arrihet nëpërmjet rregullimit 
dhe mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe komponentëve përbërës 
të tyre, si dhe një roli më proaktiv në kuadër të nxitjes së iniciativave të 
aktorëve të tregut. 

Në fokus do të jetë zhvillimi dhe rregullimi i sistemeve me vlerë të vogël 
dhe instrumenteve të përdorura në to. Kjo do të materializohet nëpërmjet 
përmirësimit të infrastrukturës ekzistuese dhe krijimit të infrastrukturave të 
reja, të cilat do t’i vijnë në ndihmë zhvillimit dhe nevojave të tregut. 
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë do të ndërmarrë hapa konkretë 
nëpërmjet licencimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së operatorëve privatë. 

Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet rritjes së sigurisë dhe efikasitetit 
të instrumenteve, nëpërmjet përshtatjes së kuadrit ligjor dhe rregullativ 
vendas me Direktivën e Shërbimeve të Pagesave. Përmbushja e këtij 
synimi do të kontribuojë në nxitjen e konkurrencës në tregun e shërbimeve 
të pagesave, rritjen e transparencës në shërbimet e ofruara nga tregu 
dhe në një kuadër të konsoliduar për mbrojtjen e konsumatorit. 

Me qëllim nxitjen e përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave, 
në bashkëpunim edhe me aktorët e tregut të shërbimeve të pagesave, 
Banka e Shqipërisë parashikon të ndërmarrë hapa konkretë për 
minimizimin e kostove të identifikuara në tregun shqiptar nga projekti me 
Bankën Botërore “Mbi matjen e kostove të instrumenteve të pagesave 
në Shqipëri”. 
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Gjithashtu, në vëmendjen e Bankës së Shqipërisë do të jetë zhvillimi, 
rregullimi dhe mbikëqyrja e infrastrukturave të klerimit dhe të 
shlyerjes së titujve. Për këtë qëllim, në periudhën afatshkurtër do të 
formatizohet bashkëpunimi me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 
për bashkërendimin e përpjekjeve për zhvillimin e infrastrukturave të 
tregjeve financiare dhe rregullimin e mbikëqyrjen e tyre. 

Në mbështetje të objektivave të mësipërm, Banka e Shqipërisë do të 
konsolidojë bashkëpunimin ndërinstitucional me qëllim bashkërendimin 
e përpjekjeve, nëpërmjet funksionimit të Komitetit Kombëtar të Pagesave. 
Duke vlerësuar aktivitetin kërkimor dhe duke synuar rritjen e transparencës 
dhe edukimin për publikun, si një mjet tejet të rëndësishëm për nxitjen e 
zhvillimit të tregut, në bashkëpunim me institucionet kombëtare dhe ato 
ndërkombëtare, do të vijojnë përpjekjet për hulumtimin e çështjeve me 
prioritet për tregun. 

4.8. EMISIONI

Objektivat e Bankës së Shqipërisë në fushën e emisionit përfshijnë 
përmirësimin e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim, rritjen e 
angazhimit për mbrojtjen nga falsifikimi, si dhe rishikimin e tematikave, 
dizenjimit dhe elementëve të sigurisë në serinë e kartëmonedhave 
shqiptare me kurs ligjor. 

a) Përmirësimi i cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim nëpërmjet rritjes 
së efektivitetit dhe kapacitetit në veprimtarinë përpunuese

Garantimi i cilësisë së kartëmonedhave synon integritetin dhe rritjen e 
besimit të publikut te kartëmonedha shqiptare, si dhe ruajtjen e një imazhi 
dinjitoz të Bankës së Shqipërisë dhe të vetë shtetit shqiptar. Mbajtja e 
cilësisë së kartëmonedhave në nivele të kënaqshme do të realizohet, 
nëpërmjet zhvillimit të mëtejshëm të proceseve të automatizuara të 
përpunimit, paketimit dhe shkatërrimit të kartëmonedhave në qendrën 
e cash-it. Në këtë kuadër, synohet zëvendësimi i sistemeve të vjetra të 
përpunimit me sisteme bashkëkohore të përdorura në bankat qendrore 
evropiane, si dhe zëvendësimi i sistemit aktual informatik të administrimit 
të cash-it me një program të ri bashkëkohor.

b) Mbrojtja ndaj falsifikimit

Banka e Shqipërisë do të rrisë aftësinë e saj në fushën e parandalimit 
dhe mbrojtjes së monedhave nga falsifikimi. Me përmirësimin e 
kapaciteteve teknike synohet rritja e kapaciteteve administrative të 
Qendrës Kombëtare të Analizës. Gjithashtu, do të punohet për rritjen 
e bashkëpunimit në fushën e falsifikimit, duke formalizuar marrëveshje 
me autoritetet kombëtare dhe evropiane për këtë qëllim. Në të njëjtën 
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kohë, do të punohet për plotësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ sipas 
kërkesave të legjislacionit të Bashkimit Evropian.

c) Studimi i strukturës dhe tematikave të parasë në qarkullim

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të analizojë strukturën e parasë 
në qarkullim dhe elementët teknikë të dizenjimit të kartëmonedhave 
shqiptare, kryesisht në aspektin e sigurisë. Këto analiza kanë rezultuar në 
shtimin në parim të prerjes 10,000 Lekë në vitin 2014. Në vazhdimësi, 
objekt i studimit të strukturës do të jenë tematikat e trajtuara, dizenjimet, 
si dhe elementët teknikë të sigurisë së përfshirë në konfigurimin e 
kartëmonedhave shqiptare.

d) Forcimi i sigurisë fizike të vlerave monetare 

Banka e Shqipërisë do të forcojë praktikat e kontrollit dhe masat e mbrojtjes 
fizike që garantojnë sigurinë dhe pacenueshmërinë e vlerave monetare 
që ajo administron në funksion të emisionit dhe thesarit, në përputhje me 
praktikat më të mira të fushës. Kjo do të realizohet përmes rishikimit, sa 
herë që është e nevojshme, të rregullave dhe procedurave të administrimit 
të vlerave, me qëllim përsosjen e tyre sipas standardeve të sigurisë.
 

5. MIRËQEVERISJA 

5.1. PAVARËSIA

Me qëllim përforcimin e pavarësisë financiare, institucionale, funksionale 
dhe personale të Bankës së Shqipërisë dhe në zbatim të detyrimeve që 
rrjedhin nga procesi i integrimit evropian, objektiv kryesor i Bankës së 
Shqipërisë është hartimi i një ligji të ri organik. Ky ligj do të jetë në 
përputhje me standardet e Traktatit të Bashkimit Evropian dhe të Sistemit 
Evropian të Bankave Qendrore. Projektligji parashikohet të hartohet 
brenda vitit 2016, në bashkëpunim të ngushtë me Fondin Monetar 
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore.

5.2. AUDITIMI I BRENDSHËM

Vizioni i auditimit të brendshëm është të shërbejë si një këshillues i 
besueshëm i administratorëve dhe Komitetit të Auditimit. Kjo përfshin 
krijimin e eksperiencës së mjaftueshme për kuptimin e nevojave të 
administratorëve dhe Komitetit të Auditimit, adresimin e duhur të 
rreziqeve strategjike të Bankës së Shqipërisë, si dhe ndërgjegjësimin e 
tyre mbi rreziqet e reja dhe masat parandaluese që mund të merren për 
t’u mbrojtur nga këto rreziqe.

Synimi strategjik i auditimit të brendshëm për periudhën 2016-2018, 
është sigurimi i pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare të auditimit 
të brendshëm, i bazuar në tre objektiva bazë:
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a) Hartimi dhe zbatimi i planit të masave për implementimin e 
rekomandimeve të rezultuara nga vlerësimi i jashtëm i funksionit 
të auditimit të brendshëm, me qëllim pajtueshmërinë e plotë me 
standardet ndërkombëtare të auditimit të brendshëm.

b) Rritja e pavarësisë dhe e cilësisë së auditimit të brendshëm nëpërmjet 
forcimit të linjave të raportimit me administratorët dhe Komitetin e 
Auditimit, si dhe ristrukturimit të Departamentit të Kontrollit.

c) Ndërgjegjësimi i Bankës së Shqipërisë mbi funksionimin dhe ndarjen 
e qartë të Linjës I, II dhe të III të mbrojtjes, dhe bashkërendimi midis 
linjës së dytë dhe të tretë. 

Gjithashtu, do të punohet në drejtim të forcimit të rolit të Komitetit 
të Auditimit për sa i përket (i) integritetit të procesit të raportimit 
financiar; (ii) mjaftueshmërisë së sistemit të kontrollit të brendshëm; (iii) 
performancës së funksioneve të auditit të brendshëm dhe të jashtëm; 
dhe (iv) përputhshmërisë me kuadrin ligjor dhe rregullator. Kjo do të 
mundësojë një fokus më të thelluar dhe një efektivitet më të lartë të 
Këshillit Mbikëqyrës në trajtimin e çështjeve të lidhura me transparencën 
dhe llogaridhënien e Bankës së Shqipërisë. 

Një tjetër objektiv strategjik është përgatitja e kuadrit rregullativ për 
administrimin e rrezikut operacional në nivel institucioni. Në këtë 
kuadër, synohet krijimi i njësisë së administrimit dhe parandalimit të 
rrezikut operacional, e cila do të jetë pjesë e strukturës organizative 
të Departamentit të Kontrollit. Në periudhën afatmesme, Banka e 
Shqipërisë do të përgatisë implementimin e infrastrukturës së rrezikut 
dhe forcimin dhe vlerësimin e mjaftueshmërisë së sistemeve të kontrollit 
të brendshëm si linja e parë dhe e dytë e mbrojtjes kundrejt rrezikut. 
Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm do të jetë subjekt i 
vlerësimit dhe administrimit të rrezikut në nivel institucioni.

Këshilli Mbikëqyrës / Komiteti i Auditimit

Drejtimi i Lartë

Linja I e Mbrojtjes Linja II e Mbrojtjes Linja III e Mbrojtjes
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5.3. KOMUNIKIMI DHE EDUKIMI I PUBLIKUT

Objektivat kryesorë në fushën e komunikimit dhe edukimit të publikut 
përfshijnë:

a) Rritjen e transparencës 

Rritja e transparencës nënkupton zgjerimin e informacionit dhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të kanaleve të komunikimit të Bankës së 
Shqipërisë me publikun dhe grupet e ndryshme të interesit, në funksion 
të rritjes së besueshmërisë së institucionit dhe efikasitetit të politikës 
monetare. Kjo qasje do të bashkërendohet efektivisht brenda institucionit 
për të qenë pjesë e politikës së përgjithshme të komunikimit.

b) Rritjen e kuptueshmërisë 

Sintetizimi i informacionit teknik në një tekst më të thjeshtuar me qëllim 
rritjen e kuptueshmërisë së politikave dhe vendimeve të marra nga 
Banka e Shqipërisë.

c) Rritjen e kulturës financiare në vend

Prej vitesh e angazhuar në rritjen e kulturës financiare të shoqërisë 
shqiptare, Banka e Shqipërisë synon të vijojë përpjekjet e saj për 
përmbushjen e këtij objektivi edhe gjatë periudhës 2016-2018. Në 
përputhje me rekomandimet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik 
dhe Zhvillim dhe në bashkëpunim me Institutin për Zhvillimin e Arsimit, 
synohet të rishikohet dhe pasurohet me elementë të edukimit financiar 
edhe kurrikula e arsimit 9-vjeçar.

d) Pasurimin e Muzeut të Bankës së Shqipërisë 

Muzeu i Bankës së Shqipërisë është një hapësirë e re edukuese dhe 
informuese që hap dyert për publikun në vitin 2015. I konceptuar si një 
hapësirë shumëfunksionale, në Muze vizitorët do të mund të vizitojnë 
koleksionin numizmatik të Bankës së Shqipërisë dhe të marrin informacion 
audio-vizual mbi historinë monetare në vendin tonë përmes guidave dhe 
aplikacioneve, të ndjekin filma të shkurtër mbi tema ekonomiko-financiare 
dhe mbi institucione të familjes evropiane apo të provojnë njohuritë e 
tyre. Në trevjeçarin e ardhshëm, synohet që Muzeu të tërheqë vëmendjen 
e publikut të gjerë, por veçanërisht të nxënësve të shkollave. Për ta bërë 
sa më të plotë informacionin e prezantuar në Muze, do të vijojë puna 
për pasurimin e brendisë së tij me objekte të reja numizmatike, si dhe 
materiale e programe të reja të edukimit financiar.
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6. KAPACITETET ADMINISTRATIVE

6.1. BURIMET NJERËZORE 

Përmirësimet dhe ndryshimet në strukturën organizative të institucionit 
kanë qenë vazhdimisht në fokusin e politikave të burimeve njerëzore, 
me qëllim kryesor rritjen e efikasitetit të veprimtarisë së Bankës së 
Shqipërisë. Kjo realizohet duke forcuar bashkërendimin dhe komunikimin 
ndërmjet departamenteve, përshtatjen e tyre me detyrat që burojnë nga 
objektivat strategjikë të institucionit, si dhe arritjen e standardeve të 
Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. 
Arritja e objektivave të mësipërm është një proces i vazhdueshëm dhe i 
rëndësishëm për Bankën e Shqipërisë. Duke qenë se burimet njerëzore 
efektive dhe konkurruese krijojnë vlerën e shtuar në çdo organizatë, 
politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore kanë në fokus ruajtjen e 
kapaciteteve, zhvillimin dhe forcimin e tyre në arritjen e objektivave. 

Objektivat afatmesëm të Bankës së Shqipërisë në fushën e burimeve 
njerëzore janë:

a) përvetësimi i praktikave më të mira të menaxhimit të burimeve njerëzore 
të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore;

b) racionalizimi i strukturës organizative dhe përmirësimi i efektivitetit të 
Bankës së Shqipërisë në linjë me objektivat strategjikë dhe ndjekja 
e politikave proaktive të punësimit, menaxhimit dhe promovimit 
në karrierë të kapaciteteve njerëzore për një organizim strukturor 
përgjegjës dhe fleksibël;

c) matja e stileve të lidershipit, identifikimi dhe përmirësimi i aftësive 
drejtuese, si dhe vazhdimi i matjes së pëlqimit të jetës në punë të 
punonjësve;

d) identifikimi i kapaciteteve njerëzore profesionale dhe angazhimi i tyre 
në funksion të trajnimit dhe zhvillimit të personelit sipas fushave të 
identifikuara të interesit; 

e) promovimi i një kulture që mbështetet në bashkëpunimin midis 
departamenteve dhe shkëmbimin e eksperiencave profesionale;

f) përforcimi i kapaciteteve teknologjike nëpërmjet investimit kryesisht 
në menaxhimin e dokumentacionit me programe bashkëkohore me 
synim lehtësimin e të dhënave shkresore e arkivore.

