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REPUBLIKA E SHQIPËRISË   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË    MINISTRIA E FINANCAVE 
 
_______865_______    ________2092__________ 
 
        26.03.2003 
 

MARRËVESHJE 
 

Ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave 

 
 
Mbështetur në ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, në 
“Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të punës të Bankës së Shqipërisë”, si 
edhe në ligjin nr.8379, datë 29.07.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të 
shtetit të Republikës së Shqipërisë”, ndërmjet Ministrisë së Financave 
(përfaqësuese e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë) dhe Bankës së 
Shqipërisë (si më poshtë Palët), sot në Tiranë më datën                   2003, 
nënshkruhet kjo marrëveshje dhe palët bien dakort për sa vijon : 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Objekt i kësaj marrëveshjeje është rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet Bankës 
së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave, në fushat e mëposhtme. 
 
1.1 Mbajtja dhe regjistrimi i veprimeve për buxhetin e shtetit në llogarinë 

bankare të Qeverisë në Bankën e Shqipërisë.  
1.2 Procedurat e dhënies së kredisë nga Banka e Shqipërisë për Qeverinë e 

Republikës së Shqipërisë. 
1.3 Derdhja në buxhetin e shtetit e fitimit të Bankës së Shqipërisë. 
 

Neni 2 
Mbajtja dhe regjistrimi i veprimeve 

 
2.1 Banka e Shqipërisë, në përputhje me nenin 25 pika 2 të ligjit nr.8269, datë 

23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” për të vepruar si agjent fiskal i 
Qeverisë, hap në regjistrat e saj llogarinë “ Depozitë e qeverisë në lekë”.  

 
2.2 Në kredi të llogarisë “Depozitë e qeverisë në lekë”, pasqyrohen të gjitha të 

ardhurat dhe financime e të tjera në favor të Qeverisë ndërsa në debi të 
gjitha shpenzimet dhe pagesat e të tjera në ngarkim të Qeverisë. 

 
2.3 Llogaria “ Depozitë e qeverisë në lekë” nuk lejohet të jetë në gjendje  

debitore. 
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2.4 Ministria e Financave është përgjegjëse për sigurimin në çdo kohë të 
likuiditetit të nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve.  

 
2.5 Banka e Shqipërisë, në rastin më të parë të konstatuar për 

pamjaftueshmëri të likuiditetit, njofton, menjëherë, me shkrim, Ministrinë e 
Financave për marrjen e masave për krijimin e likuiditetit. Për aq kohë sa 
nuk do të merret një përgjigje prej saj, Banka e Shqipërise do të kryejë 
veprimet në atë masë që lejon gjendja e llogarisë.  

 
2.6 Për llogarinë “Depozitë e qeverisë në lekë” nuk paguhen interesa. 
 
2.7 Banka e Shqipërisë kryen veprime në llogarinë “Depozitë e qeverisë  

në lekë” në bazë të : 
 

a-urdhrave me shkrim të Ministrisë së Financave; 
   

b-urdhërpagesave të dërguara me mesazh SWIFT-i nga bankat tregtare; 
 
c-evidencave mbi të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të shtetit të 
përgatitura nga bankat tregtare të cilat miratohen nga Ministria e 
Financave. Këto banka kryejnë veprime për llogari të buxhetit të shtetit 
sipas udhëzimeve të Ministrisë së Financave dhe marrëveshjeve me të. 
Kopje të këtyre dokumenteve i dërgohen edhe Bankës së Shqipërisë.  

  
2.8 Banka e Shqipërisë për veprimet që kryhen në llogarinë “Depozitë e 

qeverisë” në lekë i dërgon Ministrisë së Financave dokumentet e 
mëposhtme : njoftimin kontabël të debitimit ose kreditimit të kësaj llogarie 
së bashku me nxjerrjen ditore të llogarisë dhe raportin (formati dhe 
përmbajtja sipas aneksit bashkëlidhur) për të ardhurat, shpenzimet, 
deficitin dhe financimin e deficitit. 

