LIGJ
Nr. 66/2012
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9917, DATË 19.5.2008
"PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË
TERRORIZMIT", TË NDRYSHUAR1

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e
terrorizmit", të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

Neni 1
Në nenin 2 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Në pikën 4, fjalët "230/d të Kodit Penal" zëvendësohen me fjalët "230/ç të Kodit Penal".
2. Pika 5 ndryshohet si më poshtë:
"5. "Instrumente të negociueshme të mbajtësit" përfshijnë instrumentet monetare në formën e
mbajtësit në pronësi të këtij të fundit, të tilla si çeqet e udhëtarit; instrumentet e
negociueshme (ku përfshihen, por pa u kufizuar në çeqet, premtimpagesat dhe
urdhërpagesat), që janë në formën e mbajtësit, të vlefshme, pa u kufizuar nga personi të cilit i
paguhet, të paguara një personi fiktiv ose përndryshe në një formë që pronësia kalohet thjesht
nëpërmjet dorëzimit nga një person te një tjetër; instrumentet jo të plota (përfshirë, por pa u
kufizuar në çeqet, premtimpagesat dhe urdhërpagesat), të nënshkruara, por pa përfshirë emrin
e personit të cilit i paguhet.".
3. Pika 10 riformulohet si më poshtë:
"10. "Personat e ekspozuar politikisht" janë personat, të cilët janë të detyruar të bëjnë
deklarimin e pasurive të tyre, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 "Për deklarimin
Ky ligj është përafruar plotësisht me:
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parandalimin e përdorimit të sistemeve financiare për pastrimin e parave dhe financimin e
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dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve
publikë", përfshirë anëtarët e familjes apo personat e lidhur në marrëdhënie të ngushta
personale, pune apo biznesi, me përjashtim të nëpunësve të nivelit të mesëm apo të ulët
drejtues, sipas përcaktimeve të legjislacionit për shërbimin civil. Në këtë kategori përfshihen
edhe individët, të cilët kanë pasur ose kanë funksione të rëndësishme në një qeveri dhe/ose në
një shtet të huaj, si: kryetar shteti dhe/ose qeverie, politikanë të lartë, zyrtarë të lartë të
qeverisë, të gjykatave ose të ushtrisë, drejtues të lartë të kompanive shtetërore, zyrtarë të
rëndësishëm të partive politike, përfshirë anëtarët e familjes apo personat e lidhur në
marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi.".
4. Në fjalinë e parë të pikës 12 shprehja "ose juridik" hiqet.
5.
Pas
pikës
19
shtohet
pika
19/1
me
këtë
përmbajtje:
"19/1 "Vigjilenca e duhur" është tërësia e masave që duhet të aplikojnë subjektet, me qëllim
identifikimin dhe verifikimin e plotë dhe të saktë të klientëve, pronarit përfitues
përfundimtar, strukturës së pronësisë dhe të kontrollit për personat juridikë dhe organizimet
ligjore, natyrën dhe qëllimin e transaksionit apo marrëdhënies, si dhe monitorimin e
vazhdueshëm të marrëdhënieve të biznesit dhe të shqyrtimit të vazhdueshëm të
transaksioneve, për të siguruar që janë në përputhje me natyrën e biznesit të klientit dhe
profilet e rrezikut, duke përfshirë, kur është e nevojshme, burimin e fondeve.".
6. Pas pikës 22 shtohen pikat
23 dhe 24 me këtë përmbajtje:
"23. "Llogari transitore" është llogaria korrespondente që përdoret në mënyrë të
drejtpërdrejtë nga palët e treta për të kryer transaksione biznesi në emër të tyre. 24.
"Organizime ligjore" janë trustet apo marrëveshjet e tjera të ngjashme.".
Neni 2
Në nenin 3 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1. Në shkronjën "gj", pas fjalëve "avokatët, noterët, përfaqësues të tjerë ligjorë" shtohen fjalët
"ekspertët kontabël të autorizuar të pavarur, kontabilistët e miratuar të pavarur, zyrat e
konsulencës financiare dhe".
2. Në fund të nënndarjes "iv" të shkronjës "gj" shtohen fjalët "dhe/ose organizimeve ligjore".
3. Shkronja "i" shfuqizohet.
4. Në shkronjën "k" bëhen shtesa dhe ndryshimi i mëposhtëm:
a) Pas nënndarjes "i" shtohet nënndarja "i/1" me këtë përmbajtje:
"i/1) themelimin, regjistrimin, administrimin, funksionimin e organizimeve ligjore apo
personave juridikë, që nuk përfshihen në shkronjën "gj";".
b) Nënndarja "vii" ndryshohet si më poshtë:
"vii) shitblerjen e veprave të artit apo shitblerjen me ankand të sendeve me vlerë 1 000 000
(një milion) lekë ose më shumë.".
Neni 3
Neni 4 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 4