6.2. BURIMET FIZIKE

Gjatë periudhës 2016-2018, objektivat kryesorë të Bankës së Shqipërisë 
në fushën e burimeve fizike do të përqendrohen në këto drejtime:

a) Përfundimi i rikonstruksionit të ish-Hotel Dajtit

Përfundimi me sukses i rikonstruksionit të ish-Hotel Dajtit do të bëjë 
të mundur akomodimin në kushte optimale të personelit të Bankës 
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së Shqipërisë për një periudhë afatgjatë, duke siguruar njëkohësisht 
proceset e punës së institucionit dhe ruajtjen e vlerave historike kulturore 
të ndërtesës. Gjatë vitit 2015, kanë përfunduar procedurat për marrjen e 
lejeve nga institucionet shtetërore dhe brenda vitit 2016 do të realizohet 
procedura e prokurimit dhe fillimi i punimeve të rikonstruksionit. 

b) Prokurimi elektronik

Objektivi kryesor afatmesëm në fushën e prokurimit është rikonceptimi 
i procesit të prokurimit përmes integrimit të procedurave të prokurimit 
elektronik. Kjo synon lehtësimin e pjesëmarrjes së bizneseve në 
prokurimet e organizuara nga Banka e Shqipërisë dhe modernizimin e 
këtyre procedurave nga ana e institucionit. 

c) Mirëmbajtja e ndërtesave 

Objektiv kryesor i çdo viti është garantimi i kushteve optimale për 
zhvillimin e aktivitetit të institucionit në mënyrë të pandërprerë dhe sipas 
standardeve të bankave qendrore të BE-së. Realizimi i këtij funksioni 
do të arrihet, duke krijuar kushtet e duhura për funksionimin normal 
të veprimtarisë së përditshme të Bankës së Shqipërisë dhe siguruar e 
përmirësuar kushtet e punës, nëpërmjet miradministrimit, mirëmbajtjes së 
aktiveve të qëndrueshme dhe pasurive të tjera të institucionit.

6.3. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT 

Teknologjia e informacionit është ndër prioritetet e Bankës së Shqipërisë 
dhe pjesë integrale në përmbushjen e objektivave të saj afatmesëm. 
Gjatë periudhës 2016-2008, Banka e Shqipërisë do të vijojë të 
investojë në teknologji të reja për:

a) Përmirësimin e infrastrukturës;
b) Automatizimin e proceseve;
c) Përmirësimin e sistemeve dhe rritjen e qëndrueshmërisë së tyre;
d) Shtimin dhe përmirësimin e shërbimeve elektronike; 
e) Sigurinë në teknologjinë e informacionit. 

Në zhvillimet e teknologjisë, Banka e Shqipërisë është e orientuar drejt 
respektimit të standardeve ndërkombëtare, duke u mbështetur edhe në 
ndihmën e konsulencën e institucioneve financiare ndërkombëtare.

6.4. KONTABILITETI DHE FINANCA

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë në fushën e kontabilitetit dhe 
financës është rritja e eficiencës së përdorimit të burimeve financiare, 
nëpërmjet përmirësimit të procesimit, analizës dhe raportimit.
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Në fushën e kontabilitetit, objektivi i mësipërm do të arrihet përmes 
forcimit të integritetit të raportimit financiar, duke përfshirë:

a) adoptimin e plotë të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar, i cili përveçse bën të mundur krahasimin e pozicionit 
financiar të Bankës së Shqipërisë me të gjitha institucionet e 
ngjashme që përdorin të njëjtin standard raportimi, rrit edhe shkallën 
e llogaridhënies dhe transparencës përkundrejt përdoruesve të 
brendshëm dhe të jashtëm të pasqyrave financiare;

b) rishikimin e manualit të kontabilitetit të Bankës së Shqipërisë, si rezultat 
i nevojës së lindur nga zhvillimet legjislative dhe institucionale të viteve 
të fundit dhe mbështetur në rekomandimet e auditorit të jashtëm. 

Në fushën e financës, ky objektiv do të arrihet përmes: 

a) rishikimit të praktikave dhe procedurave për dokumentacionin dhe 
evidentimin e vlerave materiale në Bankën e Shqipërisë;

b) përmirësimit të raporteve të gjeneruara nga sistemet informatike në 
lidhje me pagesat e kryera nga të tretë, kreditë e punonjësve apo 
miradministrimin e vlerave materiale.

Në fushën e buxhetit do të synohet: 

a) përmirësimi i metodologjisë së hartimit të projektbuxhetit me synim 
evidentimin e burimeve të nevojshme për arritjen e objektivave 
strategjikë dhe operacionalë, duke i reflektuar në terma të kostos 
financiare. Do të vlerësohet mundësia e standardizimit të formatit të 
raportimit të projektbuxhetit që hartojnë qendrat e kostos, në përputhje 
me rregulloren e buxhetit;

b) koordinimi i punës midis qendrave të kostove dhe departamenteve 
përgjegjëse, për një parashikim sa më real, me qëllim realizimin 
e fondeve të miratuara në buxhet dhe në përputhje me afatet e 
vendosura. Kjo do të rrisë cilësinë e analizës së treguesve të buxhetit 
gjatë vitit dhe do të mundësojë evidentimin e shmangieve nga plani, 
si dhe efektet dhe faktorët që ndikojnë në të;

c) automatizimi i proceseve që realizon ndjekjen dhe raportimin e buxhetit, 
nëpërmjet përdorimit të modulit të buxhetit dhe reduktimit të përdorimit 
të të dhënave manuale, duke vijuar procesin për krijimin e raporteve 
për realizimin e buxhetit të përgjithshëm sipas qendrave të kostove. 

Një ndihmesë e madhe në përmbushjen e objektivave të mësipërm do 
të ofrohet përmes përditësimit të sistemit informatik të kontabilitetit dhe 
financës.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të punojë për forcimin e funksionit 
back office, përmes përmirësimit të teknologjisë së informacionit, rritjes 
së kapaciteteve profesionale të personelit dhe forcimit të procedurave 
të administrimit të rrezikut operacional.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 82, DATË 4.11.2015

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES

“PËR LICENCIMIN, RREGULLIMIN DHE MBIKËQYRJEN E 
OPERATORËVE TË SISTEMEVE TË PAGESAVE DHE SHTËPIVE TË 

KLERIMIT TË PAGESAVE ”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, të nenit 43, 
shkronja “c”, nenit 53, paragrafi 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 6 paragrafët 1 dhe 
2, nenit 7, nenit 8, paragrafët 1 dhe 2, neneve 9, 10, 11, 12 dhe 14, 
dhe kreut III të ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin 
e pagesave”; me propozimin e Guvernatorit dhe të Departamentit 
të Sistemeve të Pagesave dhe Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen 
e operatorëve të sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit të 
pagesave”, sipas tekstit bashkëlidhur vendimit.

2. Ngarkohen subjektet e kësaj rregulloreje me zbatimin e saj.

3. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës, Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti Juridik 
në Bankën e Shqipërisë me zbatimin e rregullores.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi dhe të rregullores në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, si dhe 
me çdo publikim tjetër në zbatim të rregullores.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 7

nëntor 2015

vëllimi 17
numër 7
nëntor 2015

24 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 25

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

 SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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RREGULLORE
“PËR LICENCIMIN, RREGULLIMIN DHE MBIKËQYRJEN E 

OPERATORËVE TË SISTEMEVE TË PAGESAVE DHE SHTËPIVE TË 
KLERIMIT TË PAGESAVE”

 KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Rregullorja synon të garantojë sigurinë, qëndrueshmërinë, mirëfunksionimin 
dhe efikasitetin e sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit të 
pagesave në Republikën e Shqipërisë.

Neni 2
Objekti

Objekti i rregullores është përcaktimi i kritereve, afateve, dokumentacionit 
dhe procedurave për:

a) licencimin e operatorëve të sistemeve të pagesave dhe të shtëpive 
të klerimit të pagesave në Shqipëri;

b) dhënien e miratimeve paraprake nga ana e Bankës së Shqipërisë 
dhe detyrimet për njoftime nga ana e operatorëve në Bankën e 
Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë; 

c) rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë së sistemeve të pagesave dhe të shtëpive të klerimit të 
pagesave.

Neni 3
Baza ligjore

Rregullorja nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 1, pika 4, shkronja “b” dhe të nenit 43 shkronja “c”, nenit 
53, paragrafi 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe

b) nenit 6 paragrafët 1 dhe 2, nenit 7, nenit 8 paragrafët 1 dhe 2, 
neneve 9, 10, 11, 12 dhe 14 dhe kreut III të ligjit nr. 133/2013, 
datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.
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Neni 4
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë personat juridikë që kërkojnë të 
licencohen si operatorë të sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit 
të pagesave në Shqipëri.

Neni 5
Veprimtaria e subjekteve

Subjektet e kësaj rregulloreje licencohen dhe mbikëqyren përkatësisht 
për veprimtaritë e mëposhtme:

a) veprimtaria e sistemeve të pagesave përfshin operacionet e 
nevojshme për ekzekutim të pagesave të cash-it në monedhë 
vendase dhe në valutë të huaj;

b) veprimtaria e shtëpive të klerimit të pagesave përfshin operacionet 
e nevojshme për llogaritjen dhe përcaktimin e pozicioneve me vlerë 
neto.

Neni 6
Përkufizime

1. Për qëllime të zbatimit të rregullores, termat e përkufizuar në nenin 5 
të Ligjit për sistemin e pagesave kanë të njëjtin kuptim edhe në këtë 
rregullore.

2. Në këtë rregullore, fjalët në njëjës mund të interpretohen në shumës 
dhe anasjellas, kurdoherë që një gjë e tillë është e nevojshme nga 
përmbajtja e dispozitës ose nga konteksti.

3. Termat në gjininë mashkullore nënkuptojnë dhe gjininë femërore dhe 
anasjellas.

4. Me termin “sistem” kuptohet sistemi i pagesave, si dhe shtëpia e 
klerimit të pagesave. Në rastet kur do të jetë i nevojshëm diferencimi 
do të përdoren termat “sistem pagesash” dhe “shtëpi klerimi të 
pagesave”. 

5. Përveç sa parashikohet në paragrafin 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të rregullores, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
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a) “Ligji për sistemin” - është ligji nr. 133/2013, datë 29.04.2013 
“Për sistemin e pagesave”;

b) “Banka” - është Banka e Shqipërisë;
c) “Administrator” - është personi fizik sipas kuptimit të ligjit nr. 9901, 

datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar; 
d) “Sistemi i pagesave” - është një marrëveshje formale ose një bazë 

rregullative, e cila është e detyrueshme ndërmjet 3 a më shumë 
pjesëmarrësish, me rregulla të përbashkëta dhe marrëveshje të 
standardizuara për ekzekutimin e urdhërtransfertave të cash-it 
ndërmjet pjesëmarrësve;

e) “Shtëpi klerimi të pagesave” - është personi juridik që bën llogaritjen 
dhe krijimin e pozicioneve neto për pagesat; 

f) “Operator”- është personi juridik që, i vetëm ose në bashkëpunim 
me persona të tjerë juridikë, operon një sistem pagese/shtëpi 
klerimi të pagesave;

g) “Aktive likuide”- është cash-i dhe instrumente të ngjashme me cash-
in; si për shembull: certifikatat e depozitës ose instrumente të tjera të 
ngjashme të lëshuara nga banka, të cilat përfshijnë detyrimin për t’u 
rimbursuar me vlerë nominale;

h) “Rreziku primar” – është rreziku që pala tjetër të humbasë vlerën 
e plotë të përfshirë në një transaksion, për shembull: rreziku që 
një shitës i një aktivi financiar të dorëzojë pasurinë në mënyrë të 
pakthyeshme, pa marrë pagesën, apo rreziku që një blerës financiar 
të paguajë për të në mënyrë të pakthyeshme, por të mos marrë 
aktivin;

i) “Rreziku ligjor” - është rreziku i cili rrjedh nga moszbatimi ose zbatimi 
jo i duhur i ligjeve/akteve nënligjore apo detyrimeve kontraktore, 
zakonisht duke rezultuar në një humbje;

j) “Rreziku i kredisë” - është rreziku që pala tjetër, qoftë një pjesëmarrës 
apo subjekt tjetër, nuk do të jetë në gjendje për të përmbushur 
plotësisht detyrimet e tij financiare në maturim ose në çdo kohë në 
të ardhmen;

k) “Rreziku i likuiditetit” – është rreziku që pala tjetër, qoftë ajo një 
pjesëmarrës apo subjekt tjetër, nuk do të ketë fonde të mjaftueshme 
për të përmbushur detyrimet e saj financiare kur ato maturohen, 
edhe pse ai mund të ketë fonde të mjaftueshme për të përmbushur 
detyrimet në të ardhmen;

l) “Rreziku operacional” – është rreziku i krijuar nga mangësitë në 
sistemet e informacionit ose procedurat e brendshme, gabimet 
njerëzore, dështime në administrimin e situatave, ndërprerje të 
shkaktuara nga ngjarjet e jashtme ose nga shërbimet e kontraktura 
të cilat shkaktojnë reduktimin, përkeqësimin apo pezullimin e 
shërbimeve të ofruara nga një sistem;

m) “Rreziku i kujdestarisë” – është rreziku i cili shkaktohet nga humbje në 
aktivet e mbajtura në kujdestari nga një kujdestar apo nënkujdestar, 
si rrjedhojë e neglizhencës, mashtrimit, administrimit të dobët ose 
gabime në regjistrimin e të dhënave/kontabilizim;

n) “Rreziku i investimit” – është rreziku i humbjes nga ana e operatorit 
ose nga një pjesëmarrës kur operatori investon burimet financiare të 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 7

nëntor 2015

vëllimi 17
numër 7
nëntor 2015

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

tij ose të pjesëmarrësit të tij, p.sh. kolateralin;
o) “Rreziku i tregut” – është rreziku i humbjeve, si në rastin e pozicioneve 

të regjistruara në bilanc, ashtu dhe ato jashtë bilancit, që rrjedhin 
nga lëvizjet në çmimet e tregut;

p) “Palë të interesuara” – janë pjesëmarrësit ose operatorët e sistemeve, 
të cilët ndikojnë dhe ndikohen, në dhe nga, rreziqet në një sistem, 
dhe, rast pas rasti, aktorët e tjerë të prekur (interesuar) të tregut;

q) “Ekspozimi ndaj kredisë” - është një sasi ose vlerë, në bazë të së 
cilës ekziston rreziku që një pjesëmarrës nuk do të shlyejë për vlerën 
e plotë, në maturim ose në çdo kohë pas kësaj;

r) “Kushtet ekstreme por të mundshme të tregut” – nënkupton një set 
supozimesh bazuar në kushtet historike dhe ato hipotetike, duke 
përfshirë periudhat më të paqëndrueshme të përjetuara në tregjet 
që sistemi operon;

s) “Rreziku i përgjithshëm i biznesit” - është çdo dëmtim i mundshëm 
i pozicionit financiar të sistemit nga pikëpamja e biznesit si pasojë 
e një rënieje në të ardhurat ose një rritjeje në shpenzimet e tij, në 
mënyrë të tillë që shpenzimet tejkalojnë të ardhurat dhe si rrjedhojë 
humbjet duhet t’i ngarkohen kapitalit.

