
 

Nr.  

Rendor 

Data e  

kërkesës Objekti i kërkesës 

Data e 

përgjigjes Përgjigja 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës Tarifa 

1 06.02.2022 

Qytetar- kërkesë 

për informacion 

nga e-mail 08.02.2022 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave Ju ka kthyer pergjigje edhe me 

pare ne lidhje me  shqetesimin Tuaj, bashkelidhur ketij e-mail do te gjeni pergjigjen e derguar 

me pare nga DPPPP. 

 

I nderuar, 

 

DPPPP nuk ka rol në këtë proces, por sugjerojmë që të dërgoni në Itali të përkthyer dhe me vulat 

e duhura apostile, vendimin e apelit, si dhe të pyesni në disa banka. 

 Përfunduar Jo 

2 07.02.2022 

Gazetar- kërkesë 

për informacion 

nga e-mail 09.02.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion për të cilën ju informojmë si më poshtë vijon. 

 

Fillimisht vlerësojmë të bëjmë një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP).  

 

DPPPP shërben si njësi e specializuar financiare administrative për parandalimin dhe luftën 

kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 

19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i ndryshuar. 

Gjithashtu, kjo drejtori funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin 

dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të dhënave për veprimtaritë e mundshme të 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Pra një nga detyrat më të rëndësishme të DPPPP është mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e 

rasteve të dyshimta për organet e zbatimit të ligjit konkretisht me Prokuroritë, Policinë e Shtetit, 

Byronë Kombëtare të Hetimit, etj. 

Në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit Ligji nr. 9917 

datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i 

ndryshuar, parashikon një sërë subjektesh si bankat, shoqëritë e transfertave, noterë, shoqëri 

ndërtimi, zyrat e këmbimeve valutore, etj. të cilët kanë detyrime për marrje masash për 

identifikimin e klientëve të tyre /klientëve potencialë e më tej monitorimin, sigurimin, mbajtjen e 

të dhënave për burimin e fondeve, të përcaktimit të risqeve brenda subjektit, të trajnimit të 

punonjësve  të tyre, implementimin e sanksioneve ndërkombëtare për personat e shpallur, të 

raportimit pranë DPPPP të aktiviteteve të dyshimta etj.  

 

Pra në thelb veprimtaria e DPPPP përqendrohet në analizimin e rasteve të dyshimta të 

sinjalizuara nga subjekte e sipërpërmendura. 

 

Në rastet kur nga subjektet e ligjit sinjalizohet një rast i dyshimtë që lidhet me transaksione apo 

dyshime për ‘platforma on line’, këto trajtohen analizohen më tej bazuar në të dhënat që 

disponohen apo sigurohen dhe në rast se konstatohen dyshime, dërgohen më tej për ndjekje të   



mëtejshme në institucionet ligj zbatuese. 

 

Gjithashtu bazuar në ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit’ i ndryshuar DPPPP shkëmben informacion edhe me njësitë homologe 

të huaja (kërkesa drejt dhe nga homologët, informacione spontane).  

Gjatë viteve të fundit (2017-2021) rezultojnë raportime nga subjektet e ligjit të rasteve të 

dyshimta të aktiviteteve (skema të dyshimta të pastrimit të parave) që lidhen me shoqëri që 

operojnë si ‘Call Center’/‘Shoqëri Telematike’.  

Nga ana e DPPPP janë dërguar raste në organet ligj zbatuese për subjekte juridike që operojnë si 

shoqëri shërbimesh telematike/on-line/‘Call Center’, me dyshime për aktivitet kriminal. 

Informojmë se DPPPP ka përfshirë tipologji në lidhje me këto subjekte (shoqëri shërbimesh 

telematike/on-line/ ‘Call Center’) edhe në raportet vjetore të publikuara në faqen tonë zyrtare 

dhe këtu përmendim, tipologjinë nr. 5 te raporti vjetor 2018 faqja 19[1], tipologji 4 Raporti 

vjetor 2019[2] faqja 18. 

 

Gjithashtu në vitin 2018, DPPPP ka kryer një analizë në lidhje me personat (fizik tregtar+juridik 

në një nga format e njohura) që ushtrojnë aktivitet si ‘Call Center.’/Telematike dhe 

problematikat e evidentuara janë adresuar në organet përkatëse. 

 

Vlen të përmendet se DPPPP nuk është organ që kryen kallëzime penale por dërgon 

informacione me dyshime për pastrim parash apo financim terrorizmi dhe çdo informacion apo e 

dhënë, e dërguar nga DPPPP 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 22/1 ligji nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit”(i ndryshuar). 

 

Duhet të evidentohet se siç dihet call-center nuk ka të njëjtin kuptim si FOREX, pasi të parat 

ushtrojnë një gamë të gjerë veprimtarie e cila mund të përfshijë ose jo FOREX. 

3 09.02.2022 

Noter- Kerkese 

per informacion 11.02.2022 

Ne lidhje me pyetjen Tuaj “ A jane ndermjetesit subjekt i ligjit 9920, te ndryshuar” sqarojmë se: 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të pastrimit të Parave (DPPPP) rregullohet nga 

ligji  9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”( i 

ndryshuar) dhe referuar këtij ligji, PO ndërmjetësit janë subjekt i ligjit si edhe përcaktohet nga 

neni 3, pika gj. 

Ndërkohë ligji 9920, i ndryshuar, që referoni rezulton të jetë ligji “Për procedurat tatimore në 

republikën e Shqipërisë” për të cilën DPPPP nuk ka kompetencë. Për më shumë duhet ti 

drejtoheni Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve për të marrë informacionin e kërkuar.  

 Përfunduar Jo 

4 17.02.2022 

Noter- Kerkese 

per informacion 18.02.2022 

Ju bëjmë me dije se Po ndërmjetësit dhe avokatët janë subjekt të ligjit 9917/2008 “Për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” ( i ndryshuar) neni 3, pika gj si 

dhe mospjesëmarrja Juaj me dëshirë siç citoni në email në seancat trajnuese që organizon 

DPPPP nuk ju përjashton nga përgjegjësia si subjekt i ligjit. 

 

-Në faqen zyrtare online të DPPPP-së gjendet baza ligjore mbi bazën e të cilit funksionon 

Drejtoria jonë. Përfunduar Jo 



5 22.02.2022 

Pune kerkimore - 

Kerkese per 

informacion  

Kerkese (e 

deleguar) 24.02.2022 

Në përgjigje të kërkesës Tuaj me anë të së cilës kërkoni informacion mbi konsultimin publik për 

Ligjin nr.120/2021, datë 2.12.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9917, datë 

19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit””, i ndryshuar, 

Ju bëjmë me dije se Projektligji është hedhur ne platformën online te konsultimit publik me date 

22.01.2021 dhe konsultimi publik me subjektet e ligjit eshte realizuar nëpërmjet takimit online 

me date 23.02.2022 ora 11:00 si dhe me grupe te tjera interesi me date 23.02.2021 ora 13:00. 

Gjithashtu DPPPP ka marre nëpërmjet email komente mbi projektligjin nga Eksperti 

Ndërkombëtar i GIZ, Delegacioni BE ne Shqipëri, Ministria e Drejtësisë, Agjencia Kombëtare E 

Shoqërisë se Informacionit, Banka e Shqipërisë, Shoqata Shqiptare e Bankave, Inspektorati i 

Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.  

*Ndërkohë DPPPP i ka paraprirë konsultimit publik prej Dhjetor 2020 me grupet e interesit, 

kryesisht bankat dhe ka marre komente paraprake te cilat janë reflektuar dhe integruar ne 

versionin e projektligjit qe u publikua ne 22.01.2021. 