Rastet kur kërkohet vigjilenca e duhur
Subjektet duhet të marrin masat e vigjilencës së duhur ndaj klientit në rastet e mëposhtme:
a) para se të vendosin një marrëdhënie biznesi;
b) kur klienti, në raste të ndryshme nga ato të përcaktuara në shkronjën "a" të kësaj pike,
kryen ose kërkon të kryejë:
i) një transfert ë brenda ose jashtë vendit apo një transaksion në një shumë të barabartë ose
më të madhe se 100 000 (njëqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të huaja, për
subjektet e përcaktuara në shkronjat "a", "b", "c" dhe "g" të nenit 3 të këtij ligji, si dhe
subjektet e tjera që kryejnë shërbime transfertash, këmbimi valutor apo lojëra fati;
ii) një transaksion me një shumë të barabartë me jo më pak se 1 000 000 (një milion) lekë ose
kundërvlerën e saj në monedha të tjera të huaja, kryer në një transaksion të vetëm ose në disa
transaksione të lidhura me njëri-tjetrin. Nëse shuma e transaksioneve nuk dihet në kohën e
veprimit, identifikimi duhet të kryhet sapo të bëhet e ditur shuma dhe të arrihet pragu i
mësipërm;
c) kur ka dyshime për vërtetësinë e të dhënave të identifikimit të marra më parë;
ç) në të gjitha rastet, pavarësisht nga limitet e raportimit, të parashikuara në këtë nen, kur ka
dyshime për pastrim parash ose financim të terrorizmit.".
Neni 4
Pas nenit 4 shtohet neni 4/1 me këtë përmbajtje:
"Neni 4/1
Masat e vigjilencës së duhur
1. Në kuadrin e ushtrimit të vigjilencës së duhur ndaj klientit, subjektet duhet:
a) të identifikojnë klientin (të përhershëm apo rastësor, person fizik, juridik apo organizime
ligjore) dhe të verifikojnë identitetin e tij nëpërmjet dokumenteve, të dhënave apo
informacioneve të marra nga burime të besueshme dhe të pavarura;
b)
për
klientët
që
janë
persona
juridikë
ose
organizimet
ligjore:
i) të verifikojnë nëse çdo person që vepron në emër të klientit të tij është i autorizuar dhe të
identifikojnë dhe të verifikojnë identitetin e tij;
ii) të verifikojnë statusin e tyre ligjor, nëpërmjet dokumenteve të themelimit, të regjistrimit
ose fakteve të ngjashme të ekzistencës së tyre, si dhe të sigurojnë informacion për emrin e
klientit, emrat e të mirëbesuarve (për organizimet ligjore), formën ligjore, adresën, drejtuesit
dhe/ose përfaqësuesit ligjorë (për personat juridikë) dhe dispozitat që rregullojnë
marrëdhëniet juridike;
c) të identifikojnë pronarin përfitues dhe të marrin masa të arsyeshme për të verifikuar
identitetin e tij, nëpërmjet informacioneve ose të dhënave të siguruara nga burime të
besueshme, në bazë të të cilave subjekti sigurohet për identitetin e tij;
ç) të përcaktojnë për të gjithë klientët, para vendosjes së marrëdhënieve të biznesit, nëse ata
janë duke vepruar në emër të një personi tjetër, dhe të marrin masa të arsyeshme për të