KREU II
LICENCIMI 

Neni 7
Autoriteti licencues 

Banka është autoriteti i vetëm përgjegjës për licencimin e operatorëve të 
sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit të pagesave në përputhje 
me dispozitat e Ligjit për sistemin dhe të rregullores.

Neni 8
Kërkesa për kapitalin 

1. Shuma e kapitalit fillestar minimal për t’u licencuar si: 

a) operator i sistemeve të pagesave është 100.000.000 lekë; 
b) operator i shtëpive të klerimit të pagesave është 40.000.000 lekë.

2. Nga kapitali i përcaktuar në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të këtij 
neni, pas licencimit, të paktën 50% e tij duhet të mbahet në aktive 
likuide gjatë gjithë veprimtarisë. 
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3. Banka ka të drejtë të kërkojë sqarime dhe të bëjë verifikime të 
mëtejshme lidhur me burimin/et e krijimit të kontributeve/fondeve që 
do të shërbejnë si kapital fillestar minimal ose si shtesë e mëvonshme 
e tij.

4. Pagesat dhe/ose shpenzimet për blerjen ose për marrjen me qira 
të ambienteve dhe të pajisjeve të punës nuk përfshihen në shumën e 
kapitalit fillestar minimal.

Neni 9
Licenca

1. Licenca është e pakufizuar në kohë, e patransferueshme dhe e 
patjetërsueshme. 

2. Licenca përfshin, emrin tregtar të operatorit, emërtimin “Sistem i 
Pagesave” ose “Shtëpi Klerimi për Pagesat”, numrin dhe datën e 
lëshimit. 

3. Licenca miratohet dhe nënshkruhet nga Guvernatori i Bankës.

Neni 10
Kërkesa në lidhje me dokumentacionin 

 

1. Kërkesa për licencim për sistem pagesash ose shtëpi klerimi 
pagesash bëhet me shkrim nga ortakët/aksionerët ose administratori 
i subjektit (sipas Formularit nr. 1, bashkëlidhur kësaj rregulloreje) ose 
nga një person i autorizuar ligjërisht prej tyre (sipas Formularit nr. 2, 
bashkëlidhur kësaj rregulloreje). 

2. Kërkesa shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:

a) statuti i shoqërisë;
b) akti i themelimit në rastin e një shoqërie të sapokrijuar;
c) lista e ortakëve/aksionerëve dhe pjesëmarrja e tyre në kapitalin e 

shoqërisë;
d) ekstrakti i regjistrimit të subjektit si person juridik në regjistrin e 

Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, në të cilin të jetë e përcaktuar 
veprimtaria për të cilën kërkon të licencohet; 

e) vërtetimet e mëposhtme të lëshuara nga organet kompetente sipas 
juridiksionit territorial për ortakët/aksionerët, administratorin dhe/
ose përfaqësuesin ligjor:
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i. se personi nuk është në ndjekje penale;
ii. se personi nuk është në gjykim për vepra penale;
iii. se personi nuk është i dënuar penalisht; dhe
iv. nga Regjistri qendror i përmbaruesve gjyqësorë pranë Ministrisë 

së Drejtësisë, se personi nuk është në proces ekzekutimi të 
detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera.

Dokumentet e sipërcituara duhet të jenë lëshuar jo më herët se 3 (tre) 
muaj nga data e paraqitjes në Bankë.

f) dokumentacioni për kapitalin dhe burimin e tij:

i. deklaratë noteriale të ortakëve/aksionerëve se burimi i 
kapitalit fillestar të paguar të subjektit nuk është hua, kredi ose 
paradhënie nga subjekte të treta;

ii. deklaratë noteriale të ortakëve/aksionerëve mbi burimin e 
krijimit të kapitalit fillestar të paguar dhe për çdo shtesë të tij gjatë 
zhvillimit të veprimtarisë, të shoqëruar me dokumentacionin 
vijues: evidenca e burimit të krijimit të fondeve, e paraqitur 
në një formë të pranueshme ligjore (raporti i ekspertit kontabël 
të autorizuar, bilanci kontabël vjetor, dhurata ose burime të 
tjera të destinuara për blerjen e aksioneve të subjektit) dhe 
certifikata e autoriteteve kompetente që siguron të dhëna për 
bilancin e shoqërisë dhe rregullshmërinë e pagesës së tatimeve 
dhe taksave;

iii. vërtetim nga banka ose dega e bankës së huaj të licencuar 
nga Banka, që subjekti ka bllokuar, në një llogari pranë saj, 
shumën e kapitalit të kërkuar sipas nenit 8, paragrafi 1, 2 
ose 3 sipas rastit. Kjo shumë zhbllokohet nëpërmjet njoftimit të 
Bankës, në përfundim të procedurës së licencimit. 

g) dokumentacioni për ortakët/aksionerët në rastin kur ata janë 
persona juridikë:

i. statuti dhe ekstrakti i regjistrit tregtar (për personat juridikë 
të huaj – aktet e barasvlefshme/ekuivalente juridikisht sipas 
legjislacionit/juridiksionit të huaj);

ii. vendimi i organit vendimmarrës të shoqërisë për pjesëmarrjen 
në kapitalin e operatorit; dhe

iii. vërtetim nga autoritetet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve 
fiskale (për personat juridikë të huaj – aktet e barasvlefshme/
ekuivalente juridikisht sipas legjislacionit/juridiksionit të huaj).

h) dokumentacioni për ortakët/aksionerët në rastin kur ata janë 
persona fizikë, tregtarë ose individë:
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i. për personat fizikë tregtarë:
 ekstrakti i regjistrimit në regjistrin tregtar dhe vërtetim nga 

organet e tatim-taksave për shlyerjen e rregullt të detyrimeve 
fiskale.

ii. për individët:
· dokumenti i identifikimit (emër, mbiemër, kombësi, shtetësi), 

adresa e saktë e vendbanimit dhe një CV e nënshkruar; dhe
· lista e bizneseve në të cilat ortaku/aksioneri ka pjesëmarrje 

influencuese, ekstrakti i regjistrit tregtar për secilin rast, si 
dhe të dhëna mbi ndonjë rast paaftësie paguese dhe/ose 
falimentimi.

i) dokumentacioni për administratorin:

i. vendimi i organeve vendimmarrëse të shoqërisë për emërimin 
e tij;

ii. dokumenti i identifikimit;
iii. CV-ja e nënshkruar;
iv. diploma universitare dhe dokumente që vërtetojnë kualifikimet 

e tjera të administratorit;
v. të paktën një referencë nga punëdhënës të mëparshëm; dhe
vi. deklaratë personale për shlyerjen e rregullt të detyrimeve 

fiskale.

j) Një përshkrim të detajuar të aktivitetit të subjektit dhe të pasqyrave 
financiare të audituara për tre vitet e fundit ose për periudhën e 
ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë, me përjashtim të rastit kur 
është një shoqëri në proces themelimi. 

k) Planin e biznesit, për një periudhë jo më pak se 3 (tre) vjet, me 
përmbajtje si më poshtë:

i. një plan për zhvillimin dhe konceptin ekonomik të aktivitetit 
të subjektit, i cili duhet të bazohet në vlerësime realiste dhe 
të justifikojë aftësitë e subjektit për të përdorur burimet teknike 
dhe financiare, si dhe sistemet dhe procedurat në mënyrë të 
tillë që të garantojë një funksionim normal dhe të qëndrueshëm 
të veprimtarisë, për të cilën subjekti kërkon të licencohet; 
parashikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për 3 (tre) vitet e 
para të veprimtarisë bëhet sipas Formularit nr. 3, bashkëlidhur 
rregullores;

ii. një analizë të rreziqeve ndaj të cilave subjekti dhe/ose 
pjesëmarrësit janë të ekspozuar ose mund të ekspozohen në 
të ardhmen, parimet dhe masat për administrimin e rreziqeve;

iii. një përshkrim të pajisjeve teknike dhe burimeve të nevojshme për 
të kryer veprimtarinë, duke përfshirë këtu sisteme të përshtatshme 
kompjuterike, informatike, kontabël dhe të regjistrimit; 
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iv. një informacion lidhur me mjediset/vendndodhjen/ambientet, 
ku subjekti parashikon të kryejë aktivitete, pajisjet përkatëse, si 
dhe masat e sigurisë për ruajtjen e tyre; dhe

v. një përshkrim të organigramës, duke përfshirë skemën 
organizative. 

l) Rregullore/manuale dhe dokumente në lidhje me administrimin e 
sistemit duke përfshirë:

i. strukturën organizative dhe përgjegjësitë kryesore për çdo 
funksion ose njësi organizative;

ii. sistemet dhe procedurat për identifikimin, administrimin, 
kontrollin dhe raportimin e rreziqeve, ku operatori i sistemit ose 
pjesëmarrësi janë të ekspozuar ose mund të ekspozohen në të 
ardhmen;

iii. sistemet dhe mekanizmat e auditit të brendshëm, procedurat 
administrative dhe kontabël, të cilat përfshijnë metodat dhe 
mjetet e monitorimit dhe kontrollit efektiv të rrezikut, duke 
përfshirë këtu edhe rrezikun e përdorimit të sistemit për pastrimin 
e parave dhe financimin e terrorizmit;

iv. masat të cilat sigurojnë vijueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e 
ofrimit të shërbimeve të sistemit;

v. procedurat dhe masat për një drejtim sa më të mirë të 
konflikteve potenciale të interesit që mund të lindin gjatë 
kryerjes së veprimtarisë;

vi. përshkrim të organizimit dhe administrimit të sistemit të 
informacionit, duke përfshirë mënyrën e ruajtjes dhe mbrojtjes 
së informacionit dhe të dhënave personale për pjesëmarrësit 
apo për subjektet e tjera të interesuara për t’u përfshirë në 
sistem;

vii. rregullat e operimit të sistemit;
viii. projektmarrëveshjen tip me pjesëmarrësit, e cila përmban 

rregullat e përgjithshme dhe procedurat standarde për klerimin 
dhe/ose ekzekutimin e transfertave. Kërkuesi dorëzon të 
paktën tre marrëveshje të nënshkruara me tre pjesëmarrës, të 
lidhur me kushtin e hyrjes në fuqi pas marrjes së licencës; 

ix. kriteret e përgjithshme për pranimin, përjashtimin dhe 
mbikëqyrjen e pjesëmarrësve, si dhe të drejtat dhe detyrimet e 
palëve; 

x. përcaktimin e agjentit shlyerës dhe mënyrën e garantimit të 
parevokueshmërisë së urdhërtransfertës; 

xi. mënyrën e pranimit të urdhër-transfertës, si dhe formën dhe 
strukturën e saj; 

xii. mënyrën e pranimit, si dhe formën dhe strukturën e informacionit 
për transaksionet në llogaritë e shlyerjes;

xiii. afatet kohore të pranimit të urdhërtransfertës, si dhe përcaktimin 
e çastit kur urdhërtransferta konsiderohet e hyrë në sistemin e 
pagesës/shtëpinë e klerimit të pagesave; 
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xiv. përcaktimin e çastit kur urdhërtransferta konsiderohet si e 
parevokueshme nga sistemi i pagesës/shtëpia e klerimit të 
pagesave; 

xv. metodat të cilat garantojnë fondet për shlyerjen e 
urdhërtransfertave të pranuara në sistem; 

xvi. tarifat dhe komisionet e aplikuara ndaj pjesëmarrësve/
nënpjesëmarrësve. 

3. Dokumentacioni sipas paragrafit 2 paraqitet në gjuhën shqipe, në 
origjinal ose në kopje të noterizuar. Në rastin e dokumentacionit 
të lëshuar nga autoritetet zyrtare përkatëse në shtete të huaja, të 
ndryshme nga Republika e Shqipërisë, dokumentacioni paraqitet i 
legalizuar nga autoritetet përgjegjëse. 

4. Dokumentacioni dorëzohet në Bankë me zarf të mbyllur ose dërgohet 
me postë të regjistruar. 

5. Subjekti, përveç dokumentacionit të përcaktuar në këtë nen, dorëzon 
pranë Bankës edhe Formularët nr. 4 dhe nr. 5, bashkëlidhur rregullores.

6. Formularët 1- 5 bashkëlidhur, janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

Neni 11
Kërkesa për administratorët

 Administratorët e operatorit plotësojnë të paktën kriteret e mëposhtme:

a) të kenë diplomë universitare ose minimalisht të kenë kryer programin 
e ciklit të dytë të studimeve në institucionet e arsimit të lartë (në rastin 
e administratorëve, të diplomuar në Shqipëri), si rregull në ekonomi 
ose teknologji informacioni;

b) të kenë përvojë profesionale jo më pak se 3 (tre) vjet, në pozicione 
drejtuese, në fushën financiare ose në ndonjë fushë tjetër të 
konsideruar të përshtatshme nga Banka;

c) të kenë reputacion të lartë etik dhe profesional;
d) të mos kenë shkaktuar ose të mos kenë qenë përgjegjës për 

falimentimin e ndonjë subjekti që ushtron aktivitet ekonomik;
e) të mos jenë në ndjekje penale ose të mos jenë shpallur fajtorë nga 

gjykata për një vepër penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore;
f) të mos kenë qenë subjekt i procedurave të deklarimit të paaftësisë 

paguese ose falimentimit, si dhe të jenë të çliruar nga pagesa e 
detyrimeve pasurore të kaluara; 

g) të mos jenë ndëshkuar nga Banka gjatë 5 (pesë) vjetëve të fundit 
për shkelje të rënda të legjislacionit bankar.
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Neni 12
Kriteret për dhënien ose refuzimin e licencës

1. Banka merr vendim për dhënien e licencës vetëm kur krijon bindjen 
se operatori plotëson kërkesat e Ligjit për sistemin dhe të rregullores.