 

Bashkëngjitur këtij Email-i gjeni: 

-Emailet ku janë ftuar subjektet e Ligjit nr.9917/2008 per pjesëmarrje ne konsultimin publik; 

-Emailet me komente nga grupet e interesit  Ak-Invest, Banka Credins, Banka OTP, Banka 

Tirana, Alpha Bank, BKT; 

- Dokumentacionin mbi konsultimin publik (Raporti Individual i Konsultimit Publik, Dokumenti 

Konsultativ, Plani i Konsultimit);  

- Komentet nga eksperti ndërkombëtar i GIZ; 

- Delegacioni i BE ne Shqiperi; 

- Komentet nga Ministria e Drejtesise; 

- Agjencia Kombëtare E Shoqërisë se Informacionit; 

- Komente nga Banka e Shqipërisë; 

-Komente nga Shoqata Shqiptare e Bankave; 

- Inspektorati I larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurisë; 

- Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.  Përfunduar Jo 

6 07.03.2022 

Avokat- Kerkese 

per informacion 07.03.2022 

Në vijim të mesazhit tuaj, informojmë se  subjektet e përfshira në tregtimin e mjeteve motorike 

janë subjekt gërmën k (viii) të nenit 3, të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të 

parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar dhe si të tillë bazuar në nenin 12 të ligjit të 

sipërcituar kanë detyrimin të raportojnë në DPPPP 

 Raporte të Aktivitetit të Dyshimtë  (sipas pikes 1 dhe 2 të nenit të sipërpërmëndur)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. 

 Transaksionet në para fizike (sipas pikes 3 të nenit të sipërpërmëndur - nëse i 

kryejnë), 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. Përfunduar Jo 

7 18.03.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion  24.03.2022 

Ju informojmë se të dhënat e detajuara sipas secilës prej këtyre pyetjeve janë të pasqyruara në 

raportet vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, të publikuara 

në faqen zyrtare të institucionit www.fiu.gov.al 

Për sa i përket pyetjes tjeter: 

Ju bëjmë me dije si për shkak të të dhënave që ky informacion përmban, bazuar në pikën 1/1 të Përfunduar Jo 

http://www.fiu.gov.al/


nenit 21 të ligjit nr.9917 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i 

ndryshuar konsiderohet nga DPPPP “I kufizuar”  dhe nuk mund të vihet në dispozicionin tuaj. 

Bazuar në ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” adresimi i kërkesës për informim nga 

çdo subjekt i interesuar, duhet të respektojë të gjitha kërkesat e nenit 11 “Kërkesa për 

informim”  të këtij ligji, sipas të cilit  përcaktohet se “1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim 

dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e 

kërkuesit dhe nënshkrimin e tij…… 4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë: a) emrin dhe 

mbiemrin e kërkuesit; b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni; 

c) përshkrimin e informacionit që kërkohet; ç) formatin në të cilin preferohet informacioni; d) 

çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të 

kërkuar” 

8 28.03.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 30.03.2022 

Ju bëjmë me dije se informacioni në lidhje me pyetjet e Tuaja gjenden ne Raportet Vjetore ndër 

vite, të cilat janë të Publikuara në faqen tonë në web (https://fiu.gov.al/sq/raportet-vjetore/). 

Bazuar në pyetjet e Juaja, Ju informojmë si mëposhtë: 

1. Sa raste i keni referuar policise per pastrim parash per vitet 2019,2020,2021?  

 Lutem referohuni tabelës me Nr 4, sipas periudhës në Raportimet tona Vjetore. Po Ju vëm në 

dispozicion tabelën me Nr. 4 për vitin 2021. 

Tabela 4: Indiciet  për rastet e dërguara gjatë vitit 2021 në DPPSH dhe Prokurori. 

 Indiciet 

R

A

D 

Analiza 

sektoriale 

NjIF 

Partnere 

Njoftime/Burime 

të hapura 

To

tal 

Raste të dërguara në 

Prokurori 
47 2 1 0 50 

Raste të dërguara në 

Polici 

20

0 
2 3 3 

20

8 

Total 
24

7 
4 4 3 

25

8 

 

2. Sa raste i keni referuar Prokurorise per pastrim parash per vitet 2019,2020,2021?  

Veprat e origjinës 20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

Krime në fushën e narkotikëve 43 31 28 35 39 

Trafikim i qenieve njerëzore / shfrytëzim prostitucioni 2 2 5 4 3 

Veprime/investime nga grupe kriminale 5 3 4 2 11 

Veprime nga persona të dyshuar si të përfshirë në 

terrorizëm  apo FT  
5 2 4 6 3 

Mashtrime (financiar, kompjuterike) 15 13 18 13 21 

Falsifikim 5 2 4 2 3 

Shpërdorim detyre / Korrupsion / Dyshim për ushtrimi të 13 5 10 12 21 Përfunduar Jo 

https://fiu.gov.al/sq/raportet-vjetore/


 Lutem referohuni tabelës me Nr 4 si më sipër dhe Raportit Vjetor 2019,2020,2021. 

3. Sa prej rasteve te referuara prej jush kane perfunduar me vendim fajesie nga 

gjykatat?  

 Nuk disponojmë statistika. 

4. Sa prej rasteve jane pushuar apo autoret e proceduar jane shpallur te 

pafajshem?  

Nuk disponojmë statistika. 

      5.   Nga cilat aktivitete kriminale burojne kryesisht parate e paligjshme? 

Lutem referohuni tabelës me Nr 5, sipas periudhës në Raportimet tona Vjetore. Po Ju vëm në 

dispozicion tabelën me Nr. 5 për vitin 2021. 

Tabela 5: Të dhëna për klasifikimin e veprës së origjinës për periudhën 2017 – 2021. 

      6.   Sa prej rasteve te referuara policise apo prokurorise per vitet 2019,2020,2021 jane 

shtetas shqiptare dhe sa shtetas te huaj? 

Nuk disponojmë statistika. 

Ju informojmë se Raporti Vjetor i plotë për vitin 2021, do publikohet në ditët në vijim dhe do 

jetë i aksesueshëm për të gjithë të interesuarit rreth punës dhe veprimtarisë e DPPPP. 

ndikimit të paligjshëm 

Mos deklarim shumave dhe sendeve me vlere në kufi 1 1 3 4 0 

Vjedhje, grabitje, kanosje 7 6 5 5 1 

Trafikim i mjeteve motorike/ shmangie detyrime doganore/ 

kontrabandë 
0 0 3 3 0 

Dyshime për evazion fiskal/(fshehje të ardhurash) 16 5 14 9 4 

Precedentë të mëparshëm kriminalë 17 19 17 11 7 

Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit - - - 4 0 

Nuk dihet 
27

2 

28

7 

15

1 

15

8 

14

5 

Total 
40

1 

37

6 

26

6 

26

8 

25

8 

9 14.04.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 21.04.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion për të cilën, për të cilën Ju falënderojmë. Në 

lidhje me pyetjet, informojmë sa vijon: 

1.DPPPP në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit” i ndryshuar, ka kryer analiza të riskut për pastrim të produkteve të veprës penale, në 

fushën e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, rezultatet/konkluzionet/gjetjet e të cilave janë 

ndarë dhe adresuar tek organet kompetente në përputhje me fushën e veprimtarisë. Këto analiza 

kanë treguar se pastrimi i parave nëpërmjet pasurive të paluajtshme mbetet një 

instrument/metodë i përdorur për pastrimin e produkteve të veprës penale, për ketë arsye sektori 

konsiderohet me risk. 

2. DPPPP nuk është organ që mund të arrije në konkluzionin e shprehur në dy fjalitë e para të 

pikës 2. Në dijeninë tonë, nuk ka analiza të besueshme, nga institucione te certifikuara, me Përfunduar Jo 



metodologji konkrete që mbeshtesin konkluzionin Tuaj futjen e parave informale në ndërtim. 

Një nga funksionet më të rëndësishme të DPPPP si njësi inteligjence financiare është mbledhja, 

analizimi i rasteve të dyshimta/RAD të ardhura nga subjekte dhe tipologji të ndryshme1. Procesi 

i analizimit nuk kufizohet vetëm në informacionin e ardhur si RAD por duke kryer kërkime në të 

dhënat e brendshme dhe rast pas rasti duke siguruar të dhëna me kërkesa. Për këtë qëllim, 

DPPPP ka aksesin e nevojshëm në të dhëna. Nëse ka dyshime për pastrim parash rastet dërgohen 

në organet e zbatimit të ligjit.  