siguruar të dhëna të mjaftueshme për identifikimin dhe verifikimin e atij personi;
d) të kuptojnë strukturën e pronësisë dhe kontrollit për klientët që janë persona juridikë apo
organizimet ligjore;
dh) të përcaktojnë se cilët janë individët, të cilët zotërojnë apo kontrollojnë klientin, përfshirë
ata persona, të cilët ushtrojnë kontrollin e fundit efektiv mbi personin juridik apo organizimin
ligjor;
e) të mbledhin informacion për qëllimin dhe natyrën e marrëdhënies së biznesit dhe të
zhvillojnë profilin e riskut gjatë monitorimit të vazhdueshëm;
ë) të kryejnë monitorim të vazhdueshëm të marrëdhënies së biznesit me klientin, përfshirë
analizimin e transaksioneve të kryera gjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj marrëdhënieje, për t'u
siguruar se ato janë në përputhje me njohuritë që subjekti ka për klientin, natyrën e biznesit të
tij, profilin e riskut, si dhe burimin e fondeve;
f) të sigurohen, nëpërmjet rishikimit të dosjeve të klientëve, që dokumentet, të dhënat dhe
informacioni i mbledhur gjatë procesit të vigjilencës së duhur janë përditësuar, janë të
vlefshme dhe të përshtatshme, veçanërisht për klientët apo marrëdhëniet e biznesit që
kategorizohen me risk të lartë;
g) të verifikojnë identitetin e klientit dhe pronarit përfitues përpara ose gjatë vendosjes së
marrëdhënies së biznesit ose kryerjes së një transaksioni për klientët rastësorë. Verifikimi i
identitetit të klientit dhe pronarit përfitues mund të kryhet pas vendosjes së marrëdhënies së
biznesit, me kusht që:
i) të realizohet sa më shpejt që të jetë praktikisht e mundur;
ii) të mos ndërpritet zhvillimi normal i aktivitetit të biznesit;
iii) rreziqet e pastrimit të parave të menaxhohen në mënyrë efektive nga subjekti.
gj) të përcaktojnë procedurat e menaxhimit të riskut që do të zbatohen për rastet kur një
klient mund të lejohet të përdorë marrëdhënien e biznesit përpara ose gjatë plotësimit të
procesit të verifikimit.
Këto procedura, ndër të tjera, duhet të përfshijnë masa për kufizimin e numrit, të llojit
dhe/ose të shumës së transaksioneve që mund të kryhen, si dhe monitorimin e
transaksioneve, në vlera të larta apo komplekse, të kryera jashtë profilit të pritshëm për
veçoritë e kësaj marrëdhënieje;
h) të plotësojnë detyrimet e sipërpërmendura edhe për klientët ekzistues, duke u bazuar në
prova, fakte dhe rrezikun e ekspozimit ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
2. Kur subjektet janë të paafta që të plotësojnë detyrimet për vigjilencën e duhur ndaj klientit,
sipas këtij neni dhe neneve 4 e 5 të këtij ligji, duhet:
a) të mos hapin llogari, të mos kryejnë transaksione dhe të mos fillojnë marrëdhënie biznesi;
b) nëse ka filluar marrëdhënia e biznesit, ta ndërpresin atë;
c) t'i dërgojnë raport për aktivitet të dyshimtë "autoritetit përgjegjës";
ç) të mos hapin apo të mos mbajnë llogari anonime, me emra fiktivë ose të identifikuara
vetëm nëpërmjet një numri apo kodi, përfshirë depozitat apo instrumentet e tjera të mbajtësit.
Nëse ka llogari të tilla, klientët e tyre duhet të identifikohen dhe të verifikohen, sipas
parashikimeve të këtij neni. Nëse kjo nuk arrihet, llogaria duhet të mbyllet dhe t'i dërgohet
raport për aktivitet të dyshimtë "autoritetit përgjegjës"".

