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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

ZëVENDëSGUVERNATORI I pARë

URDhëR

Nr. prot. 9431, datë 05.11.2010

pëR 
MIRATIMIN E “Të DhëNAVE DhE LLOJIT Të INfORMAcIONIT 
që RApORTOhET Në REGJISTRIN E kREDIVE Në BANkëN E 

ShqIpëRISë”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 4.1 të rregullores “Mbi 
rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin 
nr. 37, datë 16.05.2001 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
dhe nenit 8, pika 3 të rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe 
funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin nr. 67, datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDOSI:

1. Miratimin e “Të dhënave dhe llojit të informacionit që raportohet 
në Regjistrin e kredive në Bankën e Shqipërisë”, sipas formatit 
bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit me komunikimin e formatit të këtij 
urdhri tek raportuesit e të dhënave në Regjistrin e kredive, dhe 
ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e formatit bashkëlidhur 
këtij urdhri në Buletinin Zyrtar dhe në faqen zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë.

4. ky urdhër hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit të 
rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin 
e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin nr. 67 datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të 
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Bankës së Shqipërisë dhe udhëzimit “për procedurën e nxjerrjes 
së Raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që 
mbahen në Regjistrin e kredive” miratuar me vendimin nr. 68, 
datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
në fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. 

fATOS IBRAhIMI

ZëVENDëSGUVERNATOR I pARë
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fORMATI I RApORTIMIT Të Të DhëNAVE Në REGJISTRIN E kREDIVE

STRUkTURA E SkEDARëVE

Të dhënat, që dërgohen nga raportuesit për çdo kredi të disbursuar:

– (D) Të detyrueshme,
– (O) Opsionale.

1.1 SkEDARI I kREDIVE Të DISBURSUARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39

Numri identifikues i kredisë                           

col1 col2 col3 col4 col5 col6 col7 col8 col9 col col11 col12 col39

Skedari i kredive të disbursuara
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String 
(max 50)

Numri identifikues i kredisë, është numër unik për çdo raportues. ky numër 
përdoret për lidhjen e të gjitha të dhënave, që kanë të bëjnë me të njëjtën 
kredi. personat e lidhur, kolateralet dhe statusi i kredisë, duhet të lidhen 
me “numrin identifikues të kredisë”, që të mund të ngarkohen.

2. (D) Institucioni financiar 
(kredidhënësi) 

Integër 
(0 – 100 )

Numri referues i kredidhënësit. ky është numri identifikues, të cilin 
institucioni financiar e merr nga Banka e Shqipërisë. këta numra janë si 
më poshtë:
101 Banka e Shqipërisë
201 Banka Italo-Shqiptare
202 Banka Raiffeisen (Shqipëri)
203 Banka e Bashkuar e Shqipërisë
204 Banka Veneto
205 Banka kombëtare Tregtare
206 Banka Tirana
207 Banka Ndërkombëtare Tregtare
208 Banka Intesa San paolo Albania
209 Banka procredit
210 Banka Emporiki (Shqipëri)
211 Banka e kreditit të Shqipërisë
212 Banka credins
213 Banka Societe Generale Albania
214 Banka Union
901 Dega e Bankës kombëtare të Greqisë, Tiranë
902 Dega e Bankës Alpha, Shqipëri
903 Banka e parë e Investimeve
301 fondi Besa
302 Shoqëria e parë financiare e Zhvillimit fAf
304 Opportunity Albania
305 Vision fund
401 Unioni Shqiptar për kursim kredi
402 Unioni Jehona
501 Raiffeisen Leasing sha
502 credins Leasing sha
503 Tirana Leasing sha
504 Sogelease
505 Landeslease sha
506 fin Al sha
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3. (D) Lloji i klientit Integër (0 –1)

0 – Individ
1 – person juridik 
personi fizik tregtar regjistrohet si individ (sipas shpjegimit të bankave që 
kredinë dhënë personit fizik e identifikojnë me individin). Në rastet kur 
raportuesit, i mbajnë të dhënat e personit fizik jo si individ, atëherë të 
dhënat e personit fizik përfshihen tek personi juridik, ndërsa të dhënat 
për individin tek skedari për personat e lidhur, fusha 2/3 që lidhet me 
pronësinë. 