Lidhur me fjalinë e fundit të pyetjes që lidhet me kontrollet e këtyre kompanive  që ushtron 

DPPPP në lidhje me përputhshmërinë e subjekteve  me legjislacionin PP/FT 

Drejtoria e Përgjitshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), në zbatim të legjislacionit 

në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, ushtron dhe 

funksionet e mbikëqyrësit të subjekteve të nenit 3, të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” (PPP/FT), në germën ‘k (ii)’,   

të të cilit janë përfshirë dhe shoqëritë e ndërtimit. 

Bazuar në dispozitat e ligjit PPP/FT  (nenet 4, 4/1, 4/2,5, 7,8, 11,12,16) kontrollet e realizuara në 

këto subjekte të ligjit, përfshijnë masat e ndërmarra nga shoqëritë e ndërtimit për:  

1. Zbatimin e detyrimeve të vigjilencës së duhur ndaj klientit në përputhje me nenin 4 të ligjit, 

për identifikimin e klientit para vendosjes së marrëdhënies së biznesit (apo transaksioneve 

që kryhen me klientë rastësor);  

2. Identifikimin e klientit (person fizik apo juridik)  dhe verifikimin nëpërmjet dokumenteve  

nëpërmjet dokumenteve, të dhënave apo informacioneve të marra nga burime të besueshme 

dhe të pavarura në përputhje me germën ‘a’ të pikës 1, të  nenit 4/1 të ligjit. Në rastin e 

personave juridik kërkohet të kryhet dhe identifikimi i pronari përfitues në përputhje me 

germën ‘a’ të pikës 1, të  nenit 4/1 të ligjit; 

3. Monitorimin e  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 në përputhje me 

germën ‘ë’ të pikës 1, të  nenit 4/1 të ligjit; 

4. Rishikimin e dosjeve të klientëve, për të siguruar 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 në përputhje me me germën ‘f’ të pikës 1, të  nenit 4/1 të 

ligjit; 

5. Dokumentacionin e përdorur për identifikimin e klientit (persona fizik, persona juridik, 

përfaqësues ligjor, organizime ligjore) në përputhje me nenin 5 të  ligjit   

6. Niveli i zbatimit të masave të vigjilencës së zgjeruar për klientët dhe transaksionet me risk 

të lartë të sipas neneve 7 dhe 8 të ligjit PPP/FT; 

7. Zbatimi i masave parandaluese në përputhje me nenin 11 të ligjit PPP/FT (rregulloret, 

udhëzimet e brëndshme, politika e pranimit të klientit, dokumenti i politikës së riskut PP/FT 

dhe administrimit të tyre, caktimin e një personi përgjegjës për PPP/FT, krjimin e sistemit 

për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave, auditimi i brëndshëm, trajnimi i punonjësve); 

                                                           
1 Përfshirë këtu edhe rastet e dyshimta të lidhura me investimet në pasuri të paluajtshme. 



8. Raportimi i të dhënave (Transaksioneve në Para Fizike me vlerë mbi 1 milion lek dhe 

raportet e Aktivitetit të Dyshimtë)  në DPPPP në përputhje me nenin 12 të ligjit PPP/FT; 

9. Ruajtja e të dhënave që subjektet e ligjit mbledhin në kuadrin e ushtrimit të vigjilencës së 

duhet(dokumentet që rrjedhin nga procesi i vigjilencës së duhur dhe asaj të zgjeruar, të 

dhënat transaksioneve, korrespondencën me klientin, si dhe rezultatet e analizave të kryera), 

në përputhje me nenin 16 të ligjit PPP/FT; 

 

Në tabelën në vijim  paraqiten të dhënat për inspektimet e realizuara në shoqëritë e ndërtimit nga 

DPPPP, për periudhën 2017 – 2021 

 2017 

 

2018 2019 2020           

2021 

Ve

nd 

Distan

cë 

Ve

nd 

Distan

cë 

Ve

nd 

Distan

cë 

Ve

nd 

Distan

cë 

Ve

nd 

Dis

tan

cë 

 14 19 9 14 13 9 14 16 9 14 

TOTA

LI 

33 23 22  30             23 

  

3. DPPPP nuk është organ që mund të arrije në konkluzionin e shprehur fjalinë e parë të pikës 3. 

Në dijeninë tonë, nuk ka analiza të besueshme, nga institucine te certifikuara, me metodologji 

konkrete që mbeshtesin konkluzionin Tuaj. 

 

Edhe në kuadër të kësaj pyetje informojmë se DPPPP analizon rastet e dyshimta/RAD etj. sipas 

përshkrimit më sipër. 

4. DPPPP publikon çdo vit në faqen e saj zyrtare2 raportin vjetor në të cilën paraqiten aspekte 

kryesore të punës së saj duke përfshirë këtu jo vetëm statistika për sa i përket RAD, referimeve 

por edhe përshkrim të treguesve me anomali, indicieve, mënyrës së veprimit dhe metodave të 

ndjekura për kryerjen e PP/FT dhe tipologji të rasteve të trajtuara.  

Për sa i përket tipologjive të dyshimta në fushën e investimeve në pasuri të paluajtshme 

përmendim këtu (por jo vetëm) tipologjinë. nr. 2 faqja 24, tipologjinë nr.3 faqja 25 Raporti vjetor 

20163, tipologjinë nr.3 faqja 17 Raporti vjetor 20184, tipologjinë nr.2 faqja 15 Raporti vjetor 

20205, tipologjia nr.2 faqja 14  Raporti vjetor 2021, tipologjia nr.6 faqja 20  Raporti vjetor 20216  

Etj.  

 

5. Bazuar në të dhënat në dispozicion, DPPPP nuk është organ që mund të arrije në konkluzionin 

e shprehur fjalinë e parë të pikës 5. Në dijeninë tonë, nuk ka analiza të besueshme, nga 

institucine të certifikuara, me metodologji konkrete që mbeshtesin konkluzionin Tuaj. 

                                                           
2 https://fiu.gov.al/sq/ 
3 http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2016.pdf 
4 http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2018.pdf 
5 https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti_Vjetor_2020-1.pdf 
6 https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Raporti_Vjetor_2021.pdf 



Nisur sa më sipër, nuk mund të kemi konkluzion për pyetjen Tuaj. 

10 29.04.2022 

Qytetar- kërkesë 

për informacion 09.05.2022 

Në lidhje me kërkesën drejtuar DPPPP më poshtë informojmë se: 

DPPPP si njësi e inteligjencës financiare ka si detyrë thelbësorë mbledhjen e rasteve të 

dyshimta/sinjalizimeve, analizimin e tyre, sigurimin e të dhënave shtesë kur duhen. Në 

konkludim të rasteve, kur ka dyshime për veprimtari kriminale bashkëpunohet me organet e 

zbatimit te ligjit.  

 

Në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit Ligji nr. 9917 

datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i 

ndryshuar, parashikon një sërë subjektesh si bankat, shoqëritë e transfertave, noterë, shoqëri 

ndërtimi, zyrat e këmbimeve valutore, etj. të cilët kanë detyrime për marrje masash për 

identifikimin, klientëve të tyre /klientëve potencialë e më tej monitorimin, sigurimin, mbajtjen e 

të dhënave për burimin e fondeve, të përcaktimit të risqeve brenda subjektit, të trajnimit të 

punonjësve  të tyre, implementimin e sanksioneve ndërkombëtare për personat e shpallur, të 

raportimit pranë DPPPP të aktiviteteve të dyshimta etj.  

 

Në faqen tonë zyrtare https://fiu.gov.al/sq/ janë të publikuara ndër vite raportet vjetore në të 

cilat  paraqiten aspekte kryesore të punës së DPPPP duke përfshirë këtu jo vetëm statistika për sa 

i përket raporteve te aktivitetit te dyshime (RAD) të ndara sipas subjekteve raportuese, rasteve te 

ndara me organet e zbatimit te ligjit, por edhe përshkrim të treguesve me anomali, indicies i 

kategori si dhe tipologji të rasteve të trajtuara.  