 
2.9 Ministria e Financave i dërgon Bankës së Shqipërisë, brenda datës 27 të 

muajit pasardhës, njoftimin i cili pasqyron në mënyrë të përmbledhur të 
ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të shtetit, të kryera dhe të pasqyruara 
gjatë muajit në llogarinë “Depozitë e qeverisë” në lekë.  

 
2.10 Banka e Shqipërisë bën konfirmimin e tyre brenda tre ditësh pune nga 

data e marrjes së këtyre të dhënave. Në të kundërtën, ato konsiderohen të 
mirëqena sipas pasqyrimit që i ka bërë Ministria e Financave.   
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Neni 3 

Procedura e kreditimit të Qeverisë nga Banka e Shqipërisë 
 

 
3.1 Banka e Shqipërisë, në bazë të së drejtës së dhënë nga neni 30 i ligjit 

nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i jep kredi Qeverisë 
së Republikës së Shqipërisë. 

 
3.2 Teprica e kredisë, e korrigjuar me veprimet e përhershme që Banka e 

Shqipërisë kryen në tregun e letrave me vlerë të qeverisë, varet nga 
kufizimet që rrjedhin nga nenet 30 dhe 32 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” si dhe nga programi monetar i 
miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.  

 
3.3 Banka e Shqipërisë, bazuar në njoftimin me shkrim të Ministrisë së 

Financave mbi totalin e të ardhurave të buxhetit të shtetit të realizuara në 
tre vitet e fundit paraardhës, llogarit kufirin maksimal të kreditimit të 
qeverisë, në masë absolute. Për aq kohë sa Ministria e Financave nuk vë 
në dispozicion të Bankës së Shqipërisë të dhënat, si kufi kreditimi do të 
konsiderohet ai i vitit paraardhës. 

 
3.4 Banka e Shqipërise njofton me shkrim Ministrinë e Financave mbi kufirin 

maksimal të llogaritur të kreditimit si edhe mbi nivelin faktik të kreditimit 
mbas çdo veprimi që përcakton këtë tregues.  

 
3.5 Ministria e Financave, i paraqet Bankës së Shqipërisë kërkesën për 

dhënie kredie apo për shtyrjen e saj.  
 
3.6 Për çdo kërkesë të pranuar për dhënie kredie, palët nënshkruajnë 

marrëveshje përkatëse, forma e të cilës paraqitet në aneksin 2 të kësaj 
marrëveshjeje. 

 
3.7 Banka e Shqipërisë bën lëvrimin e kredisë në përputhje me Marrëveshjen 

e Kredisë. 
 
3.8 Brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e dhënies së kredisë, palët në 

bashkëpunim me njëra-tjetrën, vendosin mbi mënyrën e shlyerjes së 
detyrimit : 

 
a) nëpërmjet konvertimit të detyrimit në bono thesari, të cilat do të 

emetohen në tregun primar dhe do të blihen nga Banka e Shqipërisë; 
ose 

b) nëpërmjet shlyerjes në datën e maturimit. 
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Neni 4 
Derdhja e fitimit nga Banka e Shqipërisë 

 
4.1 Banka e Shqipërisë, miraton planin e buxhetit të saj për çdo vit financiar si  

dhe fitimin për t’u derdhur në buxhetin e shtetit.  
 

4.2 Transferimi i fitimit të Bankës së Shqipërisë bëhet me kërkesë të 
Ministrisë së Financave dhe jo më shpejt se data 7 (shtatë) e çdo muaji në 
formë paradhënieje. Transferimi do të fillojë në muajin shkurt dhe do të 
përfundojë në muajin janar të vitit pasardhës. Masa e fitimit të derdhur nuk 
do të tejkalojë vlerën 90 per qind të fitimit të realizuar të Bankës së 
Shqipërisë. 