4. (D) Emri String 
(max 50)

Emri i kredimarrësit. 
për individët shënohet emri i personit. për personat juridikë shënohet emri 
i shoqërisë.

5. (D) Atësia String (max 50) Emri i babait të kredimarrësit. 
për personat juridikë nuk plotësohet.

6. (D) Mbiemri String 
(max 50)

Mbiemri i kredimarrësit. 
për personat juridikë nuk plotësohet.

7. (O) Mbiemri i vajzërisë String (max 50) Mbiemri i vajzërisë së kredimarrësit (kur kredimarrësi është femër).
për personat juridikë nuk plotësohet.

8. (D) Datëlindja/
Data e regjistrimit

Data 
(dd.mm.vvvv)

Shënohet datëlindja për individët, ndërsa për personat juridikë dhe fizikë 
tregtarë shënohet data e regjistrimit fillestar si persona të tillë.

9. (D) Gjinia Integër (0 – 2)

0 – Mashkull
1 – femër
2 - I papërcaktuar 
për personat juridikë nuk plotësohet.

10. (D) Shtetësia Integër (0 –1)
0 – Shqiptar
1 – I huaj
plotësohet si për individët, ashtu dhe për personat juridikë.

11. (D) Lloji i dokumentit të 
identifikimit (1) Integër (0 –4)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 –kartë kombëtare e identifikimit
4 – I papërcaktuar
për persona juridikë nuk plotësohet.

12. (D) Numri i dokumentit të 
identifikimit (1) /NIpT-i.

String
(max15)

për individët raportohet numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 11.
Ndërkohë, për personat juridikë dhe fizikë tregtarë, raportohet numri i 
NIpT-it*. 
*Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” numri 
i NIpT-it zëvendësohet me “Numrin unik të identifikimit të subjektit”, i cili 
lëshohet nga qendra kombëtare e Regjistrimit.

13. (O) Data e lëshimit të 
dokumentit (1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.11.

14. (O) Data e skadimit të 
dokumentit (1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.11.

15. (O) Lloji i dokumentit të 
identifikimit (2) Integër (0 – 4)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit
4 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

16. (O)

Numri i dokumentit të 
identifikimit (2)/ Numri 
i vendimit të regjistrimit 
në gjykatë 

String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 15 për individë.
për kartën kombëtare të identifikimit, si dhe për pasaportat biometrike do 
të regjistrohet numri personal.
(Në rastin e zgjedhjes së pasaportës do të raportohet numri i saj)
Ndërkohë, për personat juridikë dhe fizikë tregtarë, raportohet “Numri i 
vendimit të regjistrimit në gjykatë*”.
*Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, numri 
i vendimit të regjistrimit në gjykatë do të zëvendësohet me “Numrin unik 
të identifikimit të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra kombëtare e 
Regjistrimit.

17. (O) Data e lëshimit të 
dokumentit (2)

Data 
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.15.
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18. (O) Data e skadimit të 
dokumentit (2)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.15.

19. (D) Statusi ligjor i shoqërisë Integër (0 – 2)

0 - Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
1 – Shoqëri aksionare
2 – Tjetër
për individët nuk plotësohet.

20. (D) Sektorët e industrisë Integër (0-16)

Sektorët e industrisë, bazuar në “Udhëzimin për plotësimin e formularit nr. 
34 të SRU-së”. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës të Shqipërisë, nr. 
102, datë. 27/12/2006.
0 – Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura
1 – peshkimi
2 – Industria nxjerrëse
3 – Industria përpunuese
4 – prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit
5 – Ndërtimi
6 – Tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë
7 – hotelet dhe restorantet
8 – Transporti, magazinimi dhe telekomunikacioni
9 – Ndërmjetësimi monetar dhe financiar
10 – pasuritë e patundshme, dhënia me qira etj.
11 – Administrimi publik
12 – Arsimi
13 – Shëndeti dhe veprimtaritë sociale
14 – Shërbime kolektive, sociale dhe individuale
15 – Të tjera
16 - Individë

21. (D) Adresa aktuale String
(max 100)

Shteti/qyteti, Rruga “____“; Nr._
për personat juridikë regjistrohet adresa e selisë kryesore.

22. (O) Gjendja familjare Integër (0-3)

0 – I/e martuar
1 - I/e ndarë
2 - Beqar/e
3 - I/e ve
plotësohet vetëm për individët.

