
 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 

GUVERNATORI 

URDHËR 

 

Nr. 1233, datë  29.03.2016  

 

PËR NJË SHTESË NË URDHËRIN “PËR 

MIRATIMIN E “TË DHËNAVE DHE LLOJIT TË IN FORMACIONIT 

QË RAPORTO HET 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. Në Urdhrin 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”, shtohet 

“Skedari 5-Mbi kreditë në proces ekzekutimi të detyrueshëm, të ristrukturuara dhe të 

shitura”, 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 Kërkimeve 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 menjëherë. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

   

  
Gent Sejko 

 

               GUVERNATOR 

 



 

Skedari 5-Mbi kreditë në proces ekzekutimi të detyrueshëm, të ristrukturuara  

dhe të shitura 

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. 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 

do të dështojë.
1
 

2. (D) Statusi në të cilën 

ndodhet kredia 
2
 

Integër (0 – 2 )  0 – Kredi e shitur
3
  

 1 – Kredi në proces ekzekutimi të 

detyrueshëm
4
 

    2 – Kredi e ristrukturuar
5
 

3. (D) Data efektive Data (dd.mm.vvvv) Data efektive sipas statuseve te klasifikuara 

ne piken 2 

4. (D) Numri referues i 

kredise 

String (max 50) 

 

Ky informacion do të plotësohet vetëm për 

rastet e kredive të cilat janë të 

ristrukturuara, (pra kur statusi i kredisë në 

pikën 2 ka vlerën 2) dhe për ato raste kur 

kredia e ristrukturuar, hidhet në sistem si 

kredi e re. Pra kjo fushë do të identifikojë 

referencën e vjetër të kredisë. Për rastet kur 

ristrukturimi përfshin më tepër se një kredi, 

do të  raportohen në këtë fushë numrat 

përkatës të të gjitha kredive ekzistuese.  

Në rastet kur për kredinë e ristrukturuar, 

vijon të ruhet e njejta referencë (nr i 

kredisë) sikurse në kredinë ekzistuese, kjo 

fushë do të plotësohet me vlerën 0 (zero).  

                                                 
1
 Në këtë drejtim, skedari nuk duhet të parashikojë  raste të kredive të cilat janë fshirë nga Regjistri i kredive, mbas 

përfundimit të afatit prej 5 vitesh të klasifikuara si të paguara apo të fshira. 
2
 Në cdo rast do të raportohet statusi më i fundit që ka kredia.  

3
 Kredi të klasifikuara në klasa jo cilësore,(2,3,4 ) dhe kredi të fshira klasa( 6), të shitura në subjekte të tjera 

bankare/financiare. 
4
 Cdo kredi për të cilën gjykata ka lëshuar një Urdhër Ekzekutimi me qëllim shlyerjen e pretendimeve kundrejt 

huamarrësve. Subjekti raportues do të raportojë stokun e kredive të cilat vijojnë të kenë një outstanding të mbetur.  
5
 Stoku i Kredive të ristrukturuara, të cilat përmbushin kriteret si të tilla, në bazë dhe për zbatim të rregullores nr.62 

datë 14.09.2011, “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”  neni 13, dhe 

rregullores nr.02, datë 17.01.2013 “Për administrimin e rrezikut të kredisë në veprimtarinë e subjekteve financiare jo 

banka” neni 16. Subjekti raportues do të përfshijë stokun e kredive të ristrukturuara të cilat vijojnë të kenë një 

outstanding të mbetur. 



 

5. (D) Vlera e detyrimit në 

urdhër ekzekutimi
6
 

Decimal (0.00-

99999999999.99) 

Fushë e detyrueshme për rastet e kredive të 

cilat janë në proces ekzekutimi të 

detyrueshëm, pra kur vlera e fushës së dytë 

(2) = 1.  

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.. 

6. (O) Vlera paguar 
Decimal (0.00-

99999999999.99) 

Fushë opsionale për rastet e kredive të cilat 

janë në proces ekzekutimi të detyrueshëm, 

pra kur vlera e fushës së dytë (2) = 1. Në 

këtë fushë do të raportohet vlera e paguar 

nga vlera e detyrimit parashikuar në pikën 

5. 

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. 

7. (O) 
Vlera paguar në  

Cash 

Decimal (0.00-

99999999999.99) 

Fushë opsionale për rastet e kredive të cilat 

janë në proces ekzekutimi të detyrueshëm, 

pra kur vlera e fushës së dytë (2) = 1. Në 

këtë fushë do të raportohet vlera e paguar, 

nga vlera e raportuar në pikën 6. 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. 

8. (O) 
Vlera paguar me 

ekzekutim 

kolaterali
7
 

Decimal (0.00-

99999999999.99) 

Fushë opsionale për rastet e kredive të cilat 

janë në proces ekzekutimi të detyrueshëm, 

pra kur vlera e fushës së dytë (2) = 1. Në 

                                                 
6
 Në rastet kur është e aplikueshme. Në rastet kur Urdhri i Ekzekutimit nuk parashikon vlerë detyrimi, subjekti 

raportues do të raportojë vlerën e detyrimit që ka regjistruar kundrejt huamarrësit 



 

këtë fushë do të raportohet vlera e paguar, 

nga vlera e raportuar në pikën 6. 

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. 

 

                                                                                                                                                             
7
 Per rastet e kompanive te qerase financiare, do te konsiderohet momenti i riposedimit të asetit dhe mbyllja e 

detyrimeve që do të vijnë si rezultat i rifinancimit të asetit tek një kredimarrës i ri. 