 
2. Banka refuzon dhënien e licencës kur nuk plotësohen kërkesat e Ligjit 

për sistemin dhe të rregullores, veçanërisht në rastet e mëposhtme:

a) në gjykimin e saj, plan biznesi i propozuar nuk paraqet besueshmëri 
për realizimin e veprimtarisë së sistemit;

b) të paktën njëri nga administratorët ose ortakët/aksionerët ka qenë 
subjekt i procedurave të deklarimit të paaftësisë paguese ose 
falimentimit;

c) nuk paraqitet informacion lidhur me identitetin e ortakëve/
aksionerëve;

d) vërtetohet se të paktën njëri nga ortakët/aksionerët:

i. është në ndjekje penale ose është dënuar nga gjykata me 
vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre 
penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore;

ii. është në ndjekje penale ose është dënuar nga gjykata me 
vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre 
penale që lidhet me pastrimin e parave ose me financimin e 
terrorizimit; dhe

iii. kur ndaj tij është marrë vendimi nga gjykata për moslejimin e 
ushtrimit të profesionit. 

e) nuk zotëron shumën e kapitalit fillestar minimal të kërkuar nga Banka.

3. Banka bashkëpunon me autoritete të tjera vendase ose të huaja 
me qëllim shkëmbimin e informacioneve dhe bashkërendimin e 
veprimtarive në kuadër të licencimit të sistemit të pagesave/shtëpisë 
së klerimit.

 
4. Banka, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga data e marrjes së 

vendimit sipas paragrafit 1 ose 2 të nenit, i njofton subjektit vendimin 
për dhënien e licencës ose e njofton atë me shkrim mbi refuzimin e 
dhënies së saj, të shoqëruar me arsyet përkatëse.

Neni 13
Procedurat dhe afatet për shqyrtimin e kërkesës për licencim

1. Banka shqyrton dokumentacionin e paraqitur në përputhje me kërkesat 
e Ligjit për sistemin dhe të rregullores.
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2. Nëse dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë dhe/ose nuk 
përmbush kërkesat e përcaktuara në rregullore, Banka brenda 30 
(tridhjetë) ditëve pune i dërgon njoftim subjektit për mangësitë ose për 
mospërputhjet me dispozitat e Ligjit për sistemin dhe të rregullores, së 
bashku me kërkesën për informacion ose dokumentacion shtesë.

3. Banka jep ose refuzon dhënien e licencës brenda 3 (tre) muajve nga 
data e pranimit të kërkesës për licencë.

4. Data e pranimit të kërkesës për licencë konsiderohet data kur kërkuesi 
ka plotësuar të gjitha kërkesat, sipas nenit 10 të rregullores. Kjo datë 
i njoftohet me shkrim subjektit nga Banka.

5. Banka ndërpret procedurat e shqyrtimit të kërkesës për licencë në 
rast se të dhënat dhe/ose dokumentacioni i kërkuar për licencim nuk 
plotësohet brenda 6 (gjashtë) muajve pas datës së aplikimit fillestar 
për licencë. Në rast të ndërprerjes së procedurës së shqyrtimit të 
kërkesës për licencë, Banka njofton me shkrim subjektin.

6. Banka pas paraqitjes së dokumentacionit të plotë sipas kërkesave 
të Ligjit për sistemin dhe të rregullores, si dhe pas plotësimit të 
informacionit shtesë sipas paragrafit 3 të nenit: 

a) shqyrton dhe analizon dokumentacionin e paraqitur;
b) vlerëson aftësinë profesionale të administratorëve; 
c) organizon nëse e çmon të nevojshme takime me operatorin për të 

diskutuar planbiznesin e paraqitur dhe probleme të tjera të lidhura 
me veprimtarinë e propozuar; dhe

d) vlerëson sistemet në bashkëpunim edhe me ekspertë të jashtëm nëse 
konsiderohet e nevojshme.

7. Banka mund të inspektojë mjediset/zyrat ku do të zhvillohet veprimtaria 
e subjektit, me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve teknike dhe të 
sigurisë për ushtrimin e tyre.

8. Shqyrtimi i dokumentacionit të licencimit dhe inspektimi i mjediseve/
zyrave të punës kryhet nga Departamenti i Sistemeve të Pagesave 
dhe i Kontabilitetit dhe Financës, në bashkëpunim rast pas rasti me 
Departamentin Juridik, Departamentin e Mbikëqyrjes, Departamentin 
e Teknologjisë së Informacionit dhe Departamentin e Sigurimit dhe 
Mbrojtjes në Bankë.

Neni 14
Publikimi i vendimit/urdhrit për dhënien e licencës

Banka publikon vendimin/urdhrin për dhënien e licencës së operatorit 
të sistemit në mënyrën që e gjykon më të përshtatshme.
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Neni 15
Komisioni 

1. Subjekti që kërkon dhënien e licencës për të operuar sistemin paguan 
një komision për përpunimin e kërkesës për licencë në shumën 
30,000 (tridhjetëmijë) lekë në Bankë, në momentin e paraqitjes së 
kërkesës dhe dokumentacionit përkatës. 

2. Komisioni nuk rimbursohet në rast të refuzimit të dhënies së licencës 
nga Banka.

Neni 16 
Revokimi ose pezullimi i licencës

1. Banka mund të revokojë ose pezullojë licencën në rastet e:

a) përcaktuara në nenin 7, paragrafi 1 të Ligjit për sistemin;
b) moszbatimit të masave të parashikuara në nenin 44, pika 1, 

shkronjat “a” dhe “b” të rregullores, të cilat në opinionin e Bankës 
mund të çojnë në kërcënimin e stabilitetit të sistemit financiar të 
vendit; dhe

c) kur kërkohet nga vetë operatori.
 

2. Në rastin kur pezullimi ose revokimi i licencës kërkohet nga vetë 
operatori:

a) operatori duhet të njoftojë Bankën e Shqipërisë 30 (tridhjetë) ditë 
pune përpara pezullimit ose ndërprerjes së veprimtarisë;

b) kërkesa për pezullim ose revokim nga ana e operatorit duhet 
të shoqërohet me një plan veprimi, i cili duhet të parashikojë të 
gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e stabilitetit financiar të 
pjesëmarrësve dhe përmbushjen e të gjitha detyrimeve të operatorit 
ndaj pjesëmarrësve të krijuara nga procesimi i pagesave në sistem. 

3. Vendimi/urdhri për pezullimin ose revokimin e licencës, i arsyetuar, 
i komunikohet menjëherë me shkrim operatorit dhe publikohet në 
mënyrën që gjykohet më e përshtatshme nga Banka.

4. Operatori ndalohet të kryejë veprimtaritë e përcaktuara në licencë 
pas hyrjes në fuqi të vendimit/urdhrit të Bankës për revokimin dhe/
ose pezullimin e saj, për aq kohë sa zgjat afati i pezullimit në këtë 
rast.

5. Vendimi/urdhri për revokimin ose pezullimin e licencës miratohet dhe 
nënshkruhet nga Guvernatori i Bankës.
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KREU III
MIRATIMET PARAPRAKE DHE DETYRIMET PËR NJOFTIM

Neni 17
Miratimet paraprake 

1. Operatori i sistemit, pa miratimin paraprak të Bankës, nuk mund:

a) të zvogëlojë kapitalin; 
b) të emërojë një ose disa administratorë; dhe
c) të nënshkruajë marrëveshje me të tretët për kontraktimin e një 

shërbimi të caktuar (outsourcing) që ka lidhje me veprimtarinë për të 
cilën është licencuar. 

2. Banka jep ose refuzon, në mënyrë të arsyetuar, miratimin paraprak, 
sipas paragrafit 1, brenda 2 (dy) muajve nga paraqitja e plotë e 
kërkesës, mbështetur në dokumentacionin e përcaktuar në nenin 18 
të rregullores.

3. Miratimet paraprake ose refuzimet jepen nga Zëvendësguvernatori i 
Parë i Bankës.

Neni 18
Kërkesa në lidhje me dokumentacionin për miratimet paraprake 

1. Operatori i sistemit për të marrë miratimet paraprake të përcaktuara 
në nenin 17 të rregullores, paraqet një kërkesë me shkrim pranë 
Bankës të shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

a) për zvogëlimin e kapitalit:

i. vendimin e asamblesë për zvogëlimin e kapitalit; dhe 
ii. relacionin shoqërues me arsyet e këtij ndryshimi.

 

b)  për të emëruar administratorin/ët:

i. vendimin e strukturës vendimmarrëse për emërimin e 
administratorit/ëve; dhe

ii. dokumentacionin sipas shkronjës “i”, paragrafit 2 të nenit 10 
të rregullores.

c) për marrëveshjet me të tretët (outsourcing): 

i. kontratat përkatëse (të lidhura me kushtin e hyrjes në fuqi 
pas dhënies së miratimit paraprak nga ana e Bankës), të 
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cilat duhet të parashikojnë edhe detyrimin e nënkontraktorit/
kontraktorit për të raportuar pranë Bankës, si dhe të drejtën e 
Bankës për t’i mbikëqyrur, në varësi të rëndësisë që paraqet 
për sigurinë e sistemit të pagesës/shtëpisë së klerimit shërbimi 
i nënkontraktuar/kontraktuar; 

ii. vendimin e organit drejtues për lidhjen e marrëveshjeve me të 
tretë (outsourcing);

iii. analiza/vlerësime dhe dokumentacione të organeve drejtuese 
të operatorit, të cilat sigurojnë se: 

· cilësia e shërbimeve dhe vijimësia e veprimtarisë nuk cenohen 
apo komprometohen nga transferimi i aktiviteteve;

· ofruesi i shërbimit ka reputacion, eksperiencën e duhur, si dhe 
një situatë financiare të qëndrueshme; dhe

· njohjen dhe kontrollin mbi rreziqet që mund të rrjedhin nga 
transferimi i aktiviteteve.

2. Banka, sipas rastit mund të kërkojë edhe dokumente shtesë, përveç sa 
është parashikuar në këtë nen.

Neni 19
Detyrimet për njoftim

1. Operatori njofton menjëherë Bankën në rastet e:

a) ngjarjeve të jashtëzakonshme në rast të paaftësisë paguese ose 
ndërprerjen e veprimtarisë së pjesëmarrësve në sistem;

b) ngjarjeve të jashtëzakonshme në rast të problemeve në funksionimin 
e sistemit, duke përfshirë masat korrigjuese të ndërmarra; 

c) ngjarjeve të veçanta që mbulojnë të dhënat specifike të kërkuara 
nga Banka me qëllim të kryerjes së mbikëqyrjes mbi operacionet e 
sistemit; 

d) vlerësimit se ka shkaqe të justifikuara për ndërprerjen ose pezullimin 
e ndonjë prej aktiviteteve të sistemit; 

e) vlerësimit se ka shkaqe për revokimin e licencës; dhe
f) çdo ndryshimi në listën e pjesëmarrësve dhe nënpjesëmarrësve të 

sistemit. 

2. Operatori njofton Bankën brenda 30 (tridhjetë) ditëve për:
 

a) ndryshimin e emrit;
b) ndryshimin e statutit;
c) zmadhimin e kapitalit; 
d) ndryshimet në strukturën e kapitalit;
e) ndryshime në strukturën organizative;
f) ndryshim të selisë dhe adresës;
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g) largimin e administratorëve; 
h) ndryshimin e rregulloreve të brendshme/metodat/çdo dokumentacion 

tjetër që shërben për të siguruar mirëfunksionimin e sistemit; 
i) studimin e fizibilitetit për projekte të reja; 
j) ndryshime në përmbajtjen e kontratave me pjesëmarrësit dhe në 

kontratat me operatorët e tjerë; dhe
k) çdo ndryshim tjetër që është i detyrueshëm për regjistrim në regjistrin 

tregtar.

3. Në rastin e ndryshimit të emrit, pas kërkesës së operatorit, Banka e 
pajis atë me një format të ri licence në të cilin pasqyrohet emri i ri. 

KREU IV
PARIMET QË RREGULLOJNË VEPRIMTARINË E OPERATORIT

Neni 20
Përputhshmëria me parimet

1. Operatori kryen veprimtarinë e tij në përputhje me standardet dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare të Bankës Qendrore Evropiane 
(ECB) dhe Banka për Rregullime Ndërkombëtare (BIS), të udhëhequra 
nga parimet e administrimit të kujdesshëm.

2. Në përmbushje të administrimit të kujdesshëm, operatori: 

a) merr masat e duhura për kufizimin e rreziqeve; 
b) siguron nivele të larta të transparencës dhe përpikmërisë; dhe
c) merr masa për funksionimin e vazhdueshëm dhe efikas të sistemit.

3. Parimet e administrimit të kujdesshëm përcaktohen të përmbledhura 
në nenet 21 deri 38 të rregullores dhe do të detajohen në mënyrë 
të hollësishme me akt nënligjor të posaçëm të Bankës, që do të 
shërbejnë për mbikëqyrjen e operatorëve.

4. Në rastin e ndryshimeve të rëndësishme të funksionimit të sistemit, 
të shërbimeve të ofruara dhe futjes së shërbimeve të reja, operatori 
organizon forma të përshtatshme konsultimi me përdoruesit, në 
mënyrë që të vlerësohet ndikimi i nismës dhe përshtatshmëria e 
funksionaliteteve të ofruara.

5. Në mënyrë që të sigurohet ofrimi i shërbimeve të sigurta dhe 
efikase nga sistemi, operatori përmbush kërkesat specifike teknike, 
organizative dhe funksionale të përcaktuara në aktet nënligjore të 
Bankës.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 7

nëntor 2015

vëllimi 17
numër 7
nëntor 2015

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

6. Banka për qëllime të mbikëqyrjes së sistemeve të licencuara në bazë 
të kësaj rregulloreje do të bëjë publike politikat e mbikëqyrjes, si dhe 
procedurat specifike për mbikëqyrjen e sistemit në varësi të rëndësisë 
që ai paraqet për stabilitetin e tregjeve financiare. 

Neni 21
Baza rregullative

Operatori krijon një bazë rregullative të shëndoshë, të qartë, transparente 
dhe detyruese, për çdo aspekt të veprimtarisë së tij dhe në të gjitha 
juridiksionet përkatëse.

Neni 22
Qeverisja

1. Operatori krijon rregulla qeverisjeje të qarta dhe transparente, të cilat 
nxisin sigurinë dhe efikasitetin, si dhe mbështesin stabilitetin e sistemit 
financiar në përgjithësi, interesin publik dhe të palëve të interesuara, 
në veçanti. 

2. Operatori monitoron në mënyrë të rregullt dhe të paktën një herë në 
vit vlerëson përshtatshmërinë e kuadrit për administrimin e rreziqeve. 