23. (O) Gjendja e punësimit Integër (0 – 3 )

0 – I/e punësuar
1 – I/e papunë
2 – pensionist/e
3 – Student/e
plotësohet vetëm për individët.

24. (O) Të ardhurat mujore 
neto

Decimal (0.00 
– 99999999.00)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
plotësohet vetëm për individët dhe raportohen të ardhurat mujore neto 
vetëm të kredimarrësit.

25. (O) Numri i telefonit (1) String (max 30)
26. (O) Numri i telefonit (2) String (max 30)
27. (O) Adresa e E-mail-it String (max 50)

28. (D) Shuma e aprovuar e 
kredisë

Decimal  
(0.00 – 
99999999999.99 )

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Raportohet shuma në total e aprovuar e kredisë dhe jo shuma e disbursuar 
për periudhën.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë 
shuma e aprovuar raportohet e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të BSh 
në datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.
për overdraft-et plotësohet shuma kufi e aprovuar ose kufiri i miratuar. 

29. (D) Njësia matëse e 
kohëzgjatjes së kredisë Integër (0-2)

0 – Ditë
1 – Muaj
2 – Vite
Nuk plotësohet për overdraft-et.

30. (D) kohëzgjatja e kredisë Integër (1-999)

Numri i njësive matëse të zgjedhura në fushën nr. 29.
për shembull: Në qoftë se, raportohet një kredi 20- vjeçare, në fushën nr. 
29 zgjidhet opsioni “2” dhe në fushën nr. 30, regjistrohet “20”. 
Nuk plotësohet për overdraft-et.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

31. (O) Shuma mujore e këstit Decimal (0.00 
– 99999999.00)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
për kreditë, të cilat aplikojnë këste jo mbi baza mujore, regjistrohet shuma 
mesatare mujore e këstit.
Nuk plotësohet për overdraft-et.

32. (D) Valuta Integër 

0 – LEk
1 – EURO
2 – USD
3 – GBp
4 – YEN
5 – chf 
6 – Të tjera 

33. (O) Data e aprovimit Data (dd.mm.vvvv) Data e aprovimit të kredisë

34. (D) Data e disbursimit Data (dd.mm.vvvv)
Data e disbursimit të kredisë
për overdraft-et plotësohet data e shfrytëzimit/ përdorimit të së drejtës së 
miratuar.

35. (D) Data e maturimit Data (dd.mm.vvvv) Data e pagesës për këstin e fundit. 
për overdraft-et plotësohet data e përfundimit të kontratës.

36. (D) kategoritë e rrezikut 
sipas klasifikimit Integër (0-7)

kLASIfIkIMI I kREDIVE sipas (rregullores së miratuar nga Banka e 
Shqipërisë për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët 
e bankave të huaja, rregullores së miratuar nga Banka e Shqipërisë 
për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve jobanka si 
dhe rregullores së miratuar nga Banka e Shqipërisë për mbikëqyrjen e 
shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre, e ndryshuar).
0 – Standarde
1 – Në ndjekje
2 – Nënstandarde
3 – E dyshimtë
4 – E humbur
5 – E paguar (Liquidated)
6 – E fshirë nga bilanci (Written Off)
 7 – E anuluar (Reverse) 
për qiranë financiare, të gjithë raportuesit do të vendosin klasifikimin 0 
– standarde.

37. (D) Lloji i kredisë Integër (0 – 5) 

0 – kredi
1 – Overdraft
2 – kartë krediti
3 – Letër kredi
4 – Garanci
5 – Të tjera 
6 – qira financiare

38. (D) Norma e interesit Decimal (0.00 –99.99) Në përqindje

39. (D) qëllimi i kredisë Integër (0 – 7)

qëLLIMI I kREDISë sipas udhëzimit “për plotësimin e formularit nr. 33B të 
Sistemit Raportues të Unifikuar.” Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr. 102, datë 27.12.2006.
0 – kapital qarkullues
1 – Investime në blerje pajisjesh
2 – Investime për pasuri të paluajtshme
3 – konsumim i mallrave jo të qëndrueshëm
4 – konsumim i mallrave të qëndrueshëm
5 – për pasuri të paluajtshme
6 – për ushtrim aktiviteti
7 – Overdraft
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1.2 SkEDARI pëR pERSONAT E LIDhUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25
Numri identifikues i kredisë                           

