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UDHËZIMUDHËZIMUDHËZIMUDHËZIMUDHËZIM

PËR ÇERPËR ÇERPËR ÇERPËR ÇERPËR ÇERTIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATTTTTAAAAAT E DEPOZITT E DEPOZITT E DEPOZITT E DEPOZITT E DEPOZITAAAAAVEVEVEVEVE

Miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nrMiratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nrMiratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nrMiratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nrMiratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.79, datë.79, datë.79, datë.79, datë.79, datë
03.10.2001.03.10.2001.03.10.2001.03.10.2001.03.10.2001.

KKKKKapitulli i Papitulli i Papitulli i Papitulli i Papitulli i Parëarëarëarëarë

TË PËRGJITHSHMETË PËRGJITHSHMETË PËRGJITHSHMETË PËRGJITHSHMETË PËRGJITHSHME

1 .1 .1 .1 .1 . PËRCAKTIMPËRCAKTIMPËRCAKTIMPËRCAKTIMPËRCAKTIM
Çertifikatat e Depozitave (ÇD) përfaqësojnë një formë të caktuar të grumbullimit të depozitave me afat.
Ato mund të emetohen si ÇD emërore (nominale) ose të mbajtësit (prurësit).

2 .2 .2 .2 .2 . EMETUESITEMETUESITEMETUESITEMETUESITEMETUESIT
ÇD emetohen nga bankat dhe nga degët e bankave të huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë për
të kryer aktivitet bankar, që në vijim të këtij udhëzimi do të quhen “banka”.

3 .3 .3 .3 .3 . MADHËSIA MINIMALEMADHËSIA MINIMALEMADHËSIA MINIMALEMADHËSIA MINIMALEMADHËSIA MINIMALE
ÇD emetohen në Lekë, Usd, Euro.
Për ÇD në Lekë, shuma minimale është 50,000 lekë.
Për ÇD në Usd, shuma minimale është 1,000 usd.
Për ÇD në Euro, shuma minimale është 1,000 euro.
Bankat emetojnë ÇD me prerje mbi shumën minimale, por me kusht që shtesa të jetë shumëfish i
plotë, përkatësisht për ÇD në Lekë i 10,000, për ÇD në Usd dhe Euro i 500.

4 .4 .4 .4 .4 . AFAFAFAFAFAAAAATI I MATI I MATI I MATI I MATI I MATURIMITTURIMITTURIMITTURIMITTURIMIT
Afati i maturimit i ÇD është nga 1 muaj deri në 60 muaj.
Të gjitha ÇD me afat maturimi nga 1 muaj deri në 12 muaj quhen afatshkurtra.
Të gjitha ÇD me afat maturimi nga 12 muaj deri në 36 muaj quhen afatmesme.
Të gjitha ÇD me afat maturimi nga 36 muaj deri në 60 muaj quhen afatgjata.

5 .5 .5 .5 .5 . NORMA E INTERESITNORMA E INTERESITNORMA E INTERESITNORMA E INTERESITNORMA E INTERESIT

Norma e interesit mund të jetë :
• fikse (e pandryshueshme) gjatë gjithë afatit të maturimit ;
• e indeksueshme (ndryshueshme) mbi bazën e disa parametrave të njohur në tregun

ndërbankar ndërkombëtar ;
• mikse, që është një kombinim i normës të indeksueshme (ndryshueshme) me atë

fikse (pandryshueshme).

6 .6 .6 .6 .6 . INTERESIINTERESIINTERESIINTERESIINTERESI
Interesi mund të jetë i llogaritur në maturim (ILM) dhe të paguhet në fund të afatit të maturimit ose i
llogaritur në avancë (ILA) dhe të paguhet kur ÇD emetohet.

7 .7 .7 .7 .7 . REZERVA E DETYRUESHMEREZERVA E DETYRUESHMEREZERVA E DETYRUESHMEREZERVA E DETYRUESHMEREZERVA E DETYRUESHME
Me vendim të veçantë të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë caktohet edhe rezerva e
detyrueshme për ÇD.

8 .8 .8 .8 .8 . REGJIMI I QARKULLIMITREGJIMI I QARKULLIMITREGJIMI I QARKULLIMITREGJIMI I QARKULLIMITREGJIMI I QARKULLIMIT
8.1. Për ÇD të mbajtësit (prurësit):
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• Të gjitha të drejtat, për interesat dhe shlyerjen e kryegjësë në fund të periudhës së maturimit
i takojnë mbajtësit (prurësit) të ÇD.