Neni 23
Kuadri për administrimin e plotë të rreziqeve

Operatori krijon një kuadër të qëndrueshëm të administrimit të rrezikut 
me qëllim administrimin e plotë të rrezikut ligjor, të kreditit, të likuiditetit, 
atij operacional, si dhe rreziqeve të tjera. 

Neni 24
Rreziku i kreditit

 
1. Operatori vlerëson, monitoron dhe administron në mënyrë efektive 

rrezikun e kreditit të gjeneruar nga pjesëmarrësit, si dhe nga vetë 
operatori, në procesin e pagesave, klerimit dhe të shlyerjes. Për këtë 
qëllim, operatori mban:

a) burime të mjaftueshme financiare, në mënyrë që të mbulojë plotësisht 
dhe me një shkallë të lartë besimi, ekspozimin e kreditit për çdo 
pjesëmarrës. 

b) burime financiare shtesë, në mënyrë që të mbulojnë një gamë të 
gjerë të skenarëve të mundshëm të stresit. Këta skenarë përfshijnë, 
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por nuk kufizohen në mosshlyerjen e dy pjesëmarrësve dhe filialeve 
të tyre, supozim ky, i cili mund të shkaktojë në terma të agreguara, 
ekspozimin ndaj kredisë më të madhe në kushtet ekstreme, por të 
mundshme të tregut.

2. Matja dhe monitorimi i ekspozimeve ndaj rrezikut të kredisë bëhet/
administrohet/kryhet gjatë gjithë ditës, duke përdorur informacionin 
në kohë reale dhe me mjetet e duhura të administrimit të rrezikut.

Neni 25
Kolaterali

 

1. Operatori, i cili kërkon kolateral për administrimin e rrezikut të kreditit 
të tij, apo atë të pjesëmarrësve të tij, pranon kolateral me rrezik të ulët 
krediti, likuiditeti dhe tregu. 

2. Operatori, i cili kërkon kolateral për administrimin e rrezikut të kreditit 
të tij, apo atë të pjesëmarrësve të tij, përcakton marzhe reduktuese 
(hair cut) dhe kufij përqendrimi konservatore dhe të përshtatshme. 

Neni 26
Rreziku i likuiditetit

1. Operatori vlerëson, monitoron dhe administron në mënyrë efektive 
rrezikun e tij të likuiditetit.

2. Operatori disponon burime likuide të mjaftueshme, në të gjitha 
monedhat e përdoruara, me qëllim: 

a) shlyerjen e detyrimeve të pagesave brenda afateve të caktuara dhe 
me një shkallë të lartë besimi;

b) përmbushjen e nevojave edhe në kushtet e provave të rezistencës, të 
cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në mosshlyerjen e një pjesëmarrësi 
dhe filialeve të tij, çka do të gjeneronte detyrime më të larta për 
likuiditet, në terma të agreguar, për operatorin në kushtet ekstreme, 
por të mundshme të tregut.

 

Neni 27
Finaliteti i shlyerjes

 

Operatori garanton shlyerje finale, të qartë dhe të sigurtë, të paktën deri 
në fund të datë valutës dhe kur është e nevojshme ose e preferueshme, 
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siguron shlyerje finale brenda ditës ose në kohë reale.

Neni 28
Shlyerja e parave

1. Operatori kryen shlyerjen e parave në llogaritë e bankës qendrore, 
atëherë kur është e mundshme. 

2. Operatori, në qoftë se shlyerja nëpërmjet llogarive të bankës 
qendrore nuk është praktikisht e mundshme, minimizon dhe kontrollon 
në mënyrë rigoroze rrezikun e kreditit dhe likuiditetit, të cilat rrjedhin 
nga përdorimi i llogarive të bankave tregtare për shlyerje. 

3. Në rastin kur shlyerja kryhet në llogaritë e bankës tregtare, operatori;

a) monitoron, administron dhe kufizon rrezikun e likuiditetit dhe të 
kreditit që vjen nga bankat tregtare në rolin e agjentit shlyerës; 

b) krijon dhe monitoron kritere rigoroze për kontrollin e agjentit 
shlyerës, duke pasur parasysh, përveç të tjerave, rregullimin, 
mbikëqyrjen, aftësinë paguese, kapitalizimin, aksesin në likuiditet 
dhe besueshmërinë operacionale; 

c) monitoron dhe administron gjithashtu përqendrimin e kreditit dhe 
ekspozimin e likuiditetit të agjentit shlyerës. 

4. Në rastin kur operatori kryen shlyerjen në llogaritë e tij, monitoron 
dhe administron në mënyrë rigoroze rreziqet e tij të likuiditetit dhe të 
kreditit.

5. Në rastin kur shlyerja ndodh në llogaritë e bankës tregtare, marrëveshja 
midis palëve duhet të përcaktojë qartë: 

a)  momentin kur urdhërtransferta konsiderohet e shlyer në librat e 
agjentit shlyerës; 

b) momentin kur urdhërtransferta konsiderohet finale dhe e 
parevokueshme; dhe

c) disponueshmërinë e fondeve për t’u përdorur sa më shpejt të jetë e 
mundur ose të paktën deri në fund të ditës. 

Neni 29
Sistemet e shlyerjes për vlera të këmbyera

Operatori që shlyen transaksione të cilat përfshijnë shlyerjen e dy 
detyrimeve të ndërlidhura (si për shembull, transaksionet me tituj ose 
të këmbimeve valutore), eliminon rrezikun primar, duke kushtëzuar 
shlyerjen finale të një detyrimi me shlyerjen finale të detyrimit tjetër. 
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Neni 30
Rregullat dhe procedurat për mosshlyerjen nga ana e një pjesëmarrësi

 

Operatori përmban rregulla dhe procedura efikase dhe të përcaktuara 
qartë për administrimin e mosshlyerjes nga ana e një pjesëmarrësi, të 
cilat garantojnë se operatori mund të ndërmarrë në kohë veprime me 
qëllim që të kontrollojë situata humbjeje dhe të presioneve të likuiditetit, 
si dhe të garantojë vijueshmërinë e veprimtarisë. 

Neni 31
Rreziku i përgjithshëm i biznesit

Operatori identifikon, monitoron dhe administron rrezikun e përgjithshëm 
të biznesit dhe mban aktive likuide neto të cilat janë të mjaftueshme:

a) për të mbuluar humbjet e mundshme të biznesit, duke garantuar 
kështu vijueshmërinë e operimit dhe të ofrimit të shërbimeve edhe në 
raste kur këto humbje materializohen; dhe

b) për të siguruar një rikuperim ose një procedurë të rregullt për mbylljen 
e operacioneve dhe shërbimeve kritike. 

Neni 32
Rreziku i kujdestarisë dhe investimit

 

1. Operatori me qëllim ruajtjen e aktiveve të tij, si dhe të pjesëmarrësve 
të tij:

a) minimizon rrezikun e humbjes, si dhe rrezikun që mund të vijë 
nga vonesat në përdorimin e tyre, duke përfshirë dhe aktivet e 
pjesëmarrësve të tij; 

b) kryen investime në instrumente me rrezik minimal të kreditit, të tregut 
dhe të likuiditetit;

c) mban aktivet e tij dhe të pjesëmarrësve me kujdestarë të rregulluar 
dhe të mbikëqyrura, të cilët kanë praktika kontabilizimi, procedura 
të ruajtjes dhe kontrolle të brendshme që mbrojnë plotësisht këto 
aktive, kundrejt rrezikut të humbjes në rastet e shfaqjes së paaftësisë 
paguese të kujdestarit ose nënkujdestarit, neglizhencës, mashtrimit, 
administrimit të dobët ose mbajtjes së të dhënave në mënyrë të 
papërshtatshme;

d) garanton aksesin në kohë të aktiveve të tij dhe të pjesëmarrësve;
e) vlerëson dhe njeh ekspozimet e tij ndaj kujdestarëve në tërësinë e 

marrëdhënieve me secilin.
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2. Operatori krijon strategjinë e tij të investimit, e cila duhet të jetë në 
përputhje me strategjinë e përgjithshme të administrimit të rrezikut. 
Rishikimi i kësaj strategjie kryhet të paktën një herë në vit.

Neni 33
Rreziku operacional

 

Operatori identifikon të gjitha burimet e mundshme të rrezikut 
operacional, të brendshme dhe të jashtme, si dhe minimizon ndikimin 
e tyre nëpërmjet zhvillimit të sistemeve, politikave, procedurave dhe 
kontrolleve të përshtatshme për këtë qëllim, duke garantuar:

a) një nivel të lartë të sigurisë dhe të qëndrueshmërisë operacionale, si 
dhe kapacitete të mjaftueshëm për administrimin e këtij rreziku;

b) administrimin e vijueshmërisë së biznesit, i cili ka si objektiv 
rikuperimin e operacioneve dhe përmbushjen e detyrimeve të 
operatorit edhe në rastet e një shkëputjeje në shkallë të gjerë. 

Neni 34
Pranimi dhe kërkesat për pjesëmarrje

Operatori krijon kritere objektive, të bazuara në përqasjen e administrimit 
të rrezikut dhe publike për pjesëmarrje në të, të cilat krijojnë një proces 
pranimi të drejtë dhe të hapur për palët e interesuara.  

Neni 35
Marrëveshjet për pjesëmarrje në disa nivele

Operatori identifikon, vlerëson dhe administron rreziqet e krijuara nga 
marrëveshjet për pjesëmarrje me disa nivele (si për shembull: midis 
pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit). 

Neni 36
Efikasiteti dhe dobishmëria

Shërbimet e ofruara nga operatori janë efikase dhe të dobishme, në 
përmbushjen e kërkesave të pjesëmarrësve të tij dhe të tregut, ku ai 
operon. 
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Neni 37
Procedurat dhe standardet e komunikimit

Operatori përdor ose minimalisht përshtat procedurat dhe standardet 
përkatëse të komunikimit, të pranuara në nivel ndërkombëtar, në mënyrë 
që të mbështesë efikasitetin e procesit të pagesës, klerimit, shlyerjes dhe 
regjistrimit. 

Neni 38
Publikimi i rregullave dhe procedurave të rëndësishme

Me qëllim publikimin e rregullave dhe procedurave të rëndësishme, 
operatori:

a) zbaton/disponon rregulla dhe procedura të qarta dhe të kuptueshme, 
të cilat i bëhen publike pjesëmarrësve dhe palëve të interesuara; 

b) bën publike përshkrime të qarta të projektimit dhe operimit të sistemit, 
si dhe të drejtat dhe detyrimet e pjesëmarrësve dhe operatorëve, 
me qëllim njohjen e tyre me rreziqet e mbartura nga pjesëmarrja në 
sistem;

c) ofron gjithë dokumentacionin dhe trajnimin e nevojshëm dhe të 
përshtatshëm, me qëllim njohjen e pjesëmarrësve me rregullat dhe 
procedurat e operatorit, si dhe rreziqet që mbart pjesëmarrja në 
sistem;

d) publikon tarifat për shërbime individuale që ofron, si dhe politikat 
e uljes së tarifave dhe komisioneve. Gjithashtu, operatori jep 
përshkrime të detajuara mbi tarifat dhe komisionet për qëllime 
krahasuese;

e) përditëson masat e marra në lidhje me ndryshimet e materialeve në 
sistem ose në mjedisin në të cilin operon, të paktën një herë në çdo 
dy vjet; 

f) publikon minimalisht të dhëna bazë mbi vëllimet dhe vlerat e 
transaksioneve të kryera në sistem. 

KREU V
MBIKËQYRJA

Neni 39
Mënyrat e mbikëqyrjes

1. Banka realizon mbikëqyrjen e operatorit, duke u orientuar drejt parimit 
të administrimit të rreziqeve. Mënyrat e mbikëqyrjes janë:

a) inspektimi në vend; dhe
b) mbikëqyrje në distancë.
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2. Banka, në rast se e gjykon të arsyeshme, mund të vendosë standarde 
dhe kërkesa të tjera shtesë mbi operatorin, pjesëmarrësit dhe 
nënpjesëmarrësit e sistemit.

3. Për qëllime të mbikëqyrjes së veprimtarisë së sistemit, Banka mbikëqyr 
edhe aktivitetet për të cilat sistemi ka lidhur marrëveshje me të tretët 
(outsourcing), sipas nenit 17, paragrafi 1, shkronja “c”.

Neni 40
Inspektimi në vend

1. Me qëllim që të sigurohet dhe të kontrollohet zbatimi i Ligjit për 
sistemin dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, punonjës 
të Bankës, si dhe persona të tjerë të kualifikuar, të autorizuar prej 
saj, mund të inspektojnë ambientet e punës të sistemit, operatorin, 
pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit, për të kontrolluar llogaritë, 
regjistrat, dokumentet dhe shkresa të tjera, për të marrë informacion 
dhe të dhëna prej tyre, si dhe të ndërmarrin veprime të tjera që Banka 
mund të vlerësojë si të nevojshme. 

2. Operatori, pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit, vënë në dispozicion 
të Bankës llogaritë, regjistrat, dokumente dhe shkresa të tjera të 
kërkuara nga Ligji për sistemin dhe nga aktet nënligjore të nxjerra në 
zbatim të tij. Operatori, pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit vënë në 
dispozicion të Bankës çdo lloj informacioni dhe të dhëne shtesë, të 
cilat Banka i vlerëson si të nevojshme.

3. Banka e Shqipërisë njofton me shkresë zyrtare operatorin të paktën 
10 (dhjetë) ditë pune përpara datës së inspektimit në vend, mbi 
programin e inspektimit dhe personat e përfshirë në procesin e 
inspektimit. 

Neni 41
Mbikëqyrje në distancë

1. Banka kryen mbikëqyrjen në distancë, nëpërmjet njoftimeve të 
detyrueshme që operatori i jep në bazë të nenit 19 të rregullores, si 
dhe marrjes së raportimeve periodike nga operatori të përcaktuara 
në paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni.

2. Operatori 1 (një) herë në vit dorëzon pranë Bankës raportin e 
audituesit të jashtëm bashkë me pasqyrat financiare dhe një shtojcë 
të posaçme, sipas nenit 42 të rregullores. 

3. Raporti i mësipërm dërgohet në Bankë brenda 15 (pesëmbëdhjetë) 
ditëve nga dorëzimi tek operatori dhe pas njohjes me të të strukturave 
vendimmarrëse të operatorit.
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4. Operatori çdo 1 (një) muaj dorëzon pranë Bankës informacion mbi 
aktivitetin e sistemit në lidhje me: 

i. numrin dhe vlerën e transaksioneve të procesuara;
ii. informacione të tjera të parashikuara në akte nënligjore të 

Bankës.

Operatori duhet të garantojë në çdo moment, mundësinë e identifikimit 
të çdo urdhërpagese dhe të informacionit që ajo mbart.