 

Për sa i përket tipologjive të dyshimta në fushën e investimeve në pasuri të paluajtshme 

përmendim këtu (por jo vetëm) tipologjinë. nr. 2 faqja 24, tipologjinë nr.3 faqja 25 Raporti vjetor 

2016[1], tipologjinë nr.3 faqja 17 Raporti vjetor 2018[2], tipologjinë nr.2 faqja 15 Raporti vjetor 

2020[3], tipologjia nr.2 faqja 14  Raporti vjetor 2021, tipologjia nr.6 faqja 20  Raporti vjetor 

2021[4]  Etj.  

 

Nuk mbajmë statistika te posaçme për tipologjitë me lejet e ndërtimit dhe pasuritë e paluajtshme Përfunduar Jo 

11 09.05.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 13.05.2022 

1. Pyetja 1 

 

 Numri i punonjësve të DPPPP-së është 43 i ndarë sipas vjetërsisë: 
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[1] http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2016.pdf 
[2] http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2018.pdf 
[3] https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti_Vjetor_2020-1.pdf 
[4] https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Raporti_Vjetor_2021.pdf 

https://fiu.gov.al/sq/


 

2. Pyetja 2 

 

 Mbahet një raport i drejtë për përfshirjen e të gjithë punonjësve në trajnime të 

ndryshme sipas nevojave për zhvillime të mëtejshme të aftësive dhe tematikave të 

lidhura me detyrat funksionale. 

 

3. Pyetja 3 

 

 Në 2021 janë shpenzuar për trajnime stafi  rreth 400.000 lek, ndërkohë që mbi 

90% e trajnimeve janë kryer online ose të financuara nga organizatorët. Për 2022 

janë parashikuar shpenzime për trajnime në të njëjtat vlera me 2021 duke pasur 

parasysh që shumica e trajnimeve ofrohen online apo të financuara nga 

organizatorët.  

4. Pyetja 4 

 

 Rritja e kapaciteteve për burimet njerëzore është prioritet dhe për përmbushjen e 

nevojave për kualifikime bashkëpunohet në mënyrë të vazhdueshme me 

organizatat ndërkombëtare. Nee 2021 punonjesit jane perfshire nee rreth  60 

trajnime, krahasuar me 2019 ku jane perfshire ne 43 trajnime.  

 

5. Pyetja 5 

 Në 2021 jane larguar 6 punonjës me dëshirën e tyre. 

2

5 

Nr. i 

punonj

ësve 

1 1 4 4 3 3 3 1 4 1 1 1 4 1 1 3 2 1 4 

12 22.05.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 27.05.2022 

1. Shqipëria prej Shkurt 2020 është  përfshirë nga FATF[1] në listën e vendeve “nën monitorim të 

shtuar” ndryshe e quajtur si “lista gri”. Duhet te evidentohet se përfshirja në listën gri është një 

proces që e kalojnë shumë shtete. Në rajon deri në 2019 ka qenë Serbia në listën gri. Gjithashtu 

deri në fund të 2020 së bashku me Shqipërinë në listën gri ishte edhe Islanda, aktualisht është 

Malta së bashku me Turqinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.  

Vlen të theksohet se për shkak të njësërë sfidash që pandemia globale Covid-19 solli në nivel 

botëror përfshirë dhe Shqipërinë, vitet 2020-2021, si për ekspertët vlerësues dhe për institucionet 

Shqiptare u pa e arsyeshme shtyrja e afateve të planit të dakordësuar të veprimit, shkak për të 

cilin vazhdojmë të jemi në listën gri.  

Por duhet të theksohet se Shqipëria  i ka përmbushur pothuajse të gjitha pikat e planit të 

veprimit, për të cilat jemi besim plotë për marrjen e një vlerësim pozitiv brenda 2022.  Përfunduar Jo 

                                                           
[1] FATF (The Financial Action Task Force (FATF)(is the global money laundering and terrorist financing watchdog) në cilësinë e organit 

ndërqeveritar që përcakton në nivel ndërkombëtar standardet dhe nxit zbatimin efektiv të masave ligjore, rregullative dhe operacionale për luftën 

kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe kërcënime të tjera që lidhen me integritetin e sistemit financiar. 



2.           Nëse i referoheni statistikave të urdhërave të blloimit të perkohshëm që nxjerr DPPPP, 

ato janë produkt i elementeve të mirë përcaktuar në ligj dhe urdhëra të tillë nxirren vetëm kur 

marrim dijeni për një transaksion në proces për të cilin “ka arsye të bazuara në fakte dhe 

rrethana konkrete për pastrim parash dhe financim terrorizmi”.  Këta urdhëra nuk mund të 

krahasohen në terma statistikor pasi janë produkt i elementeve specifik, qe një vit mund te 

ndodhin me shumë apo me pak. Në lidhje me sekuestrimet, nuk jemi organi që realizon 

sekuestrim, nuk kemi kompetenca të policisë gjyqësore dhe statistikat zyrtare të sekuestrimeve 

disponohen nga Prokuroritë. Nga të dhënat e disponueshme nuk rezulton qe në rang vendi te ketë 

rënie sekuestrimesh në tërësinë  e vet. 

“Krahas urdhrave të bllokimit, gjatë vitit 2021 DPPPP ka përdorur me shumë sukses edhe 

mekanizmin e monitorimit të llogarive bankare. Sipas dispozitave ligjore në fuqi, DPPPP 

urdhëron,kur ka arsye të bazuara për PP/FT, monitorimin, gjatë një periudhe të caktuar të 

veprimeve bankare që janë duke u kryer përmes një ose më shumë llogarish të përcaktuara.” 

Sekuestrimet e derivuara nga monitorimi nuk janë përfshirë në statistikat e raportit vjetor 2021. 

3.    Për natyren e tyre në mbarë botën vlerësohet se kriptomonedhat përbejnë rrezik për t’u 

përdorur edhe nga krimi ne forma të ndryshme, përfshirë si instrument për të realizuar pastrimin 

e parave. 

DPPPP nuk disponon të dhëna konkrete dhe të besueshme që kriptomonedhat përbëjnë rrezik të 

lartë. 

13 23.05.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 27.05.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion në funksion të së cilës informojmë se Vlerësimi 

Kombëtar i Riskut lidhur me Pastrimin e Parave (PP) dhe Financimit të Terrorizmit (FT) është 

një dokument i realizuar në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare, me anë të cilit synohet të 

sigurohet një njohje më e mirë e rreziqeve PP/FT duke synuar një qasje me efektive në drejtim të 

ruajtës së sistemit financiar, si dhe parandalimit të PP/FT në tërësi. 

Vlerësimi i fundit i realizuar nga autoritetet shqiptare është i vitit 2019 i cili ka marrë në 

konsideratë të dhënat për periudhën 2015-2018. Ky dokument është i klasifikuar sekret shtetëror, 

nuk është publik si dhe nuk mund të ndahet në tërësinë e tij. 

 

Gjithsesi, në funksion të bashkëpunimit me Ju, bashkëlidhur do të gjeni versionin e përmbledhur 

të këtij dokumenti. 

Shqipëria në qershor 2019 ka përfunduar dokumentin “Vlerësimi Kombëtar i Riskut të Pastrimit 

të Parave dhe Financimit të Terrorizmit” i cili ka marrë në konsideratë të dhënat për periudhën 

2015-2018. Vlerësimi është rezultat i një bashkëpunimi të ngushtë ndërinstitucional dhe 

konsultimi  me një sërë aktorësh publik dhe privat, me anë të cilit synohet të sigurohet një njohje 

më e mirë e rreziqeve nga PP/FT, një qasje efektive në drejtim të parandalimit dhe ndëshkimit të 

këtyre aktiviteteve kriminale dhe personave të përfshirë. 