Neni 5
Neni 6 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 6
Zhvillimet teknologjike dhe palët e treta
1. Subjektet duhet të zbatojnë politika dhe të marrin masat e duhura, sipas rastit, për
identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, që
lidhen me:
a) zhvillimet e produkteve të reja, praktikat e biznesit, mënyrat e ofrimit apo kanalet e
shpërndarjes;
b) përdorimin e teknologjive të reja apo atyre që janë në zhvillim.
Këto masa duhet të zbatohen përpara futjes në përdorim të produkteve të reja, praktikave të
biznesit apo teknologjive të reja, në mënyrë që të administrohen dhe të ulen rreziqet e
identifikuara.
2. Subjektet duhet të zbatojnë procedura specifike dhe të marrin masat e duhura e të
efektshme për të parandaluar rrezikun që lidhet me transaksionet apo marrëdhëniet e biznesit,
të kryera pa praninë fizike të klientit.
3. Masat e vigjilencës së duhur duhet të zbatohen nga vetë subjektet e këtij ligji dhe
mbështetja në palë të treta nuk është e lejuar.".
Neni 6
Në nenin 7 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë:
"1. Vigjilenca e zgjeruar duhet të përfshijë masa shtesë, përveç atyre të parashikuara për
vigjilencën e duhur, për marrëdhëniet e biznesit, klientët apo transaksionet me rrezik të lartë.
Për zvogëlimin e rrezikut të pastrimit të parave, krahas kategorive të përcaktuara në këtë ligj
dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, subjektet përcaktojnë kategori të tjera
marrëdhëniesh biznesi, klientësh dhe transaksionesh, të vlerësuara me rrezik të lartë dhe ndaj
të cilave duhet të zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar.".
2. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:
"3. Kur subjektet janë të paafta që të plotësojnë detyrimet për vigjilencën e zgjeruar ndaj
klientit, sipas neneve 7, 8, dhe 9 të këtij ligji, ato duhet të zbatojnë masat e parashikuara në
pikën 13 të nenit 4/1 të këtij ligji.".
Neni 7
Në nenin 8 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1. Në pikën 1, fjalët "Subjektet e përcaktuara në shkronjën "a" të nenit 3 të këtij ligji, përveç
procedurave të vigjilencës së zgjeruar ndaj klientit, duhet:" zëvendësohen me fjalët "Për

personat e ekspozuar politikisht, subjektet duhet:".
2. Pas pikës 3 shtohen pikat 4, 5 dhe 6 me këtë përmbajtje:
"4. Subjektet duhet t'u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe
transaksioneve me klientët jorezidentë, veçanërisht kur këto transaksione kryhen pa praninë
fizike të klientit.
5. Subjektet duhet të verifikojnë dhe t'u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të
biznesit dhe transaksioneve me të gjitha kategoritë e klientëve, të cilët banojnë ose e
ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vende që nuk zbatojnë ose që zbatojnë pjesërisht standardet
përkatëse ndërkombëtare, për të parandaluar e luftuar pastrimin e parave dhe financimin e
terrorizmit. Subjektet duhet të analizojnë arsyet dhe qëllimin e kryerjes së transaksioneve të
tilla dhe të mbajnë të dhëna me shkrim për konkluzionet, për një periudhë 5-vjeçare, të cilat
duhet t'u vihen në dispozicion autoritetit përgjegjës dhe audituesve, nëse kërkohet.
6. Subjektet duhet t'u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe
transaksioneve me klientë, siç janë trustet dhe shoqëritë që kanë aksione të mbajtësit.".