5. Operatori çdo vit dorëzon pranë Bankës informacion në lidhje me:

a) metodat e përdorura për të siguruar përputhshmërinë me rregullat 
dhe funksionimin e duhur të shërbimeve dhe sistemeve, në veçanti 
në lidhje me mbështetjen teknologjike;

b) masat mbrojtëse të vendosura për sigurimin e besueshmërisë dhe 
integritetit të të dhënave operacionale dhe kontabël; 

c) masat e marra për administrimin e rreziqeve dhe në veçanti ato 
në përgjigje të mangësive/problemeve të hasura gjatë operimit të 
sistemit; 

d) masat organizative të ndërmarra në kuadër të parandalimit të 
pastrimit të parave;

e) rezultatet kryesore të aktivitetit të kontrollit të kryer brenda kompanisë 
në nivele të ndryshme të strukturës organizative; 

f) raportet në test, teknologji dhe strukturat e IT-së (të kryera nga palë 
të treta ose njësi të brendshme që janë të ndryshme dhe të pavarura 
nga njësitë operuese të sistemit). 

6. Banka mund t’i kërkojë operatorit raportime ad hoc për çështje të 
veçanta dhe operatori vë në dispozicion informacionin sa herë që i 
kërkohet.

Neni 42
Shtojca e raportit të auditorit të jashtëm

Shtojca e posaçme përmban:

1. Vlerësimin e përputhshmërisë me rregullat e administrimit të rrezikut: 

a) auditori i jashtëm kontrollon dhe vlerëson përputhshmërinë e 
rregullave të administrimit të rrezikut të sistemit, në përputhje me 
përcaktimet e rregullores;

 
b) auditori i jashtëm vlerëson mjaftueshmërinë e sistemeve të 

administrimit të rreziqeve të sistemit, duke u bazuar në vlerësimin e:
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i. përputhshmërisë me kërkesat për strukturat organizative në 
lidhje me administrimin e çdo rreziku të veçantë;

ii. politikave dhe procedurave për administrimin e çdo rreziku të 
veçantë, si dhe të zbatimit të tyre;

iii. mjaftueshmërisë së identifikimit, matjes dhe monitorimit të çdo 
rreziku të veçantë; dhe

iv. mjaftueshmërisë dhe efikasitetin e sistemit të auditit të brendshëm 
në lidhje me administrimin e çdo rreziku të veçantë.

2. Vlerësimin e sistemit të auditit të brendshëm:

Auditori i jashtëm kryen një vlerësim të veçantë të sistemit të auditit të 
brendshëm të sistemit, duke vlerësuar nëse: 

a) operatori ka ngritur një sistem auditi të brendshëm të sigurt dhe 
efikas, në përputhje me përcaktimet e rregullores;

b) operatori ka krijuar njësinë e auditit të brendshëm, si njësi të pavarur 
nga pikëpamja funksionale dhe organizative nga njësitë e tjera 
organizative të sistemit, të cilat kontrollon dhe nëse ajo funksionon 
në përputhje me përcaktimet e rregullores;

c) operatori ka krijuar sistem auditi të brendshëm të përshtatshëm për 
të shmangur konfliktin e interesave; dhe 

d) operatori ka siguruar një numër të mjaftueshëm personeli, me 
kualifikime të duhura profesionale dhe përvojë, për funksionimin 
e sistemit të auditit të brendshëm, në mënyrë proporcionale me 
madhësinë, llojin, vëllimin dhe kompleksitetin e veprimtarive.

3. Vlerësimin e sistemit të informacionit:

a) Auditori i jashtëm kryen një vlerësim të veçantë të gjendjes dhe 
të mjaftueshmërisë së sistemit për administrimin e informacionit të 
sistemit. Për këtë qëllim, ai:
i. përcakton paraprakisht qëllimin dhe thellësinë e vlerësimit 

bazuar në vlerësimin e rrezikut (risk-based);
ii. zbaton metodat dhe procedurat e këtij vlerësimi bazuar në 

vlerësimin e rrezikut (risk-based); dhe
iii. verifikon përputhshmërinë e sistemit të administrimit të 

informacionit me kërkesat/përcaktimet e rregullores.

b) Auditori i jashtëm, bazuar në vlerësimin e sistemit të informacionit 
sipas shkronjës “a”, përcakton rreziqet kryesore ndaj të cilave 
sistemi është i ekspozuar.

4. Shtojca duhet të përmbajë shënime shpjeguese në lidhje me zbatimin 
e rekomandimeve të auditorit për periudhat e mëparshme për të 
gjitha funksionet e audituara, dhe në veçanti, në lidhje me funksionin 
e auditit të brendshëm. 
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5. Shtojca duhet të përfshijë edhe opinionin e auditorit të jashtëm mbi 
saktësinë e raportimeve pranë Bankës sipas rregullores.

Neni 43
Kompetenca vendimmarrëse të Bankës 

Banka mund të nxjerrë urdhra, udhëzime dhe vendime, nëpërmjet të cilave 
t’i kërkojë sistemit, operatorit, pjesëmarrësve dhe nënpjesëmarrësve për 
të vepruar ose për të mos vepruar, në çfarëdolloj mënyre që Banka e 
vlerëson të nevojshme ose të këshillueshme.

Neni 44
Masa ndëshkimore

1. Në rast të shkeljes së dispozitave të Ligjit për sistemin dhe të rregullores, 
Banka mund të vendosë të ndërmarrë masat e mëposhtme:

a) Masa parandaluese. Banka merr ndaj operatorit një ose disa nga 
masat e mëposhtme:
i. Banka paralajmëron operatorin për mosrespektimin e 

standardeve për një veprimtari të sigurt dhe të qëndrueshme 
dhe për këtë qëllim, kërkon prej tij paraqitjen e një plani ose 
marrëveshjeje për ndërprerjen e veprimeve në kundërvajtje dhe 
ndreqjen e shkeljeve të dispozitave të Ligjit për sistemin dhe të 
akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe respektimin e 
standardeve për një veprimtari të sigurt dhe të qëndrueshme;

ii. Në zbatim të pikës 1, shkronjës “b” (i) të këtij neni, operatori 
paraqet në Bankë planin apo marrëveshjen e mësipërme 
brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës, sipas 
paragrafit 1 ose sipas afatit të caktuar nga Banka;

iii. Banka, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e paraqitjes së 
planit ose marrëveshjes së propozuar nga operatori, njofton 
me shkrim këtë të fundit për miratimin ose jo të tyre, si dhe 
kërkon informacion shtesë, nëse gjykohet e arsyeshme. Banka 
mund të zgjasë afatin, brenda të cilit jepet njoftimi për miratimin 
e planit ose marrëveshjes.

b) Masa mbikëqyrëse. Banka merr ndaj operatorit një ose disa nga 
masat e mëposhtme:
i. i kërkon rritje të kapitalit dhe të burimeve financiare, me 

qëllim që të sigurojë funksionimin e sigurt, të rregullt dhe të 
vazhdueshëm të veprimtarisë së sistemit në kuadër të adresimit 
të ekspozimeve të mundshme;

ii. urdhëron ndërprerjen e veprimeve në kundërvajtje, si dhe 
ndreqjen e shkeljeve të dispozitave ligjore ose nënligjore.
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2. Banka ndërmerr veprime të mëtejshme në rast të mosrespektimit të 
detyrimeve që rrjedhin nga Ligji për sistemin dhe aktet nënligjore.

3. Banka vendos sanksione administrative sipas nenit 12 të Ligjit për 
sistemin.

4. Sanksionet administrative dhe masat e tjera, të ndryshme nga revokimi 
ose pezullimi i licencës, merren nga Zëvendësguvernatori i Parë i 
Bankës.

Neni 45
Ankimi

1. Operatori i cenuar nga një akt administrativ i Bankës ka të drejtë 
të kërkojë shfuqizimin ose ndryshimin e këtij akti nga Guvernatori 
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data, kur ankuesi ka marrë 
njoftim për aktin ose nga data e publikimit të tij.

2. Banka, para nxjerrjes së aktit administrativ, i jep operatorit, ndaj të 
cilit propozohet marrja e masës, të drejtën për t’u shprehur me shkrim 
brenda 5 (pesë) ditëve, në lidhje me marrjen e masës së propozuar.

3. Realizimi i ankimit administrativ te Guvernatori është kusht i 
domosdoshëm për ezaurimin e rekursit administrativ dhe për t’i dhënë 
mundësi operatorit të cenuar t’i drejtohet gjykatës.

4. Ankimi administrativ, sipas paragrafit 1, nuk e pezullon zbatimin e 
aktit administrativ të nxjerrë nga Banka, në rastet kur kjo e fundit 
çmon se stabiliteti i sistemit financiar në tërësi, mund të cenohet apo 
të rrezikohet nga efekti pezullues i ankimit.

5. Ankimi administrativ paraqitet në formë shkresore dhe duhet të shprehë 
shkaqet për të cilat ankimohet akti administrativ, si dhe duhet të ketë 
të bashkëlidhur një kopje të aktit.

6. Në të gjitha ato raste, kur Banka çmon se zbatimi i menjëhershëm i 
aktit administrativ i shërben interesave të sigurisë dhe qëndrueshmërisë 
së sistemit financiar në tërësi, ajo mund ta kushtëzojë fillimin 
e procedurës së ankimit administrativ me ofrimin nga ana e 
shtetasve ose subjekteve juridike të cenuara, të garancive juridike 
të përshtatshme për ekzekutimin paraprak dhe të menjëhershëm të 
aktit administrativ.

 KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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FORMULAR NR. 1

KËRKESË
DREJTUAR

BANKËS SË SHQIPËRISË
PËR T’U LICENCUAR

SI OPERATOR SISTEMI PAGESASH OSE SI SHTËPI KLERIMI TË 
PAGESAVE

Emri i subjektit: _____________________________________________

Vendndodhje e propozuar: Adresa______________________Shqipëri        
      (Qyteti)    (Rrethi)

Me anë të kësaj kërkese i drejtohemi Bankës së Shqipërisë, duke i vënë 
në dispozicion çdo informacion të kërkuar prej saj, për të na pajisur me 
licencë për të kryer veprimtari si “Sistem Pagesash” ose “Shtëpi Klerimi”. 

Në aktivitetin që ne propozojmë të kryejmë, angazhohemi për zbatimin 
e ligjit “Për Sistemin e Pagesave” dhe të akteve nënligjore përkatëse.

Kërkuesit
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Shënim: Kërkesa e shoqëruar me dokumentet dhe me formularët e 
kërkuar në mbështetje të rregullores dërgohen në adresën e mëposhtme:

Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe 
Financës,
Banka e Shqipërisë 
 
    Tiranë, Shqipëri.
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FORMULAR NR. 2

VENDIMI
I -----------------------------------------------

(ORGANIT VENDIMMARRËS)
PËR CAKTIMIN E PËRFAQËSUESVE

------------------------------- (Organi vendimmarrës) vërteton që, me sa dimë e 
besojmë, informacioni i paraqitur në këtë kërkesë është i vërtetë dhe 
i plotë. Për më tepër, ---------------------- (organi vendimmarrës)  emëron dhe 
përcakton si përfaqësues:

_________________________________________________________
 (Emri)         (Atësia)  (Mbiemri)

Adresa: __________________________________________________ 
     (Rruga, Numri)  (Qyteti)  (Shteti)

___________________          _________________________
 (Numri i telefonit)                                             (Numri i faksit/teleksit)

Përfaqësuesi i mësipërm është i autorizuar të përfaqësojë subjektin dhe 
të paraqitet të nënshkruajë para Bankës së Shqipërisë, përveç rasteve 
kur Banka e Shqipërisë, do të kërkojë veprime personale nga anëtarët 
e --------------- (organit vendimmarrës). 

Përfaqësuesi është i autorizuar të bëjë gjithçka të nevojshme, në mënyrë 
sa më të plotë dhe të përmbushë të gjitha synimet dhe qëllimet siç do 
të mund t’i bënte vetë i nënshkruari, nëse do të paraqiste dhe do të 
merrte personalisht gjithë korrespondencën dhe dokumentet nga Banka 
e Shqipërisë.

Datë _____________,       

 
(Emri mbiemri)                   (Nënshkrimi) __
______________________                 _____________________________

Shënim: Ky formular duhet të vërtetohet nga noteri. 
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FORMULAR NR. 3

PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
PËR 3 VITET E PARA TË AKTIVITETIT

TË ARDHURAT
______________________

______________________

________________________

_______________________

TOTALI I TË ARDHURAVE                                           
 _________________ Lekë 

SHPENZIMET

________________

________________

_________________

________________

TOTALI I SHPENZIMEVE              
_______________  Lekë 

TË ARDHURAT NETO PARA TAKSAVE             
________________ Lekë 
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FORMULAR NR. 4

DEKLARATË

Nëpërmjet së cilës unë deklaroj se informacioni i paraqitur këtu, me 
sa di dhe besoj, është i vërtetë dhe i saktë. Ai pasqyron të gjitha 
pasuritë dhe detyrimet dhe nuk përmban fshehje të fakteve. Deklaroj 
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 pjesëmarrjen time 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 refuzimin e krejt kërkesës.

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

________________                ____________________           
(Data)                     (nënshkrimi i plotë)
     
     
        Në qoftë se është i zbatueshëm:

      _______________________
       (nënshkrimi i përgatitësit)
    
Nënshkruar në datë:___________

       
_____________________________________
             (Nënshkrimi i noterit)

Shënim: Do të plotësohet nga çdo ortak/aksioner. 
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FORMULAR NR. 5

AUTORIZIM PËR DHËNIEN E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL
(TË PLOTËSOHET SECILI PREJ DY FORMULARËVE TË 

AUTORIZIMIT NË ORIGJINAL)

ATIJ QË MUND T’I INTERESOJË:

Unë,__________________________, me këtë shkresë autorizoj dhe i 
kërkoj çdo personi, firme, nëpunësi, organi ligjor, shoqate, organizate 
ose institucioni, të cilët kanë në kontroll mbi çdo lloj dokumenti, regjistri 
ose informacioni tjetër që ka të bëjë me mua, t’i paraqesë origjinalin 
ose kopjet e çdo lloj dokumenti regjistri apo informacioni tjetër Bankës 
së Shqipërisë, Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe Kontabilitetit 
dhe Financës apo ndonjë personi të autorizuar prej saj, për qëllime të 
inspektimit ose të kopjimit të tyre në zbatim të legjislacionit në fuqi në 
Republikën e Shqipërisë. 
       