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 col9 col col11 col12 col25

Skedari për personat e lidhur
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i kredisë String (max 50)

Numri identifikues i kredisë, për të cilën regjistrohet personi i lidhur. 
kusht për regjistrimin e personit të lidhur është ekzistenca e kredisë 
me numër të caktuar identifikues në sistemin e Regjistrit të kredive. 
pra, nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar suksesshëm 
ndërmjet skedarit të parë, ngarkimi (upload-imi) i këtij rreshti 
dhe për rrjedhojë, ngarkimi i gjithë skedarit të dytë (skedarit të 
personave të lidhur) do të dështojë.

2. (D) Roli (drejtor, pronar/aksioner, 
garantues, bashkëhuamarrës) Integër (0 – 5 )

personat e lidhur me kredi mund të kenë këto role:
0 – Garantues
1 – Bashkëshort-e
2 – Drejtor
3 – pronar/aksioner
4 – Bashkëkredimarrës
5 – firmë e lidhur
për një kredimarrës mund të ketë persona të lidhur me kredinë 
(për shembull: bashkëkredimarrës) dhe persona të lidhur me 
kredimarrësin (për shembull: bashkëshort). Në këtë skedar, këta 
persona paraqiten në dy rreshta të ndarë, për shembull: një rresht 
me opsionin “4” dhe rreshti tjetër me opsionin “1”. 

3. (D) Emri String (max 50 ) për individë shënohet emri i personit të lidhur, për personat juridikë 
shënohet emri i firmës.

4. (D) Atësia String (max 50) Emri i babait të personit të lidhur me kredi. 
për personat juridikë nuk duhet të plotësohet.

5. (D) Mbiemri String (max 50 ) Mbiemri i personit të lidhur me kredi. 
për personat juridikë nuk duhet të plotësohet. 

6. (O) Mbiemri i vajzërisë String (max 50)
Mbiemri i vajzërisë së personit të lidhur me kredi (kur personi i 
lidhur është femër). 
për personat juridikë nuk plotësohet.

7. (D) Datëlindja Data
(dd.mm.vvvv)

për individë, shënohet datëlindja e personit të lidhur me kredi. për 
personat juridikë dhe fizikë tregtarë shënohet data e vendimit të 
regjistrimit.

8. (D) Gjinia Integër (0 – 1)

0 – Mashkull
1 – femër 
2 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

9. (D) Shtetësia Integër (0 – 1) 0 – Shqiptar
1 – I huaj

10. (D) Lloji i dokumentit të identifikimit 
(1) Integër (0 – 3)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit 
4 – E papërcaktuar 
për personat juridikë nuk plotësohet.

11. (D) Numri i dokumentit të 
identifikimit (1) / NIpT-i String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 10 për individë. 
për kartën kombëtare të identifikimit, si dhe për pasaportat 
biometrike do të regjistrohet numri personal.
për personat juridikë dhe fizikë tregtarë shënohet NIpT*-i. 
* Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” 
numri i NIpT-it do të zëvendësohet me “Numrin unik të identifikimit 
të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra kombëtare e Regjistrimit.

12. (O) Data e lëshimit të dokumentit (1) Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.10.

13. (O) Data e skadimit të dokumentit 
(1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.10.
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14. (O) Lloji i dokumentit të identifikimit 
(2) Integër (0 – 3)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit
4 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

15. (O)
Numri i dokumentit të 
identifikimit (2)/ Numri i 
vendimit të regjistrimit në gjykatë

String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 14 për individë ose 
“Numri i vendimit të regjistrimit në gjykatë*” për personat juridikë 
dhe fizikë tregtarë.
* Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” 
numri i vendimit të regjistrimit në gjykatë do të zëvendësohet me 
“Numrin unik të identifikimit të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra 
kombëtare e Regjistrimit.

16. (O) Data e lëshimit të dokumentit (2) Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.14.

17. (O) Data e skadimit të dokumentit 
(2)

Data 
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.14.

18. (O) Shteti String (max 50) Shtetësia e personit të lidhur për persona individualë, ndërsa për 
persona juridikë shënohet shteti, në të cilin ka selinë kryesore.

19. (O) Adresa String (max 50) qyteti/fshati/Rruga “___”; Nr_
për personat juridikë regjistrohet adresa e selisë kryesore.