  

Ky dokument parashtron një vlerësim të faktorëve që rrisin rrezikun e pastrimit të parave dhe 

elementët që ndikojnë në cënueshmëri (dobësitë) të sistemit duke përfshirë  vlerësimin e riskut 

për personat juridik dhe organizimeve ligjore dhe i  faktorëve kryesor që e ulin riskun, faktorëve 

kryesor që e rrisin riskun  dhe kërcënimet për sistemin bankar, për subjektet financiare jobanka, 

shoqëritë/unionet e kursim kreditit, zyrat e këmbimit valutor, kompanitë e (ri) sigurimit dhe 

fondet private të pensioneve, lojërat e fatit dhe kazinotë, sektori i pasurive të paluajtshme, etj. 

 

Më poshtë do të paraqesim një përmbledhje të gjetjeve kryesore: Përfunduar Jo 



 

1. Veprat kryesore të cilat janë burim gjenerimi i të ardhurave kriminale të cilat shpeshherë 

rezultojnë vepra mëmë/të origjinës për rastet e pastrimit të parave janë:  ‘Kultivimi dhe 

prodhimi i lëndëve narkotike’, ‘Mashtrimi’, ‘Krimi në fushën e doganave’,  ‘Vepra penale në 

lidhje me trafiqet e paligjshme’, ‘Vepra penale në fushën e taksave dhe tatimeve’ ‘Vjedhja e 

pasurisë’ si dhe ‘Korrupsioni’. 

 

2. Vlerësimi i faktorëve që rrisin rrezikun e pastrimit të parave dhe elementët që ndikojnë në 

cënueshmëri (dobësitë) të sistemit.  

 

Faktorët që rritin rrezikun e pastrimit të parave (kërcënime) në Shqipëri janë : 

 Dominimi për disa vite i veprës penale të ‘Kultivim dhe prodhim/trafikim të lëndëve 

narkotike’, vepër e cila njihet si një nga veprat kryesore për gjenerimin e të ardhurave 

jo-legjitime; 

 Evazioni Fiskal; 

 Vepra penale e ‘mashtrimit’; 

 Prania e grupeve kriminale me lidhje kombëtare dhe ndërkombëtare; 

 Prezenca e korrupsionit.  

 

Elementët që ndikojnë në cënueshmëri (dobësitë) të sistemit që mund të shfrytëzohen apo mund 

të lehtësojnë veprimtarinë e pastrimit të parave: 

 Pozicioni gjeostrategjik i Shqipërisë i vendosur në udhëkryqet midis lindjes dhe 

perëndimit,  krijon kushte që vendi të synohet si një pikë transiti, për trafiqet dhe 

aktivitetet e paligjshme; 

 Ekonomia informale; 

 Kontrolle jo në nivelit e duhur në kufi; 

 Përdorimi i gjerë i parasë fizike; 

 Emigracioni në vijimësi; 

 Dënime të pakta për ‘veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale’; 

 Risitë teknologjike në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve si në sektorin bankar dhe 

në sektorin e institucioneve financiare jo bankë. 

 

3. Janë identifikuar kërcënimet që lidhen terrorizmin dhe financimit të tij, si me poshtë: 

 

 Kërcënimet nga grupet ndërkombëtare terroriste;  

 Mundësia e aktivizimit të ‘luftëtarëve të huaj’ në zonat e ndërkombëtare të konfliktit   

 Rreziku i paraqitur prej luftëtarëve të rikthyer ; 

 Radikalizimi dhe ekstremizmi ; 

Janë identifikuar edhe faktorët që ndikojnë në cënueshmëri (dobësitë) të sistemit dhe mund të 

shfrytëzohen apo mund të lehtësojnë veprimtarinë e terroristëve (përveç pozicionit gjeostrategjik 

i Shqipërisë) të cilat konsiderohet të jenë: 

 

 Prania e individëve dhe  grupeve që mbështesin ose promovojnë ekstremizmin e 

dhunshëm; 



 Përdorimi i lartë i parasë fizike; 

 Përdorimi i mjeteve të reja komunikimi për propagandë; 

 

4. Faktorët që ndikojnë në rritjen e riskut për pastrim parash nga subjektet juridike: 

 Rritja e numrit të subjekteve që ofrojnë produktet ose shërbimet e tyre përmes tregut 

online. Këtu përmendim zgjerimin e tregut të shoqërive që veprojnë në fushën “Call-

Center’ 

 Prezenca e një numri të konsiderueshëm të shoqërive të huaja dhe struktura komplekse 

e tyre. 

Elementët që ndikojnë në cënueshmëri (dobësitë) të sistemit që mund të shfrytëzohen apo mund 

të lehtësojnë veprimtarinë e pastrimit të parave nëpërmjet personave juridik 

 Përdorimi i lartë i parasë fizike;  

 Korrupsioni në fushën e tatim taksave dhe fushës doganore; 

 Mospërputhje midis legjislacionit tonë dhe legjislacionit ku janë regjistruar shoqëritë e 

huaja; 

 Lejimi i regjistrimit të një fushe të gjerë veprimtarish pa një lidhje logjike dhe 

ekonomike midis tyre për një subjekt të vetëm;  

 Mungesa e një regjistri të pronarëve përfitues. 

 

U morën në konsideratë grup-subjektet kryesore raportuese në DPPPP dhe konkluzionet 

përkatëse janë si më poshtë: 

5. Në lidhje me rreziqet në sistemin bankar: 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  Kërcënime  

- Shkalla e lartë e ekonomisë informale 

dhe përdorimi i lartë i parasë fizike 

në ekonomi; 

- Volume të larta transaksionesh dhe 

gamë e gjerë produktesh që ofrohen;  

- Kontrollet e brendshme në disa raste 

nuk janë në nivelit e duhur; 

- Vështirësi në disponimin e 

dokumenteve që provojnë burimin e 

fondeve, të cilat mbeten kryesisht në 

nivel deklaratash për transaksione të 

kryera nga klientët me para fizike në 

llogaritë individuale dhe tregtare; 

- Mundësia e ulët për të 

verifikuar/kryqëzuar dhe ballafaquar 

deklarimet dhe  të dhënat e paraqitura 

nga disa kategori klientësh  

- Përdorimi i llogarive personale për 

qëllime biznesi apo i llogarive të 

biznesit për qëllime që nuk përputhen 

- Globalizimi i shërbimeve 

financiare që mund të përdorin 

klientët; 

- Teknikat gjithnjë e më shumë të 

reja për të realizuar PP/FT; 

- Përdorimi i sistemit bankar si mjet 

pothuajse i pazëvendësueshëm për 

të arritur pastrimin e e fondeve të 

rrjedhura nga aktivitete kriminale; 

- Niveli i kriminalitetit në vend; 

- Risku teknologjik; 

-  



me aktivitetin e kryer; 

- Zhvillimi i produkteve elektronike që 

mundësojnë kryerjen e 

transaksioneve në distancë. 

 

6. Në lidhje me rreziqet në Institucionet Financiare Jo bankë: 

 

7. Në lidhje me rreziqet në Zyrat e Këmbimit Valutor: 

 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Numri relativisht i madh i ZKV dhe strukturat 

e kufizuara në burimet njerëzore e vështirëson 

mbikëqyrjen; 

- Mungesa e një sistemi TI të integruar për 

veprimet financiare që realizohen nga ZKV si 

dhe në funksion të fushës së PPP/PFT; 

- Kryerja e transaksioneve të këmbimit valutor  

në para fizike (edhe kur shumat janë të larta) 

pa përdorim të sistemit bankar;  

- Shërbim lehtësisht i aksesueshëm përfshirë 

edhe ata persona të lidhur me veprimtari 

kriminale; 

- Informaliteti në mënyrën e ofrimit të 

shërbimeve. 