_______________________
 Emri           Mbiemri

      
______________________________
         Adresa e plotë
_________________________
    Data (data /muaji/viti)                                                                                 

Nënshkrimi

Nënshkruar në praninë time                                             

Data__________,     

 
 (NËNSHKRIMI I NOTERIT)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ATIJ QË MUND T’I INTERESOJË:

Unë,__________________________, me këtë shkresë autorizoj dhe i 
kërkoj çdo personi, firme, nëpunësi, organi ligjor, shoqate, organizate 
ose institucioni, të cilët kanë në kontroll mbi çdo lloj dokumenti, regjistri 
ose informacioni tjetër që ka të bëjë me mua, t’i paraqesë origjinalin 
ose kopjet e çdo lloj dokumenti, regjistri apo informacioni tjetër Bankës 
së Shqipërisë, Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe Kontabilitetit 
dhe Financës apo ndonjë personi të autorizuar prej saj, për qëllime të 
inspektimit ose të kopjimit të tyre në zbatim të ligjeve të Shqipërisë. 

_______________________
Emri         Mbiemri

__________________
Adresa e plotë 
__________________   
Data
__________________________   
Nënshkrimi

Nënshkruar në datë __________     

(NËNSHKRIMI I NOTERIT) 

Shënim: Do të plotësohet nga çdo ortak/aksioner.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 83, DATË 25.11.2015

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI STRUKTURËN, KODIFIKIMIN DHE 

AMORTIZIMIN E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME NË BANKËN E 
SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
dhe me propozim të Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe 
Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI

1. Të miratojë rregulloren “Mbi Strukturën, kodifikimin dhe amortizimin 
e aktiveve të qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 
85 datë 07.11.2001 “Për strukturën, kodifikimin dhe amortizimin e 
aktiveve të qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi më 1 janar 2016.

SEKRETARI KRYETARI
ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Neni 1 
Qëllimi 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i strukturës, kodifikimit 
dhe normave të amortizimit të aktiveve të qëndrueshme në Bankën e 
Shqipërisë.

Neni 2
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje janë aktivet e qëndrueshme që janë në 
pronësi ose në administrim të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Baza ligjore

Kjo rregullore nxirret në përputhje dhe në zbatim të:

a. Standardeve Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit.
b. Nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 

“Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 4
Përkufizime

Në zbatim të kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 

a. Banka – është Banka e Shqipërisë.
b. Aktive të qëndrueshme të trupëzuara (aktive materiale 

afatgjatë) – ka të njëjtin kuptim siç përcaktohet në rregulloren “Mbi 
inventarizimin fizik të vlerave monetare dhe aktiveve materiale në 
Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 84, datë 25.11.2015.

c. Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, (aktive jomateriale 
afatgjatë) – janë vlera jo të prekshme, jomonetare, që nuk kanë 
përmbajtje fizike, (investime të karakterit jomaterial) që përdoren për 
më shumë se një vit, të tilla si emri i mirë, patentat, markat, e drejta 
e autorit, pasuritë intelektuale, licensat, programet kompjuterike dhe 
të tjera të ngjashme me to.

d. Amortizimi – është shpërndarja sistematike e vlerës së amortizueshme 
të një aktivi afatgjatë material ose jomaterial gjatë jetës së tij të 
dobishme.

e. Vlera e amortizueshme – është kostoja e një aktivi ose një vlerë 
tjetër që zëvendëson koston, minus vlerën e rikuperueshme të aktivit. 

f. Jetë e dobishme - është periudha, gjatë të cilës një aktiv pritet 
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të përdoret nga njësia: - numri i produkteve (ose njësi të tjera të 
ngjashme) që njësia pret të përftojë nga përdorimi i aktivit. 

g. Kostoja e aktivit – është shuma e parave ose ekuivalenteve të 
parave e paguar ose vlera e drejtë e mjeteve të tjera, të dhëna për 
të blerë një aktiv në kohën e blerjes apo të prodhimit të tij. 

h. Amortizimi i akumuluar – është pjesa e amortizueshme e një aktivi, 
tashmë e amortizuar dhe e njohur si shpenzim.

 i. Vlera kontabël neto – është shuma, me të cilën një aktiv njihet në 
bilanc (pasi zbritet amortizimi i akumuluar dhe humbjet e mundshme 
nga zhvlerësimi).

Neni 5
Klasifikimi, njohja, modeli i kostos, amortizimi i aktiveve të 

qëndrueshme

1. Aktivet e qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë klasifikohen:

a) Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara 
b) Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara

2. Regjistrimi i aktiveve të qëndrueshme (njohja fillestare) bëhet me 
koston e tij që përfshin çmimin e blerjes, shpenzimet e transportit, 
shpenzimet e instalimit, testimit, deri sa aktivi të jetë i gatshëm për 
punë. Amortizimi i pjesëve të një zëri aktivi, me kosto të rëndësishme 
në totalin e kostos së aktivit, amortizohet veçmas.

3. Sipas modelit të kostos, pas njohjes fillestare si aktiv, një zë i aktiveve 
mbartet me koston e tij, duke zbritur çdo amortizim të akumuluar dhe 
çdo humbje të akumuluar nga zhvlerësimi.

 
4. Amortizimi i një zëri aktivi fillon kur ai është i gatshëm për përdorim 

dhe vazhdon edhe nëse zëri i aktivit nuk është në përdorim, derisa 
aktivi të plotësojë kushtet për mosnjohje si aktiv (kur aktivi klasifikohet 
i mbajtur për shitje).

5. Metoda e amortizimit është metoda lineare sipas së cilës bëhet 
shpërndarja në mënyrë konstante të shumës së amortizimit gjatë jetës 
së dobishme të aktivit.

Neni 6
Kodifikimi i aktiveve të qëndrueshme

1. Për kodifikimin e aktiveve të qëndrueshme do të përdoren një varg 
germash dhe numrash ku:

a) germat tregojnë kategorinë; 
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b) numrat tregojnë identifikimin e aktivit të qëndrueshëm.

1. Kodifikimi sipas pikës 1 të këtij neni, mundëson realizimin e të qënurit 
unik të numrit të inventarit, i cili është i pandryshueshëm dhe shoqëron 
aktivin e qëndrueshëm gjatë gjithë historisë së tij, si për shembull: DBB 
014261 tregon:

 Germa D (niveli i parë), tregon kategorinë e aktivit të qëndrueshëm 
sipas strukturës së klasifikimit që është “Pajisje informatike”.

a) Germat DB (niveli i dytë), tregon kategorinë e aktivit të qëndrueshëm 
që është “Printer”;

b) Germat DBB (niveli i tretë), tregon llojin e printerit “Printer lokal”;
c) Numri 014261, tregon identifikimin e llojit të printerit “Printer 

EPSON LQ 570”.

Neni 7
Struktura e aktiveve të qëndrueshme

Aktivet e qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë, klasifikohen në këto 
kategori:
A. TOKA

B. NDËRTIME

C. INSTALIME TEKNIKE

D. PAJISJE KOMPJUTERIKE,

E. CENTRAL TELEFONIK

F. KONDICIONERA

G. KASAFORTA

H. MAKINERI E PAJISJE PUNE

I. MAKINERI E PAJISJE ZYRE

J TAVOLINA

K. DOLLAPE

L. KARRIGE, KOLLTUKË

M. MJETE TRANSPORTI

N. AKTIVE TË QENDRUESHME TË PATRUPËZUARA

O. AKTIVE TË QENDRUESHME TË TJERA

Neni 8
Kodifikimi dhe normat e amortizimit

Normat e amortizimit sipas grupaktiveve të qëndrueshme të shprehura 
në përqindje (%) dhe jetëgjatësinë në vite:
GRUPIMET E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME Normat e amortizimit

% Jetëgjatësia në vite
A. TOKA
AA Toka pa ndërtime - -
AB Sistemime 5 20
B. NDËRTIME
BA Ndërtesa (godina qendrore) 2.5 40
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BB Ndërtesat në Tiranë 2.5 40
BC Ndërtesat në Berat dhe degë 4 25
BD Vepra infrastrukturore 4 25
BE Rinovime, përmirësime etj 4 25
C. INSTALIME TEKNIKE
CA Rrjeti elektrik 5 20
CB Rrjeti hidraulik 5 20
CC Rrjeti telefonik 5 20
CD Rrjeti telegrafik 5 20
CE Rrjeti kompjuterik 5 20
CF Tubacione ajri 5 20
CG Ashensorë 5 20
CH Sistemi i mbrojtjes dhe sinjalizimit 
 CHA  Central alarmi 25 4
 CHB  Shpërndarës zonash 20 5
 CHC  Barriera fizike 20 5
 CHD  Barriera elektronike 20 5
 CHE  Sirenë alarmi 20 5
 CHF  Dedektorë metalikë statikë 20 5
 CHG  Dedektorë metalikë portabël 20 5
 CHH  Skaner automjetesh UVSS 25 4
    CHJ  Skaner me rreze X 25 4
    CHK  Fikëse zjarri 20 5
    CHL  Pistoleta elektrike 20 5
    CHM Pajisje enkriptuese 25 4
 CHN  Aktive të tjera të sistemit 20 5
CI  Sistemi i vëzhgimit dhe rregjistrimit 
 CIA  Storazh video 25 4
 CIB Telekamera 20 5
 CIC Telekamera PTZ 20 5
 CID Regjistrues video 20 5
 CIE Matrica 20 5
 CIF Monitor 20 5
 CIG Ndriçues INFRA 20 5
 CIH Server 25 4
 CII  Software / programe 25 4
 CIJ Aktive të tjera të sistemit 20 5
CJ Sistemi i kontrollit të regjimit të H/D
 CJA Server 25 4
 CJB Central aksesi 25 4
 CJC Software 25 4
 CJD Skaner ID 25 4
 CJE Aktive të tjera të sistemit 20 5
   CK Sistemi i radio ndërlidhjes
 CKA Repetitorët 10 10
 CKB Radio dore 20 5
 CKC Radio makinë 20 5
 CKD Radio bazë 20 5
 CKE Aktive të tjera të sistemit 20 5
CL Sistemi i AVL 
 CLA Hardware 25 4
 CLB Software 25 4
 CLC Aktive të tjera të sistemit 20 5
   CM Sistemi i menaxhimit të çelësave 
 CMA Hardware 25 4
 CMB Software 25 4
 CMC Aktive të tjera të sistemit 20 5
   CN Sistem njoftimi audio
       CNA Njësia qendrore e kontrollit 20 5
       CNB Amplifikator audio 20 5
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       CNC Router 20 5
       CND Aktive të tjera të sistemit 20 5
CO Sistemi i ngrohjes 10 10
CP  Sistem ventilimi 20 5
CQ Sistemi i kontrollit dhe monitorimit (BMS)
        CQA Hardware 25 4
        CQB Software/ programe 25 4
        CQC Aktive të tjera të sistemit 20 5
CR  Sistem prezantimi/ konferencier 
        CRA Hardware 25 4
        CRB Software/ programe 25 4
        CRC Aktive të tjera të sistemit 20 5
CS  Grila
        CSA Grila për fryrje/ thithje/ difuzor ajri 20 5
        CSB Grila për ndalimin e përhapjes së zjarrit 20 5
CT  Citofoni / videocitofoni 20 5
CV  Dysheme teknologjike 5 20
CY  Kabinë polici me mermer 5 20
CZ  Konstruksione të çmontueshme (metalike, duralumin etj) 20 5
CW Të tjera të ngjashme 20 5
D. PAJISJE KOMPJUTERIKE
DA  Pajisje Kompjuteri
 DAA   Kompjutera 25 4
 DAB   Workstation 25 4
 DAC   Servera 25 4
 DAD   Software/ programe 25 4
DB  Printera
 DBA   printera qendror 25 4
 DBB   printera lokalë 25 4
DC  UPS 20 5
DD  Monitor 25 4
DE  Hard disk i jashtëm 25 4
DF  Projektor 
        DFA  Aparat projeksioni 25 4
        DFB  Projektues holografik 3D 25 4
        DFC  Ekrantelajo për projektim / Ekran xhami për projektim 20 5
        DFD  Program projektuesi 25 4
        DFE  Sistem zëri për projektuesin 20 5
DG  Rack 20 5
DH  Switch / Router 25 4
DJ   Guidë audio
        DJA Hardware 25 4
        DJB Program për guiden audio 25 4
        DJC Aktive të tjera të guidës audio 20 5
DK  Skaner 25 4
DL   Fotokopje 25 4
DW Të tjera pajisje kompjuterike të ngjashme me to 25 4
E. CENTRAL TELEFONIK
EA  Central telefonik 20 5
F. KONDICIONER
FA  Kondicioner 10 10
FB  Chiller 10 10
FC  Fain Coil 10 10
      FD  Njësi përpunimi ajri (AHU) 20 5
FE  Pompa të ndryshme, centrifugal, radiale 20 5
FW Të tjera të ngjashme me to 10 10
G. KASAFORTA
GA  Kasaforta arke 5 20
GB  Kasaforte zyre 10 10
H. MAKINERI E PAJISJE PUNE
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HA  Makineri monedhash/ kartëmonedhash
        HAA  Makinë asgjësimi i parave 20 5
        HAB  Makinë numerimi i parave 20 5
        HAC  Makinë lidhjeje i parave 20 5
        HAD  Aparate kontrolli të kartëmonedhave 20 5
        HAE  Makina sortimi 20 5
        HAF  Makinë fashetimi të kartëmonedhave 20 5
        HAG  Makinë shiritimi të kartëmonedhave 20 5
        HAH  Makinë shkatërrim-briketimi i  
                 kartëmonedhave 20 5