20. (O) Numri i telefonit 1 String (max 30)

21. (O) Numri i telefonit 2 String (max 30)

22. (O) Numri i telefonit 3 String (max 30)

23. (O) Adresa e E-mail-it String (max 50)

24. (O) Të ardhurat mujore neto Decimal (0.00 
– 99999999.99)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
plotësohet vetëm në rastin, kur personi i lidhur është individ.

25.  (D) kodi unik i individit/Shoqërisë 1 String (max 50)

ky kod duhet të jetë unik në nivel raportuesi. kodi duhet të 
gjenerohet automatikisht nga sistemi i raportuesit, të mos jetë i 
ndryshueshëm nga përpunuesit e sistemit dhe të identifikojë në 
mënyrë të vetme çdo person apo kompani, të lidhur me një kredi.

1  Për të bërë azhornimet (përditësimet) apo fshirjet e personave të lidhur, sistemi do të bazohet mbi fushat nr. 1, 2 dhe 2� të këtij 
skedari. Fshirja e personave të lidhur do të bëhet duke i vendosur ata në një skedar të veçantë, ku struktura e skedarit do të jetë e 
njëjtë me atë të përshkruar më sipër. Bazuar mbi kodin unik të individit/kompanisë, numrin e kredisë dhe rolin në çdo rresht të këtij 
skedari, sistemi do të bëjë heqjen e një personi nga lidhja me një kredi të caktuar.
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1.3. SkEDARI pëR kOLATERAL

1 2 3 4 5 6 7
Numri identifikues i kredisë           

col1 col2 col3 col4 col5 col6 col 7

Skedari për kolateral

Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String ( max 50)

është numri i kredisë i plotësuar në skedarin e kredive të disbursuara, fusha 
nr.1.
kusht për regjistrimin e kolateralit është ekzistenca e kredisë me numër të 
caktuar identifikues në sistemin e Regjistrit të kredive.
pra, nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar suksesshëm nëpërmjet 
skedarit të parë, ngarkimi (upload-imi) i këtij rreshti dhe për rrjedhojë, 
ngarkimi i gjithë skedarit të tretë (skedarit të kolateraleve), do të dështojë.

2. (D) Lloji i kolateralit Integër ( 0-5 )

Lloji i kolateralit të regjistruar për kredi. kolateralet ndahen në këto grupe:
0 – hipotekë / peng
1 – Inventar
2 – Makineri dhe pajisje
3 – Vetura
4 – Depozitë në “cash” 
5 – Të tjera 
6 – Objekt i kontratës së qirasë financiare

3. (D) Numri serial String (max 30)

Në varësi të llojit të kolateralit caktohet se cili numër do të përdoret si 
numër unik. për shembull:
- për pasuritë e patundshme do të raportohet:
1) numri i pasurisë ose numri i hipotekës;
2) numri i regjistrit;
3) numri i faqes.
Mundësisht të regjistrohen të treja kur janë të disponueshme, pasi krijon 
mundësi për identifikimin e kolateralit nga raportuesi, që merr raportin e 
kredisë.
- për vetura si numër unik të përdoret “Numri i shasisë”.
- për makineri, pajisje dhe inventarë të raportohet numri i shasisë së linjës 
së prodhimit.
- për të tjera – informacioni i disponueshëm mund të plotësohet me 
përshkrime në rreshtin nr. 5. 

4. (D) Shuma
Decimal  
(0.00 – 
99,999,999,999.00 )

Vlera e caktuar për kolateral.
Raportohet vlera e tregut të kolateralit, në momentin e vlerësimit 
(kundërvlera në lekë, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë). 
Decimalet janë të ndara me pikë. 

5. (D) përshkrim Text (250 ) Tekst i lirë, përshkrimi i shkurtër i kolateralit.

6. (D)
kodi unik i individit 
/ shoqërisë String (max 50)

Në rast se zotëruesi i kolateralit është vetë kredimarrësi, vendoset vlera 0 
përndryshe vendoset kodi unik i individit/kompanisë të lidhur me kredinë, 
që zotëron kolateralin. pra, vendoset vlera e vendosur edhe në fushën nr. 
25, tek skedari i personave të lidhur. 
Nëse një vlerë e ndryshme nga 0 në këtë fushë nuk është upload-uar 
më përpara, si kod unik i një personi të lidhur ndërmjet skedarit të dytë, 
upload-i i këtij rreshti dhe për rrjedhojë upload-i të gjithë skedarit do të 
dështojë.