Kërcënime  

- Shkalla e lartë e ekonomisë informale; 

- Përdorimi i lartë i parasë fizike; 

-  

 

8. Rreziqet në lidhje me subjektet financiare jobankë për shërbimin e transfertës së parave: 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Rritja e numrit të institucioneve 

financiare jo bankë; 

- Rritja e vazhdueshme e 

përdorimit të këtyre 

institucioneve si burime 

financimi; 

- Rritja e shumave të cilat këto 

institucione financojnë; 

- Kërkesat e thjeshtuara për 

aplikimin dhe disbursimin e 

kredisë  për institucionet e 

mikrokredisë; 

Kërcënime  

- Mos ndërgjegjësimi në të gjithë subjektet, 

se mund të përdoren për PP/FT; 

- Shtrirje e gjerë në tërë territorin e vendit; 



Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Shërbime globale të ofruara edhe në vende të 

konsideruara me risk; 

- Përdorimi i personave “dordolec” për të kryer 

transferta; 

- Numri relativisht i lartë i transfertave të kryera 

në shuma të vogla, ç’ka e bën të vështirë 

zbulimin e aktiviteteve që kanë të  bëjnë më 

PP/FT; 

- Mundësi të limituara për të verifikuar 

vlefshmërinë e të dhënave dhe informacionin e 

percjellë nga klienti;  

- Koha e kufizuar për monitorimin e 

vazhdueshëm për zhvillimin e profilit  të 

klientëve rastësorë, pasi numri është relativisht 

i lartë; 

- Shtrirja e gjerë gjeografike  e rrjetit të 

agjentëve në të gjithë territorin e vendit. 

- Numri relativisht i lartë i remitancave; 

Kërcënime  

- Rritja e numrit të klientëve që kryejnë/përfitojnë 

transferta globale nëpërmjet shërbimeve/produkteve 

nga interneti ka rritur rrezikun e përdorimit të tyre 

për qëllime mashtrimi apo kryerje të aktiviteteve të 

kundraligjshme; 

- Skema dhe teknika të sofistikuara të pastrimit të 

parave ka rritur vështirësinë në analizimin dhe 

zbulimin e aktiviteteve të lidhura me PP/FT;  

- Niveli i kriminalitetit në vend, ekonomisë informale 

si dhe përdorimi i parasë fizike rrit praninë e të 

ardhurave kriminale, vështirëson zbulimin e rasteve 

te dyshimta si dhe ekspozon subjektet ndaj 

aktivitetit të PP/FT; 

-  

 

9. Rreziqet në lidhje me kompanitë e (ri) sigurimit dhe fondet private të pensioneve: 

 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Mungesa e përvojës me problematika 

aktuale të PP dhe FT, për shkak të 

zhvillimit të ulët të tregjeve; 

- Mundësia e zhvillimit të produkteve 

komplekse dhe rritja e vazhdueshme e 

përdorimit të këtyre instrumenteve 

financiare; 

Kërcënime  

- Globalizimi i shërbimeve financiare 

që mund të përdorin klientët; 

- Risku teknologjik; 

Zhvillimi dhe sofistikimi i tregjeve 

dhe instrumenteve financiarë të 

investimit në perspektivë. 

 

10. Rreziqet në lidhje me Lojërat e Fatit: 

 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Informaliteti në tregun e lojërave të 

fatit; 

- Përdorimi i lartë parasë fizike; 

- Futja e teknologjive të reja në 

përdorim dhe lojërat në internet; 

- Trajnime të pakta për punonjësit 

dhe ballafaqimit me detyrimet 

Kërcënimet 

- Tendenca për të ushtruar veprimtari 

në mënyrë informale në kategorinë e 

Basteve Sportive dhe Kazinove 

Elektronike,  

- Ushtrimi online i lojërave të fatit i 

pa kontrolluar, kjo kryesisht në 

webfaqe vendase apo të huaja, duke 



ligjore; 

- Mos identifikim/mos gjurmim të 

transaksioneve të realizuara mbi 

limitin e raportimit; 

- Lehtësisht të aksesueshëm përfshirë 

edhe ata persona të lidhur me 

veprimtari kriminale; 

- Raste sporadike tregojnë që vetë 

pronarët/zotëruesit e këtyre lojërave 

fati janë persona që pastrojnë para; 

 

sjellë si pasojë, mos identifikimin e 

lojtarëve dhe shumat e luajtura prej 

tyre; 

- Tendenca për të ushtruar aktivitet 

lojëra fati, në mënyrë informale, në 

pika fizike, ku më parë është 

ushtruar ky aktivitet, e cila po 

kështu çon në mos identifikimin e 

lojtarëve dhe shumat e luajtura prej 

tyre; 

- Evazion i lartë tatimor e për 

rrjedhojë dhe informaliteti. 

- Zotërimi i këtyre subjekteve nga 

persona të inkriminuar apo të lidhur 

ngushtë me elementë kriminal;. 

 

11. Rreziqet në lidhje me sektorin e pasurive të paluajtshme: 

 

Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Mundësitë e shumta që ky sektor jep për 

investim në zona urbane dhe turistike; 

- Luhatja e madhe e çmimeve brenda 

vendit mes pasurive të ngjashme, madje 

edhe brenda të njëjtave qytete; 

- Informaliteti që e ka karakterizuar këtë 

sektor në vite; 

- Mospërputhja e çmimeve të deklaruara 

me çmimet reale të paguara. 

Kërcënimet 

- Përdorimi i parasë fizike për 

kryerjen e investimeve; 

- Krimi i organizuar brenda dhe 

jashtë vendit. 

 

 

14. Rreziqet në lidhje me transportin  e parasë fizike në kufi: 

 



Faktorët kryesor që e rrisin riskun  

- Sofistikimi i metodave për fshehje 

valute; 

- Fluksi i madh i udhëtareve dhe 

automjeteve sidomos gjate periudhës së 

verës; 

- Mos deklarimet në pika të caktuara të 

kalimit të kufirit pavarësisht se kanë 

flukse të rëndësishme h-d; 

- Rastet sporadike të dedektimit të mos 

deklarimit, ndëshkimi në nivelet të ulët 

dhe mos konfiskimi i shumave. 

Kërcënime  

- Fshehja fizike e parave në 

automjetet e udhëtimit, mallrave 

kryesisht në hyrje/dalje; 

- Ndarja e shumave të 

transportuara në vlera për të cilat 

nuk është e nevojshme deklarimi 

në kufi; 

- Përdorimi i korrierëve udhëtues 

vendas dhe të huaj. 

-  

 

15. Disa elementë që mund të merren në konsideratë lidhur me subjektet Avokat janë: 

 

- Kontakti i vazhdueshëm me klientë të kategorive të ndryshme, jep mundësi aksesi të një 

informacioni të gjerë; 

- Veprimtaria e tyre është tepër e larmishme në kuadër të ndihmës juridike që ofrojnë; 

- Trajnime të pakta, për sa i përket rrezikut për PP/FT; 

- Mungesa e RAD-ve të dërguara prej tyre (gjatë 2015-2018 nuk kanë dërguar asnjë RAD.) 

 

Konkluzione dhe gjetjet e Vlerësimit Kombëtar të Riskut: 

 

 Nisur nga të dhënat e përfituara, rezulton se mundësia e detektimit të rasteve të dyshimta 

për pastrim parash, në nivel inteligjence është në nivel të mirë, mirëpo hetimi paraqet 

probleme dhe kjo ndikon edhe në dërgimin e shumë pak rasteve në Gjykatë. 

 

 Rreziku/kërcënimi kryesor vlerësohet se është produkti kriminal i cili çmohet se buron 

kryesisht nga prodhimi/shitja/trafikimi i lëndëve narkotike, krime në fushën doganore/ 

tatimore, si dhe korrupsioni, vepra këto që mendohet se dominojnë të ardhurat kriminale.  

 Informaliteti në ekonomi dhe përdorimi në shkallë të gjerë i parasë fizike ngelen problem 

në kuadër të detektimit dhe hetimit të PP/FT pasi e vështirësojnë atë.  

 Gjithashtu ngelet problem transporti i parasë fizike në hyrje/dalje nga pikat e kalimit të 

kufirit pasi nga një sërë indicesh dihet dhe pranohet se ndodh në dimensione të 

konsiderueshme, mirëpo deklarimet dhe ndëshkimet përkatëse nuk janë në nivelin e duhur;  

 Në vendin tonë nuk janë evidentuar grupe aktive terroriste;  

 Nuk rezultojnë të dhëna që në vendin tonë të zhvillohen aktivitete në favor të mbledhjes së 

fondeve apo sigurimit të mjeteve logjistike për llogari të rrjeteve terroriste në rajon e më 

gjerë. 