Neni 8
Neni 9 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 9
Kategoritë e transaksioneve dhe marrëdhënieve të biznesit, ndaj të cilave zbatohet vigjilenca
e zgjeruar
1. Subjektet duhet t'u kushtojnë vëmendje të veçantë të gjitha transaksioneve komplekse, me
vlera të larta dhe të pazakonta, të cilat nuk kanë qëllim të dukshëm ekonomik ose ligjor.
Subjektet duhet të analizojnë arsyet dhe qëllimin e kryerjes së transaksioneve të tilla dhe të
mbajnë të dhëna me shkrim për konkluzionet, për një periudhë 5-vjeçare, të cilat duhet t'u
vihen në dispozicion autoritetit përgjegjës dhe audituesve, nëse kërkohet.
2. Për shërbimet bankare korrespondente ndërkufitare, të ofruara nga bankat subjekte të këtij
ligji,
përpara
se
të
vendosin
një
marrëdhënie
biznesi,
ato
duhet:
a) të grumbullojnë informacion të mjaftueshëm rreth institucionit pritës, për të kuptuar
plotësisht natyrën e biznesit;
b) të përcaktojnë, nëpërmjet informacionit publik, reputacionin e institucionit pritës, cilësinë
e mbikëqyrjes së tij, përfshirë faktin nës e ka qenë subjekt hetimi apo masash administrative
që lidhen me pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizmit;
c) të vlerësojnë se procedurat e kontrollit të brendshëm të institucionit pritës kundër pastrimit
të parave dhe financimit të terrorizmit janë të mjaftueshme dhe efektive;
ç) të marrin miratimin e instancave më të larta të administrimit/drejtimit dhe të dokumentojnë
respektivisht për çdo institucion përgjegjësitë për parandalimin e pastrimit të parave dhe të
financimit të terrorizmit;
d) të hartojnë procedura të veçanta për monitorimin e vazhdueshëm të transaksioneve të

drejtpërdrejta elektronike.
3. Subjekteve u ndalohet që të vendosin apo të vazhdojnë marrëdhënie bankare
korrespondente me banka guaskë.
4. Subjektet duhet të marrin masat e duhura, në mënyrë që të krijojnë bindjen se bankat e
huaja korrespondente nuk lejojnë që llogaritë e tyre të përdoren nga bankat guaskë. Subjektet
duhet të ndërpresin marrëdhëniet e biznesit dhe t'i raportojnë autoritetit përgjegjës, kur
vlerësojnë se llogaritë e bankës korrespondente përdoren nga bankat guaskë.
5. Për rastet kur marrëdhënia korrespondente përfshin mbajtjen e llogarive transitore,
subjektet duhet të sigurohen që banka korrespondente:
a) ka ndërmarrë masat e vigjilencës së duhur për klientët që kanë akses të drejtpërdrejtë në
këto llogari;
b) është në gjendje, nëse i kërkohet, të paraqesë dokumentet e identifikimit të klientit.".
Neni 9
Në nenin 10 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë:
"1. Subjektet, veprimtaritë e të cilave përfshijnë transferta parash ose vlerash, duhet të marrin
dhe të identifikojnë emrin, mbiemrin, adresën, numrin e dokumentit të identifikimit ose
numrin e llogarisë së dërguesit, përfshirë emrin e institucionit financiar nga ku niset
transferta.
Informacioni duhet të përfshihet në formularin e mesazhit ose të pagesës që shoqëron
transfertën. Në rast se nuk ka një numër llogarie, transferta shoqërohet nga një numër unik
reference.".
2. Në pikën 3, fjalët "ose nga përfituesi" hiqen.
3. Pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:
"4. Subjektet, veprimtaritë e të cilave përfshijnë transferta parash ose vlerash, duhet të
mbajnë një listë të agjentëve që operojnë për llogari të tyre dhe ta vënë në dispozicion të
autoritetit përgjegjës, autoriteteve mbikëqyrëse dhe audituesve, nëse kërkohet. Për qëllim të
këtij ligji, këta agjentë do të konsiderohen si pjesë e subjektit, i cili duhet t'i trajnojë për
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe të sigurohet që ata
zbatojnë të njëjtat masa të vigjilencës së duhur ndaj klientit, mbajtjes së të dhënave dhe
raportimit.".
Neni 10
Në nenin 11 bëhen këto ndryshime:
1. Shkronjat "b" dhe "e" të pikës 1 ndryshohen si më poshtë:
"b) të emërojnë një person përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e
terrorizmit, në nivele administrimi/drejtimi në zyrën qendrore dhe në çdo zyrë përfaqësimi,
filial, degë ose agjenci, te të cilat të gjithë punonjësit raportojnë çdo fakt që mund të përbëjë
dyshim për pastrim parash ose financim terrorizmi dhe të përcaktojnë procedura të
përshtatshme menaxhimi e përputhshmërie, brenda subjektit dhe degëve. Personat përgjegjës