7. kod unik i 
kolateralit2

kodi duhet të gjenerohet automatikisht nga sistemi i raportuesit; të mos jetë 
i ndryshueshëm nga përpunuesit e sistemit dhe të identifikojë në mënyrë të 
vetme çdo kolateral të hedhur në sistem. 

2  Për të bërë azhornimet (përditësimet) apo fshirjet e kolateraleve, sistemi do të bazohet mbi 
fushat nr. 1, � dhe � të këtij skedari. Fshirja e kolateraleve do të bëhet duke i vendosur ato në 
një skedar të veçantë, ku struktura e skedarit do të jetë e njëjtë me atë të përshkruar më sipër. 
Bazuar mbi kodin unik të kolateralit, kodin unik të individit/shoqërisë dhe numrin e kredisë në 
çdo rresht të këtij skedari, sistemi do të bëjë fshirjen e kolateralit përkatës. 
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1.4 SkEDARI pëR pëRDITëSIMIN E STATUSIT Të kREDIVE

1 2 3 4 5 6
Numri identifikues i kredisë           

col1 col2 col3 col4 col5 col6

Skedari për përditësimin e statusit të kredive
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String (max 50)

Numri identifikues i kredisë për të cilën bëhet përditësimi i statusit. 
Nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar më përpara, 
ndërmjet skedarit të parë (skedari për kreditë e disbursuara), 
ngarkimi i këtij rreshti dhe për rrjedhojë, i të gjithë skedarit të 
klasifikimeve, do të dështojë.

2. (D) klasifikimi Integër (0 – 6 )

0 – Standard
1 – Në ndjekje
2 – Nënstandard
3 – E dyshimtë
4 – E humbur
5 – E paguar
6 – E fshirë nga bilanci
 7- E anuluar

3. (D) Shuma e mbetur Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma (e rregullt) e mbetur e kredisë (pa interesa dhe penallti, me 
provigjone).
Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e mbetur raportohet e 
konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë në datën 
e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.

4. (D) Shuma e disbursuar Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma e disbursuar e kredisë. 
Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e disbursuar 
raportohet e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së 
Shqipërisë në datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.
për overdraft-et plotësohet shuma e përdorur nga kredimarrësi. Edhe 
në rast se OD ka status 5, shuma e disbursuar do të mbajë vlerën 
e përdorimit më të fundit. për shembull: Në rast se limiti i një klienti 
është 500 dhe klienti për herë të fundit ka përdorur 100, atëherë kjo 
shumë do të plotësohet në fushën “shuma e disbursuar” pasi klienti 
të ketë shlyer detyrimin dhe kontrata të jetë mbyllur.

5. (D) Shuma e vonuar Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma e vonuar e kredisë. 
për shembull: nëse vlera e një kësti është 500 dhe klienti ka 
vonuar (nuk i ka paguar) dy këste, atëherë si shumë e vonuar do të 
shënohet 1000. Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy 
decimale.
Decimalet janë të ndara me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e vonuar raportohet 
e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë në 
datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet. kjo fushë do të 
plotësohet nga të gjithë raportuesit.
Nuk plotësohet për overdraft-et.

6. (D) Data efektive Data (dd.mm.vvvv)

Në momentin e ngarkimit të skedarit regjistrohet (automatikisht) 
data e sistemit (data aktuale), si edhe një datë (datë e regjistruar 
nga operatori) e quajtur Data efektive. Data efektive mund të 
jetë e njëjtë me datën e sistemit ose 15 ditë më e vogël se data 
aktuale. për shembull: Ndryshimet e bëra gjatë muajit korrik mund 
të përditësohen me datë efektive të njëjtë me datën e sistemit. Nëse 
raportuesi nuk ka arritur, që gjatë muajit korrik të regjistrojë në 
regjistrin e kredive ndryshimet, që kanë ndodhur gjatë muajit korrik, 
ka mundësi, që këto ndryshime të regjistrohen edhe gjatë muajit 
gusht (deri më 15 gusht). por, data efektive në këtë rast duhet të jetë 
31.07.2007. 