 Nuk rezultojnë të dhëna sipas të cilave OJF të themeluara në vendin tonë të veprojnë jashtë 

vendit në zona konfliktesh (të lidhura me terrorizmin), apo që OJF të themeluara në vendin 

tonë të përfshira në financime ose rekrutim individësh me destinacion zonat e konflikteve, 

por gjithsesi një rrezik që duhet të merret në konsideratë në vijimësi është përdorimi i 



mundshëm i fondeve, nga OJF të caktuara, për kryerjen e propagandës me qëllim 

radikalizmin me matricë fetare jashtë kornizave zyrtare. 

14 14.06.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 17.06.2022 

1.Si paraqitet situata sa i përket pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit? 

 

DPPPP në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 ‘Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit’ ka kryer analiza të riskut për pastrim të produkteve të veprës penale, në fushën e 

pasurive të paluajtshme në Shqipëri, rezultatet/konkluzionet/gjetjet e të cilave janë ndarë dhe 

adresuar tek organet kompetente në përputhje me fushën e veprimtarisë. Këto analiza kanë 

treguar se pastrimi i parave nëpërmjet pasurive të paluajtshme mbetet një instrument/metodë 

ende dominues në Shqipëri, krahasuar me format e tjera, për pastrimin e produkteve të veprës 

penale. 

 

2.Sa rrezik ka që të pastrohen paratë në sektorin e ndërtimit? 

 

DPPPP në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 ‘Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit’ ka kryer analiza të riskut për pastrim të produkteve të veprës penale, në fushën e 

pasurive të paluajtshme në Shqipëri, rezultatet/konkluzionet/gjetjet e të cilave janë ndarë dhe 

adresuar tek organet kompetente në përputhje me fushën e veprimtarisë. Këto analiza kanë 

treguar se pastrimi i parave nëpërmjet pasurive të paluajtshme mbetet një instrument/metodë 

ende dominues në Shqipëri, krahasuar me format e tjera, për pastrimin e produkteve të veprës 

penale. 

 

3.Sa raportime merrni për sektorin  e ndërtimit? 

 

DPPPP analizon rastet e dyshimta/RAD të ardhura nga subjekte edhe me tipologji të tillë kur ka 

(duke mos u kufizuar vetëm në informacionin e ardhur si RAD por duke kryer kërkime në të 

dhënat e brendshme dhe rast pas rasti duke siguruar të dhëna me kërkesa) dhe më pas nëse ka 

dyshime për pastrim parash rastet referohen në organet kompetente për organet e zbatimit të 

ligjit dhe ato të inteligjencës. 

 

DPPPP publikon çdo vit në faqen e saj zyrtare7 raportin vjetor në të cilën paraqiten aspekte 

kryesore të punës së saj duke përfshirë këtu jo vetëm statistika për sa i përket RAD, referimeve 

por edhe përshkrim të treguesve me anomali, indicieve, mënyrës së veprimit dhe metodave të 

ndjekura për kryerjen e PP/FT dhe tipologji të rasteve të trajtuara. Për sa i përket tipologjive të 

dyshimta në fushën e investimeve në pasuri të paluajtshme përmendim këtu (por jo vetëm) 

tipologjinë. nr. 2 faqja 24, tipologjinë nr.3 faqja 25 Raporti vjetor 20168, tipologjinë nr.3 faqja 17 

Raporti vjetor 20189, tipologjinë nr.2 faqja 15 Raporti vjetor 202010. tipologjinë nr. 2 faqja 14 

Raporti vjetor 202111, tipologjinë nr. 6 faqja 20 Raporti vjetor 2021  Etj.  Përfunduar Jo 

                                                           
7 https://fiu.gov.al/sq/ 
8 http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2016.pdf 
9 http://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2019/RaporteVjetore/Raporti_vjetor_shqip_2018.pdf 



4. Cilat janë vështirësitë në hetimin e kompanive të ndërtimit për pastrimi të parave? 

 

DPPPP nuk është organ hetimor. 

 

5.Sa raste keni adresuar në gjykata për kompanitë e ndërtimit dhe sa janë fituar prej tyre? 

 

DPPPP nuk është organ hetues apo që  kryen kallëzime penale por dërgon informacione me 

dyshime për pastrim parash apo financim terrorizmi dhe çdo informacion apo e dhënë, e dërguar 

nga DPPPP 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 22/1 ligji 

nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”(i ndryshuar). 

15 27.06.2022 

Pune kerkimore- 

kërkesë për 

informacion 01.07.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion cituar në lëndë, për të cilën po Ju informojmë sa 

vijon: 

1. Sa është numri i raportimeve të dorëzuar te DPPPP per aktivitet të dyshimtë të parave në 

pikat e kontrollit kufitar, gjatë vitit 2019, 2020, 2021 (veçmas për secilin vit)? 

DPPPP publikon çdo vit në faqen e saj zyrtare12 raportin vjetor në të cilën paraqiten aspekte 

kryesore të punës së saj duke përfshirë këtu edhe statistika për sa i përket raportimeve të 

aktivitetit të dyshimtë (RAD). Konkretisht në raportin vjetor 202113 (faqja 6) janë paraqitur ndër 

të tjera numri i RAD të ardhura nga Drejtoria e Përgjithshme e Dogana në vitet 2017-2021. 

 

2. Sa është numri aktual i stafit? 

Numri aktual i punonjësve është 45. 

 

3. Sa dhe me cilat njësi të huaja të inteligjencës financiare ka nënshkruar marrëveshje 

bashkëpunimi apo marrëveshje të tjera të ngjashme DPPPP-ja? 

 

 DPPPP vepron si Njësia Shqiptare e Inteligjencës Financiare (NJIF), bashkëpunon me vendet 

anëtare të grupit Egmont. Në këtë kuadër  ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi në total me 

45 njësi të huaja të inteligjencës financiare..   

 

 

4. Sa herë dhe në cilat vite është kryer vlerësimi kombëtar i riskut për pastrimin e parave dhe 

financimin e terrorizmit? 

Vendi ynë, në Tetor 2012 përfundoi dokumentin e parë për Vlerësimin Kombëtar të Riskut të 

pastrimit të parave (PP) dhe financimit të terrorizmit (FT). Më tej në vitin 2015 përfundoi 

vlerësimin e dytë të riskut dhe në vitin 2019 vlerësimin e tretë. 

 

5. A ka një regjistër elektronik të pasurive të përdorura për qëllim të pastrimit të parave të cilat 

janë konfiskuar/sekuestruar? Nëse po, a është ky regjistër publik? Përfunduar Jo 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
10 https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti_Vjetor_2020-1.pdf 
11 https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Raporti_Vjetor_2021.pdf 
12 https://fiu.gov.al/sq/ 
13 https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Raporti_Vjetor_2021.pdf 



Theksojmë se fusha specifike që DPPPP mbulon është parandalimi i pastrimit të parave dhe 

financimi i terrorizmit, në funksion të të cilës DPPPP shërben si njësi e specializuar financiare në 

mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave për 

veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Bazuar në sa më 

sipër, DPPPP nuk ka kompetencë konfiskimin apo sekuestrimin e pasurive të përdorura për 

qëllime të pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit, dhe si e tillë nuk disponon një 

regjistër elektronik për këto pasuri.  

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara” (AAPSK) është 

institucioni përgjegjës për administrimin dhe/ose përdorimin e pasurive të 

sekuestruara me vendim të dhënë nga organet e sistemit të drejtësisë apo organet administrative, 

administrimin dhe/ose përdorimin e pasurive të konfiskuara, si dhe ruajtjen e provave materiale 

apo administrimin e tyre, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. Në funksion të kësaj 

detyre AAPSK mban një regjistër me të dhënat për pasuritë e sekuestruara apo konfiskuara, 

regjistër i cili nuk është publik. 

16 11.07.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 20.07.2022 

Jemi njohur me kërkesën Tuaj, cituar në lëndë, në të cilën i referoheni një burimi të dalë në 

media (të pa specifikuar në kërkesë nga ana Juaj) lidhur me heqjen e licencës të shoqërisë 

aksionere me kapital shtetëror “Posta Shqiptare”.  