kanë akses të vazhdueshëm ndaj të gjitha të dhënave, të parashikuara në nenin 16 të këtij
ligji, dhe në çdo lloj informacioni që disponohet nga subjekti, i cili është i nevojshëm për
përmbushjen e detyrave.".
"e) të sigurohen se filialet, degët dhe nëndegët, si dhe agjencitë e tyre, jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë dhe, në veçanti, në vende dhe territore, të cilat nuk zbatojnë apo
zbatojnë pjesërisht standardet ndërkombëtare, veprojnë në përputhje me masat parandaluese
të parashikuara në këtë ligj. Në qoftë se masat parandaluese në dy vendet ndryshojnë, atëherë
subjektet duhet të sigurohen që kanë përparësi detyrimet më të larta. Nëse ligjet e vendit, ku
janë vendosur filialet, degët, nëndegët ose agjencitë, parashikojnë pengesa për zbatimin e
detyrimeve, subjekti duhet t'i raportojë për këto pengesa autoritetit përgjegjës dhe, sipas
rastit, autoritetit mbikëqyrës.".
2. Pika 2 shfuqizohet.
Neni 11
Neni 12 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 12
Raportimi tek autoriteti përgjegjës
1. Subjektet i paraqesin një raport autoritetit përgjegjës, ku parashtrojnë dyshimet që kanë për
rastet kur e dinë apo dyshojnë se po kryhet, është kryer apo tentohet të kryhet pastrimi i
produkteve të veprës penale, financimi i terrorizmit apo fondet e përfshira rrjedhin nga
veprimtari kriminale. Raportimi bëhet menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë.
2. Kur subjekti, të cilit i kërkohet nga klienti të kryejë një transaksion, ka dyshime se
transaksioni mund të përfshijë pastrim të produkteve të veprës penale, financim terrorizmi
apo fonde që rrjedhin nga veprimtari kriminale, ai duhet të mos e kryejë transaksionin, t'ia
raportojë menjëherë rastin autoritetit përgjegjës dhe të kërkojë udhëzime nëse duhet ta kryejë
apo jo transaksionin. Brend a 48 orëve nga marrja dijeni, autoriteti përgjegjës kthen përgjigje,
duke parashtruar qëndrimin për lejimin e transaksionit ose nxjerrjen e urdhrit të bllokimit.
Kur autoriteti përgjegjës nuk përgjigjet brenda afatit të parashikuar, subjekti mund të
vazhdojë me kryerjen e transaksionit.
3. Subjekteve u kërkohet t'i raportojnë autoritetit përgjegjës, sipas afateve të përcaktuara në
aktet nënligjore, në zbatim të këtij ligji, për të gjitha transaksionet në para fizike, në një vlerë
të barabartë ose më të madhe se 1 000 000 (një milion) lekë ose kundërvlerën në monedha të
huaja, të kryera si një transaksion i vetëm ose si transaksione të lidhura me njëra-tjetrën
brenda 24 orëve.".

Neni 12
Neni 13 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 13

Mbrojtja e identitetit të subjektit raportues
Për raportimet e aktivitetit të dyshimtë, të cilat autoriteti përgjegjës i merr në zbatim të këtij
ligji, është i detyruar të ruajë identitetin e subjekteve raportuese dhe të punonjësve të tyre që
kanë raportuar.".
Neni 13
Neni 15 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 15
Kërkesat për mosdeklarim
Drejtuesve, zyrtarëve dhe punonjësve, të përkohshëm apo të përhershëm, të subjekteve,
autoriteteve mbikëqyrëse apo institucioneve që u kërkohet të raportojnë pranë autoritetit
përgjegjës, sipas këtij ligji, u ndalohet të informojnë klientin ose çdo person tjetër, për
dërgimin apo përgatitjen për dërgim të informacionit për autoritetin përgjegjës, për
raportimin e aktivitetit të dyshimtë, si dhe për çdo informacion që kërkohet nga ky i fundit
apo për hetimet që janë duke u kryer.".