• Bankat emetuese ndërtojnë procedurat e brendshme për të përcaktuar format, karakteristikat
e ÇD, emetimin, llojin, madhësinë, madhësinë e shumëfishave, shlyerjen e ÇD dhe, në mënyrë
të veçantë, procedura të brendshme për regjimin e qarkullimit dhe për njohjen e klientit për
ÇD e mbajtësit (prurësit).

9 .9 .9 .9 .9 . KUFIZIMETKUFIZIMETKUFIZIMETKUFIZIMETKUFIZIMET
Në asnjë rast banka emetuese nuk shlyen para afatit ÇD të emetuar prej saj.
Banka emetuese asiston klientin e saj, pronarin e ÇD, për shlyerjen para afatit nëpërmjet :

• gjetjes të një klienti të ri të gatshëm për ta blerë ÇD e dhënë ;
• gjetjes së një banke tjetër me të cilën ka lidhur një marrëveshje reciproke për shlyerjen para

afatit të ÇD respektivisht të emetuar prej tyre.

Në çdo rast ÇD qëndrojnë të regjistruara në librat e bankës emetuese, e cila detyrohet të shlyejë në
afat kryegjënë dhe interesin.

Kapitulli i DytëKapitulli i DytëKapitulli i DytëKapitulli i DytëKapitulli i Dytë

KKKKKONTONTONTONTONTABILITETI I ÇERABILITETI I ÇERABILITETI I ÇERABILITETI I ÇERABILITETI I ÇERTIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATTTTTAAAAAVE TË DEPOZITVE TË DEPOZITVE TË DEPOZITVE TË DEPOZITVE TË DEPOZITAAAAAVEVEVEVEVE

1 .1 .1 .1 .1 . PLANI I LLOGARIVEPLANI I LLOGARIVEPLANI I LLOGARIVEPLANI I LLOGARIVEPLANI I LLOGARIVE
Në planin e llogarive ÇD kontabilizohen në klasën 2 “Veprimet me klientelën”, rubrika 27 “Detyrime ndaj
klientelës për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat”, grupi 274 “Çertifikatat e Depozitave”.
Struktura e grupit 274 është si më poshtë :

274.274.274.274.274. Çertifikatat e DepozitaveÇertifikatat e DepozitaveÇertifikatat e DepozitaveÇertifikatat e DepozitaveÇertifikatat e Depozitave
2741. Çertifikatat e depozitave emërore (nominale).
27411. Individët.
27412. Njësitë tregtare dhe industriale private.
27413. Njësitë tregtare dhe industriale publike.
27414. Punonjësit e bankës.
27415. Klientët e tjerë.
27419. Interesi i përllogaritur.

2742. Çertifikatat e depozitave të mbajtësit ( prurësit ).
27421. Kryegjëja.
27429. Interesi i përllogaritur.

2 .2 .2 .2 .2 . VLERËSIMI I REGJISTRIMEVE KVLERËSIMI I REGJISTRIMEVE KVLERËSIMI I REGJISTRIMEVE KVLERËSIMI I REGJISTRIMEVE KVLERËSIMI I REGJISTRIMEVE KONTONTONTONTONTABILEABILEABILEABILEABILE
Të gjitha ÇD emërore (nominale) regjistrohen në llogarinë 2741, ndërsa ÇD e mbajtësit ( prurësit )
regjistrohen në llogarinë 2742.

ÇD me ILM vlerësohen me vlerën nominale të kryegjësë dhe regjistrohen në nënllogaritë përkatëse
(27411, 27412, 27413, 27414, 27415, 27421).
Interesi i llogaritur vlerësohet “pro rata temporis” dhe regjistrohet në nënllogaritë përkatëse (27419,
27429).
ÇD me ILA vlerësohen me çmim (diferenca e vlerës nominale me interesin e parapaguar) dhe regjistrohen
në llogaritë përkatëse (27411, 27412, 27413, 27414, 27415, 27421).
Interesi i llogaritur vlerësohet “pro rata temporis” dhe regjistrohet në nënllogaritë përkatëse (27419,
27429).

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
Shkëlqim CANI