 
4.3 Banka e Shqipërisë, llogarit fitimin neto për çdo vit financiar, sipas 

përcaktimeve të bëra në nenin 8, nenin 9 dhe nenin 10 të ligjit nr. 8269 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, fitim i cili kalon në të ardhurat 
e buxhetit të shtetit brenda katër muajve nga mbyllja e vitit financiar.  

 
4.4 Llogaritja e fitimit sipas përcaktimit të bërë në pikën 4.3 të kësaj 

marrëveshjeje, do të bëhet vetëm në rastet kur nuk ekzistojnë kufizimet e 
përcaktuara në nenin 11 të ligjit nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”. 

 
 

Neni 5 
Të ndryshme 

 
5.1  Banka e Shqipërisë, me kërkesën e Ministrisë së Financave, hap në  

regjistrat e saj edhe llogari të tjera që lidhen me projekte, me fonde ose  
me financime të ndryshme, për të cilat përcaktohen kushtet e mbajtjes dhe  
të përdorimit që në momentin e hapjes. 

 
5.2       Në mbështetje të nenit 24 të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e  

Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë shkëmben informacion me Ministrinë e  
Financave, për çdo rast që i shërben parashikimit dhe llogaritjes së  
deficitit të buxhetit të shtetit. Tërësia dhe periodiciteti i informacioneve, që  
të dyja institucionet do t’i dërgojnë reciprokisht njëri – tjetrit, do të jetë  
pjesë përbërëse e kësaj marrëveshjeje sipas aneksit 3. 

 
5.3      Ministria e Financave, në fillim të çdo viti, dërgon në Bankën e Shqipërisë       

pasqyrën fiskale dhe mënyrën e financimit të deficitit. 
 

5.4 Departamentet përgjegjëse që ndjekin dhe zbatojnë këtë marrëveshje 
janë : 
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Në Bankën e Shqipërisë  -Departamenti i Operacioneve Monetare 
-Departamenti i Kërkimeve dhe Politikave    
Monetare 
 
- Departamenti i Kontabilitetit dhe i Pagesave 

Në Ministrinë e Financave - Drejtoria e Thesarit dhe e Borxhit 
- Drejtoria e Buxhetit 
- Drejtoria e Makroekonomisë  
- Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit 

 
5.5 Personat e kontaktit do të jenë Drejtori i Departamentit të Operacioneve 

Monetare për Bankën e Shqipërisë dhe Drejtori i Drejtorisë së Thesarit 
dhe Borxhit për Ministrinë e Financave. 

 
5.6     Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis palëve gjatë zbatimit të kësaj         

marrëveshjeje do të zgjidhet me mirëkuptim. Në rast të kundërt, palët kanë 
të drejtë t’i drejtohen Gjykatës së rrethit Tiranë për zgjidhjen e tyre. 

 
5.7 Në procesin e zbatimit, për një reflektim më të mirë të situatave, secila nga 

palët ka të drejtë t’i kërkojë palës tjetër ndryshime (riformulime) të pikave të 
veçanta të marrëveshjes, shtesa apo edhe anulime të tyre. Kërkesat do të 
bëhen me shkrim dhe do të shoqërohen me argumentat përkatëse.   

 
5.8 Mbas pranimit të kërkesave, siç përcaktohet në pikën 5.7, të dy 

institucionet do të nënshkruajnë dokumentin përkatës i cili do të jetë pjesë 
përbërëse e kësaj marrëveshjeje.   
 

5.9     Kjo marrëveshje nënshkruhet në katër kopje nga të cilat dy mbeten në         
          Bankën e Shqipërisë dhe dy në Ministrinë e Financave. 
 
5.10 Marrëveshja e datës 02.04.2002 midis Bankës së Shqipërisë dhe 

Ministrisë së Financave, shfuqizohet. 
 
5.11 Kjo marrëveshje hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga të dyja palët.  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 