Neni 14
Neni 15/1 shfuqizohet.

Neni 15
Në nenin 22 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Shkronja "ç" ndryshohet si më poshtë:
"ç) mbikëqyr përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve me kërkesat e akteve ligjore dhe
nënligjore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, përfshirë
inspektimet,
vetëm
ose
në
bashkëpunim
me
autoritetet
mbikëqyrëse;".
2. Shkronja "ë" ndryshohet si më poshtë:
"ë) mban statistika të plota dhe raporton për procedimet penale të regjistruara për veprat
penale të pastrimit të produkteve të veprave penale ose veprimtarisë kriminale dhe financimit
të terrorizmit, si dhe për mënyrën e përfundimit të tyre;".
3. Në shkronjën "f", fjalët "në përputhje me pikën 5 të nenit 9 të këtij ligji," zëvendësohen me
fjalët "në përputhje me pikën 5 të nenit 8 të këtij ligji,".
4. Pas shkronjës "k" shtohen shkronjat "l" dhe "ll" me këtë përmbajtje:
"l) urdhëron, kur ka arsye të bazuara për pastrim parash dhe financim terrorizmi,
monitorimin, gjatë një periudhe të caktuar të veprimeve bankare që janë duke u kryer përmes

një ose më shumë llogarish të përcaktuara;
ll) rishikon periodikisht efektivitetin dhe frytshmërinë e sistemit vendas për luftën kundër
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit përmes statistikave, vlerësimit të rrezikut dhe
informacioneve të tjera të disponueshme. Për këtë qëllim, autoriteti përgjegjës kërkon
statistika dhe të dhëna nga subjektet, autoritetet mbikëqyrëse dhe autoritetet e tjera
kompetente, që janë të ngarkuara për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit, në të cilat të paktën duhet të përfshihen:
i) raportet e aktivitetit të dyshimtë, të ndara sipas raportuesit, analizës dhe shpërndarjes;
ii) rezultatet e inspektimeve në vend, kundërvajtjet administrative të vendosura dhe të
kategorizuara sipas llojit, sektorit dhe shumës;
iii) rastet e hetuara, personat e proceduar dhe të dënuar;
iv) pasuritë e bllokuara, të sekuestruara ose të konfiskuara;
v) kërkesat për ndihmë të ndërsjellë juridike dhe për bashkëpunim ndërkombëtar.".

Neni 16
Pas nenit 22 shtohet neni 22/1 me ketë përmbajtje:
"Neni 22/1
Përdorimi i të dhënave
Çdo informacion apo e dhënë, e dërguar nga DPPP-ja për organet e zbatimit të ligjit, i
nënshtrohet ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror dhe nuk përbën provë në
kuptimin e Kodit të Procedurës Penale.".

Neni 17
Në nenin 24 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1. Në pikën 1 shkronja "b" fjalët "shkronjat "dh", "e" dhe "ë" të nenit 3 të këtij ligji"
zëvendësohen me fjalët "shkronjat "e" dhe "ë" të nenit 3 të këtij ligji".
2. Pika 2 ndryshohet si më poshtë:
"2. Autoritetet mbikëqyrëse mbikëqyrin, nëpërmjet inspektimeve, përputhshmërinë e
veprimtarisë së subjekteve me detyrimet e parashikuara në nenet 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 16 të këtij ligji. Për qëllimin e këtij ligji, pavarësisht nga parashikimet e ligjeve të tjera,
autoritetet mbikëqyrëse mund të kërkojnë nga subjektet akses dhe vënien në dispozicion të
çdo lloj informacioni dhe dokumenti që lidhet me përputhshmërinë e detyrimeve të
subjekteve në zbatim të këtij ligji.".
3. Në pikën 4, pas shkronjës "a" shtohet shkronja "a/1" me këtë përmbajtje:
"a/1) informojnë në kohë dhe bashkëpunojnë me autoritetin përgjegjës, për çështjet e