        HAI   Makine vakumi 20 5
HB  Shkallë 20 5
HC  Peshore 
       HCA  Peshore 20 5
       HCB  Peshore antike - -
HD  Oshilograf 20 5
HE  Motor gjenerator 20 5
HF  Gjenerator saldimi 20 5
HG Transformator 20 5
HH  Rifazator 20 5
HI    Radiator 20 5
HJ   Makineri e pajisje teknike
        HJA   Kompresor 20 5
        HJB   Pompë/ Elektropompë 20 5
        HJC  Torno 20 5
        HJD   Saldatriçe 20 5
        HJE   Elektrotal 20 5
        HJF   Kontenier/ Kuti 20 5
        HJG  Trapan bankoje 20 5
        HJH  Trapan matrapik 20 5
        HJI    Sharrë 20 5
        HJK   Zdrukth 20 5
        HJL   Korrëse bari 20 5
        HJM  Makineri e pajisje të tjera teknike 20 5
HK  Mjete matëse
       HKA  Matës lagështie 20 5
        HKB  Manometër 20 5
        HKC Termometër 20 5
        HKD  Aparat “HOBO” 20 5
        HKE  Aparat “Luxmeter” 20 5
        HKF  Matës të ndryshëm 20 5
HL  Suport hidrantësh, tavolinë, monitor, projektor,TV etj 20 5
HM Autoparlant/ bokse 20 5
HN  Panele
        HNA Panele elektrike të tensionit të mesëm 20 5
        HNB Panele elektrike të tensionit të ulët 20 5
HO  Amplifikator 20 5
HP  Mikrofon 20 5
HQ  Ndriçues 20 5
HR  Kalorifer 20 5
HS  Ventilator 20 5
HT  Stabilizator 20 5
HU  Mjete pastrimi (fshesë me korent  etj) 20 5
HW Të tjera të ngjashme me to 20 5
I. MAKINERI E PAJISJE ZYRE
IA  Telekse 20 5
IB  Faks 20 5
IC  Telefona
ICA  Telefona zyre 20 5
ICB  Telefona celularë 25 4
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IE  Televizor 20 5
IF  Video/ DVD 20 5
IG  Radio 20 5
IH  Magnetofon 20 5
II   Grirëse letrash 20 5
IJ  Makinë shkrimi 20 5
IK  Makinë llogaritëse 20 5
IL  Aparat fotografik 25 4
IM Dekorative
     IMA  Piktura, buste, skulptura - -
     IMB  Abazhur 20 5
     IMC  Orë 20 5
     IMD  Orë antike - -
     IME  Vazo 20 5
     IMF  Tapet 20 5
IN  Mbajtëse busti 20 5
IO  Kamera 20 5
IP  Grila (të thjeshta/ me motor elektrik) 20 5
IQ  Perde / korniza/ shina 20 5
IR  Dekoder (tokësor, satelitor) 20 5
      IT  Pajisje mense
             ITA  Pajisje elektrike (mikrovale, frigorifer, sobë, toster, 
ekspres kafeje, grilletj) 20 5

      ITB  Enë mense 20 5
      ITC Aparat uji 20 5
IU  Pasqyrë 20 5
IV  Antenë 20 5
IX  Krevat/ dyshekë 20 5
IW Të tjera të ngjashme me to 20 5
J. TAVOLINA
JA Tavolina zyre 10 10
JB Tavolina për makina shkrimi 10 10
JC Tavolina për kompjuter e printer 10 10
JD Tavolina pritje 10 10
JE Tavolinë antike - -
JF  Komodina 10 10
JG  Banko/ platëformë/ banak 10 10
JW Të tjera të ngjashme me to 10 10
K. DOLLAPE
KA  Dollape metalike 10 10
KB  Dollape druri 20 5
KC  Minibar / Frigorifer 20 5
KD  Etazhere, rafte 20 5
KE  Varëse rrobash 20 5
KF  Arkë kursimi në forma të ndryshme 20 5
KG  Kasë/ Rafte ekspozimi 20 5
KH  Dollape antike - -
KW Të tjera të ngjashme me to 20 5
L. KARRIGE, KOLLTUKË
LA   Karrige rrotulluese 20 5
LB   Karrige stabël 20 5
LC   Karrige të thjeshta 20 5
LD   Kolltukë 20 5
LE   Poltrone rrotulluese 20 5
LF   Stola 20 5
LG  Karrige/ kolltukë/ poltrone antike - -
LW Të tjera të ngjashme me to 20 5
M. MJETE TRANSPORTI
MA   Autovetura 20 5
MB   Furgone 20 5
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MC   Blinda 10 10
MD   Mikrobuza 10 10
ME   Vinç tip pirun 10 10
MF   Karrocë për transport 10 10
MG   Elektrokarro 10 10
MH   Pajisje ngritëse dhe transportuese 10 10
MI    Rimorkio 10 10
MJ   Motorçikletë 20 5
MK   Biçikletë 20 5
MW Të tjera të ngjashme me to 10 10

N. AKTIVE TË QËNDRUESHME TË PATRUPËZUARA 
NA  Kartëmonedha të shtypura 20 5
NB  Metalmonedha të shtypura 10 10
NC  Programe 25 4
NW Të tjera aktive të qëndrueshme të patrupëzuara 15 6.6
O. AKTIVE TË QËNDRUESHME TË TJERA
OA  Aktive të qëndrueshme të tjera 20 5
OB  Ambalazhe mbajtëse aktivesh 20 5
OC Të tjera objekte antike - -

Neni 9
Dispozita të fundit

1. Ndryshimet e normave të amortizimit sipas kësaj rregulloreje nuk 
aplikohen për aktivet, të cilat janë me vlerë të mbetur zero në datën 
kur kjo rregullore hyn në fuqi.

2. Ndjekësit teknikë, përpilojnë dokumentin për kodifikimin e aktiveve 
të blera dhe të marra në dorëzim, sipas specifikimeve (kodi dhe 
pëshkrimi i aktivit) në këtë rregullore. Ky dokument është pjesë e 
praktikës së blerjes së aktiveve. 

3. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

4. Kjo rregullore hyn në fuqi më 1 janar 2016.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 85, datë 25.11.2015

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR NXJERRJEN E VLERAVE 
MATERIALE JASHTË PËRDORIMIT” MIRATUAR ME VENDIMIN E 

KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.39, DATË 26.05.2004 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe me 
propozim të Departamentit të Administrimit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit” 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 
26.05.2014, të bëhen ndryshimet e mëposhtme. 

a) Pika 5.4 e rregullores “Për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë 
përdorimit” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.39, 
datë 26.05.2014, ndryshon me përmbajtjen si më poshtë:

5.4. Organizmi që ka në kompetencë nxjerrjen e aktiveve jashtë 
përdorimit mund të vendosë:
a. për asgjësim;
b. për t’u shitur;
c. për pjesë këmbimi;
d. për t’u dhuruar të tretëve;
e. ose mënyrë tjetër evadimi. 

 
 Në të gjitha rastet, dhurimi për të tretët dhe mënyrat e tjera të 

evadimit bëhen me vendim të veçantë të Këshillit Mbikëqyrës, edhe 
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kur është marrë paraprakisht vendim nga komisioni kompetent. 
 

b) Në nenin 7.3, pas paragrafit të fundit, të shtohet paragrafi me 
përmbajtje si më poshtë:

 Për mënyrë tjetër evadimi: procedura e evadimit përcaktohet me 
vendim të Këshillit Mbikëqyrës.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

3. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Administrimit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 7

nëntor 2015

vëllimi 17
numër 7
nëntor 2015

68 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 69

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 86, datë 25.11.2015

PËR
MIRATIMIN E MËNYRËS SË SHLYERJES SË DETYRIMEVE TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË NDAJ QIRADHËNËSVE TË AMBIENTEVE TË MARRA 

ME QIRA NGA BANKA E SHQIPËRISË SIPAS KONTRATAVE NR. 
1085, DATË 04.08.2014 DHE NR. 846, DATË 20.06.2014

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g”, të nenit 
53, pika 4, paragrafi i fundit të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, 
“Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  vendimin nr.3351, datë 
09.07.2015 të Komisionit për “Nxjerrjen Jashtë Përdorimit” dhe 
propozimin e Departamentit të Administrimit, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë mënyrën e shlyerjes së detyrimeve që i lindin Bankës së 
Shqipërisë në përfundim të kontratave nr. 1085, datë 04.08.2014 
dhe nr. 846, datë 20.06.2014 për kthimin e objektit të marrë me 
qira në gjendjen e mëparshme, kundrejt lënies në objekt të vlerave 
materiale të nxjerra jashtë përdorimit nga Komisioni për Nxjerrje 
Jashtë Përdorimit me vendimin nr. 3351, datë 09.07.2015 dhe 
procesverbalin e datës 08.07.2015. 

2. Të autorizojë Drejtorin e Departamentit të Administrimit për nënshkrimin 
e aktmarrëveshjes ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe qiradhënësve 
si palë në kontratat nr. 1085, datë 04.08.2014 dhe nr. 846, datë 
20.06.2014, për mënyrën e shlyerjes së detyrimeve sipas pikës 1 të 
këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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4. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Administrimit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 7

nëntor 2015

vëllimi 17
numër 7
nëntor 2015

70 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 71

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 1, 
MARS 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 28.01.2015, “Për uljen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 28.01.2015, “Për 
miratimin e Dokumentit të Politikës Monetare”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 28.01.2015, “Për 
disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014, “Për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 1000 lekë dhe 500 lekë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 28.01.2015, “Për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin 
e trajnimit për mbikëqyrjen FSIConnect” nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje 2-vjeçare””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 7, datë 28.01.2015, “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për veprimtarinë valutore””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 25.02.2015, “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për marrëdhëniet e punës së 
personelit të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 21, 
datë 16.05. 2007, të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2015, “Për 
shfuqizimin e rregullores “Mbi rreziqet e tregut”, miratuar me 
vendimin nr. 72, datë 02.06.1999, të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 25.02.2015, “Për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 25.02.2015, “Për 
lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Administrimit të 
Bankës së Shqipërisë”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 25.02.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 19, datë 04.03.2015, “Për një 
ndryshim në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës””

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 04.03.2015, “Për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR 
VËLLIMI 17, NUMËR 2, PRILL 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 25.03.2015, “Për 
miratimin e “Pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2014””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 25.03.2015, “Për 
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një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 
11.06.2008, “Për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 1 lek””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.03.2015, “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 
29.10.2008, “Për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 10 lekë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 01.04.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për kërkesat minimale të publikimit të 
informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 01.04.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 01.04.2015, “Për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Rikonstruksioni i 
godinës së ish-hotel “Dajtit””, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
deri në 3 vjet”

7.  Licencë nr. 30, datë 27.02.2015, “Për të vepruar si subjekt 
financiar jobankë në Republikën e Shqipërisë”

8.  Licencë nr. 31, datë 25.03.2015, “Për të vepruar si institucion i 
parasë elektronike në Republikën e Shqipërisë”

9.  Licencë nr. 32, datë 31.03.2015, “Për të vepruar si institucion 
financiar i mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 3, 
MAJ 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 06.05.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 06.05.2015, “Për 
një ndryshim në vendimin e këshillit mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014, “Për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor , me prerje 500 lekë dhe 1000 lekë”, i ndryshuar”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 06.05.2015, “Për 
disa ndryshime në rregulloren nr. 42, datë 27.06.2012, “Për 
transparencën dhe konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 06.05.2015”, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 06.05.2015, “Për 
“Emërimin e Zëvendësguvernatorit të Dytë të Bankës së Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 06.05.2015, “Për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratës 
dhe dokumentacionit operacional, në kuadër të marrëveshjes 
SWAP të monedhave, ndërmjet bankës së Shqipërisë dhe bankës 
Popullore të Kinës”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 06.05.2015, “Për 
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caktimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komitetit të Auditit të Bankës së 
Shqipërisë”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 4, 
QERSHOR 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 03.06.2015, “Për 
miratimin e dokumentit “Politika e auditimit të brendshëm në Bankën 
e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 03.06.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për ekspozimin e vlerave numizmatike 
dhe administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 03.06.2015, “Për 
disa ndryshime në rregulloren “Mbi regjimin e hyrje-daljeve dhe të 
lëvizjes në ambientet e Bankës së Shqipërisë, degëve dhe objekteve 
të saj””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 03.06.2015, “Për 
miratimin e emërimit të Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të 
Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës të Bankës së Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 03.06.2015, “Për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e marrëveshjes 
dhe gjithë dokumentacionit për saktësimin e kufijve të pronës së 
Bankës së Shqipërisë dhe asaj të ALBTELECOM”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 03.06.2015, “Për 
disa ndryshime në vendimin nr. 79, datë 31.10.2005, të Këshillit 
Mbikëqyrës “Për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin e 
punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë” dhe në vendimet 
për organizimin e funksionimin e disa departamenteve të Bankës së 
Shqipërisë”

7. Licencë  nr. 33, datë 26.06.2015, “Për të vepruar si institucion 
financiar i mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 5, 
GUSHT 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 1.07.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 1.07.2015, “Për 
miratimin e rregullores “Për kredinë konsumatore dhe kredinë 
hipotekare”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës  nr. 49, datë 1.07.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës  nr. 50, datë 1.07.2015, “Për 
disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga 
ekspozimet e mëdha të bankave”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës  nr. 51, datë 1.07.2015, “Për 
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dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga 
Banka Alpha Albania sh.a.”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 1.07.2015, “Për 
rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
200 lekë”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 6.08.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 6.08.2015, “Për 
miratimin e rregullores “Për veprimet me fondet në vlera monetare 
në Bankën e Shqipërisë”

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë 6.08.2015, “Për 
një ndryshim në rregulloren “Mbi asgjësimin e kartëmonedhave, 
monedhave metalike shqiptare dhe bonove të privatizimit”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 6.08.2015, “Për 
politikën e sigurisë së informacionit”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 6.08.2015, “Për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë 
sipas Sistemit Raportues të Unifikuar” 

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 6.08.2015, “Për 
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga 
Banka Alpha Albania sh.a.”

13. Vendim nr. 63, datë 6.08.2015, “Për miratimin e emërimit të 
Drejtorit të Departamentit të Sigurimit dhe Mbrojtjes së Bankës së 
Shqipërisë”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 6, 
SHTATOR 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 66, datë 2.09.2015 “Për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 2.09.2015 “Për miratimin 
e rregullores “Për sistemin e kontrollit të brendshëm” 

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 2.09.2015 “Për disa 
ndryshime në Fondin Numizmatik të Bankës së Shqipërisë të miratuar 
me vendimin nr. 9, datë 6.02.2008, të Këshillit Mbikëqyrës, i 
ndryshuar”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 2.09.2015 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, të 
rishtypjes dhe të emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave 
për qëllime numizmatike, nga Banka e Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 2.09.2015 “Për 
disa ndryshime 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 tyre”
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6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 2.09.2015 “Për 
miratimin e rregullores “Për arkën numizmatike për shitje në Bankën 
e Shqipërisë”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 2.09.2015 “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për procedurat e blerjes së vlerave 
numizmatike në Bankën e Shqipërisë”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 73, datë 7.10.2015 “Për dhënien 
e miratimit paraprak për zotërimin e 100 për qind të pjesëmarrjes 
influencuese në kapitalin aksioner të Bankës Credit Agricole Shqipëri 
sha, nga Tranzit shpk” 

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 7.10.2015 “Për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Kombëtare Tregtare sh.a.”

10.Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 7.10.2015 “Për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e aplikimit të 
Bankës së Shqipërisë në Programin për Harmonizimin e Vrojtimeve 
të Besimit Konsumator dhe të Biznesit të Komisionit Evropian”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 77, datë 7.10.2015 “Për 
miratimin e rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e Komitetit 
të Investimit”

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 7.10.2015 “Për miratimin 
e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e memorandumit të 
bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë dhe vendeve të rajonit me 
Autoritetin Bankar Evropian”
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