mospërputhshmërisë, rezultatet e inspektimeve të tyre, masat përmirësuese që do të merren
dhe masat adminis trative, nëse ka pasur.".
Neni 18
Neni 27 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 27
Kundërvajtjet administrative
1. Kur nuk përbëjnë vepër penale, shkeljet e kryera nga subjektet klasifikohen si kundërvajtje
administrative dhe për to subjektet gjobiten.
2. Për rastet kur nuk zbatojnë detyrimet e parashikuara në nenet 4, 4/1, 5, 6, 11, subjektet
gjobiten:
a) personat fizikë: nga 100 000 lekë deri në 1 000 000 lekë;
b) personat juridikë: nga 300 000 lekë deri në 3 000 000 lekë.
3. Për rastet kur nuk zbatojnë detyrimet e parashikuara në nenet 7, 8, 9 dhe 10, subjektet
gjobiten:
a) personat fizikë: nga 200 000 lekë deri në 2 000 000 lekë;
b) personat juridikë: nga 400 000 lekë deri në 4 000 000 lekë.
4. Për rastet kur nuk zbatojnë kërkesat dhe afatet e parashikuara në aktet nënligjore, dalë në
zbatim të këtij ligji, për raportim të transaksioneve mbi prag apo për raportim të aktivitetit të
dyshimtë, të parashikuara në nenet 4/1, 9 dhe 12, subjektet gjobiten:
a) personat fizikë: nga 300 000 lekë deri në 3 000 000 lekë;
b) personat juridikë: nga 500 000 lekë deri në 5 000 000 lekë.
5. Për rastet kur nuk zbatojnë detyrimet e parashikuara në nenet 15 dhe 16 të këtij ligji,
subjektet gjobiten:
a) personat fizikë: nga 200 000 lekë deri në 1 500 000 lekë;
b) personat juridikë: nga 1 000 000 lekë deri në 4 000 000 lekë.
6. Për rastet kur nuk zbatojnë urdhrin e autoritetit përgjegjës, të nxjerrë, sipas nenit 22
shkronja "g", subjektet gjobiten:
a) personat fizikë: nga 300 000 lekë deri në 2 000 000 lekë;
b) personat juridikë: nga 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë.
7. Përveç sa parashikohet në pikat 2, 3, 4, 5 e 6 të këtij neni, kur subjekti është një person
juridik dhe kundërvajtja administrative është kryer:
a) nga një punonjës ose jo administrues i subjektit, personi që ka kryer shkeljen gjobitet nga
20 000 lekë deri në 200 000 lekë;
b) nga një administrator ose drejtues i subjektit, personi që ka kryer shkeljen gjobitet nga 50
000 lekë deri në 500 000 lekë.
8. Gjobat përcaktohen dhe vendosen nga autoriteti përgjegjës.
9. Autoriteti përgjegjës informon autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse për sanksionet e
vendosura.

10. Këshilli i Ministrave përcakton me vendim procedurat e konstatimit, të shqyrtimit, të
propozimit dhe të vendosjes së masave administrative nga autoriteti përgjegjës. Procedurat e
ankimit dhe të ekzekutimit të gjobave, të vendosura me vendim të autoritetit përgjegjës,
bëhen në përputhje me ligjin nr. 10 279, datë 20.5.2010 "Për kundërvajtjet administrative".
11. E drejta për shqyrtimin e kundërvajtjeve administrative, të parashikuara në këtë nen, nuk
mund të ushtrohet kur kanë kaluar 2 vjet nga çasti i kryerjes së kundërvajtjes administrative.

Neni 19
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 7.6.2012.
Shpallur me dekretin nr. 7581, datë 28.6.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi.