 

Sa më sipër, Ju informojmë se Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 

(DPPPP) nuk ka informacion për sa citoni në këtë kërkesë Përfunduar Jo 

17 21.07.2022 

Gazetare- kërkesë 

për informacion 27.07.2022 

Në vijim te emailit tuaj me lëndë “Kërkese për reagim” ju bëjmë me dije se nga hartuesit e 

projektligjit MFE dhe MD në konsultimet publike i është dhënë përgjigje problematikës së 

ngritur mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave. DPPPP nuk ka qëndrim të ndryshëm. 

Për sa i përket evazionit fiskal kjo është çështje që nuk përbën objekt të punës së DPPPP Përfunduar Jo 

18 05.09.2022 

Gazetar- kerkese 

per informacion 
12.09.2022 

Ju falënderojmë për kërkesën e dërguar! 

 

DPPPP shërben si njësi e specializuar financiare administrative për parandalimin dhe luftën 

kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 

19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i ndryshuar.  

 

Gjithashtu, kjo drejtori funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin 

dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të dhënave për veprimtaritë e mundshme të 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

 

Në çdo rast, DPPPP ushtron detyrat e saj në përputhje me detyrimet ligjore.  

 

Në lidhje me sa kërkoni, informojmë  se bazuar në Neni 22/1 “Përdorimi i të dhënave” paragrafi 

i parë, të Ligjit të sipërcituar, “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”. Kjo dispozitë kufizon 

kompetencat e DPPPP për të ndarë informacionet apo të dhënat e përftuara në funksion të 

ushtrimit të detyrave të saj, me individë apo subjekte të tjerë, përveçse me organet ligj zbatuese.  Përfunduar Jo 



 

Më tej , në neni 21 pika 1/1, të ligjit të sipërcituar, parashikohet se “Në funksion të ruajtjes së 

konfidencialitetit për fushën e veprimtarisë së vet, sigurisë së personelit apo sistemeve në 

përdorim, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave mund të vendosë 

kufizime për të dhënat e kërkuara në funksion të së drejtës për informim, nëse kufizimi është i 

domosdoshëm dhe proporcional. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 

duhet të arsyetojë kufizimin rast pas rasti”. 

 

Nisur nga sa më sipër, informojmë se DPPPP nuk mund të ndajë informacion me Ju lidhur me sa 

kërkohet, por vetëm me institucionet ligjzbatuese me të cilat Ne bashkëpunojmë. 

 

19 13.09.2022 

Avokat- kerkese 

per informacion 
14.09.2022 

Ju falënderojmë për kërkesën e dërguar! 

 

Në lidhje pyetjet Tuaja, shprehemi si në vijim: 

 

 Pyetja 1 : Sa është numri  i punëmarrësve të cilët kanë përfunduar marrëdhënien e 

punës për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës nga ana e institucionit tuaj për 

periudhën 2017-2022. 

 

Ju bëjmë me dije se për periudhën 2017-2022 nuk ka pasur zgjidhje të kontratave të punës, me 

punëmarrësit, nga ana e institucionit (DPPPP). 

 

 

 Përgjigje për pyetjet 2-5: Përgjigjia e pyetjes së parë ezauron përgjigjen dhe 

informacionin për pyetjet 2-5. 

 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin, 

 Përfunduar Jo 

20 15.09.2022 

Gazetar- kerkese 

per informacion 
21.09.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion për të cilën ju informojmë si më poshtë vijon. 

 

Fillimisht vlerësojmë të bëjmë një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP).  

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) shërben si njësi 

administrative e specializuar e inteligjencës financiare për parandalimin dhe luftën kundër 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i ndryshuar, e ngarkuar me 

mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të dhënave për 

veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit ligji i sipërcituar, 

parashikon një sërë subjektesh si bankat, shoqëritë e transfertave, noterë, shoqëri ndërtimi, zyrat Përfunduar Jo 



e këmbimeve valutore, etj. të cilët kanë detyrime për marrje masash për parandaluese, siç janë 

p.sh identifikimi i klientëve, monitorimi, sigurimin, mbajtjen e të dhënave për burimin e 

fondeve, të përcaktimit të risqeve brenda subjektit, të trajnimit të punonjësve  të tyre, 

implementimin e sanksioneve ndërkombëtare për personat e shpallur, si dhe të raportimin pranë 

DPPPP të rasteve të aktiviteteve të dyshimta të konstatuara prej tyre.  

 

Në rastet kur nga subjektet e ligjit sinjalizohet një rast i dyshimtë që lidhet me transaksione të 

dyshimta për ‘financim terrorizmi/ekstremizëm’, këto trajtohen/analizohen me prioritet të lartë 

nga ana jonë, bazuar në të dhënat që disponohen apo sigurohen në bazë të kërkesave të 

mëtejshme. Në rast se konstatohen dyshime, dërgohen për ndjekje të mëtejshme në institucionet 

ligj zbatuese apo të inteligjencës. 

Gjatë një periudhe 5 vjeçare (2017-2021) nga ana e DPPPP janë dërguar në organet ligj zbatuese 

20 (njëzet) raste me anomali/dyshime të lidhura me financim e terrorizmit apo me veprime 

financiare nga persona të dyshuar si të lidhur me terrorizmin/akte ekstremiste.  

 

Sa i përket detajeve për detaje të këtyre operacioneve/rasteve, në çdo rast, DPPPP ushtron 

detyrat e saj në përputhje me detyrimet ligjore.  

- Bazuar në Neni 22/1 “Përdorimi i të dhënave” paragrafi i parë, të Ligjit të sipërcituar, 

“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”. Kjo dispozitë kufizon kompetencat 

e DPPPP për të ndarë informacionet apo të dhënat e përftuara në funksion të ushtrimit 

të detyrave të saj, me individë apo subjekte të tjerë, përveçse me organet ligj zbatuese.  

- Më tej , në neni 21 pika 1/1, të ligjit të sipërcituar, parashikohet se “Në funksion të 

ruajtjes së konfidencialitetit për fushën e veprimtarisë së vet, sigurisë së personelit apo 

sistemeve në përdorim, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 

mund të vendosë kufizime për të dhënat e kërkuara në funksion të së drejtës për 

informim, nëse kufizimi është i domosdoshëm dhe proporcional. Drejtoria e 

Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave duhet të arsyetojë kufizimin rast 

pas rasti.”. 

 

Nisur nga sa më sipër, informojmë se DPPPP nuk mund të ndajë informacion me Ju lidhur për 

detaje të mëtejshme të rasteve të dyshuara dhe ndara me organet e zbatimit të ligjit, por vetëm 

me institucionet ligj zbatuese me të cilat bashkëpunojmë. 

 

Në lidhje me statistikat të tjera vjetore, tipologji, etj., nëse keni interes, mund ti referoheni edhe 

të dhënave  të publikuara në raportet tona vjetore të ndodhura në faqen tonë zyrtare.  

https://fiu.gov.al/sq/raportet-vjetore/ 

 

https://fiu.gov.al/sq/raportet-vjetore/


21 13.10.2022 

Gazetar- kerkese 

per informacion 
20.10.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për të cilën ju informojmë si më poshtë: 

 

Një nga detyrat më të rëndësishme të DPPPP është mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e rasteve 

të dyshimta për organet e zbatimit të ligjit dhe ato të inteligjencës konkretisht me prokuroritë e 

juridiksionit të përgjithshëm, Prokurorinë e Posaçme, Policinë e Shtetit etj.  

Për 8-mujorin e parë të vitit 2022 në DPPPP janë raportuar nga subjektet e ligjit 1260 raportime 

të aktivitetit të dyshimtë (RAD)  nga të cilat rreth 35% janë raportuar nga sistemi bankar. Për të 

njëjtën periudhë 8 mujore por për vitin 2021 janë raportuar nga subjektet e ligjit 935 raportime të 

aktivitetit të dyshimtë (RAD) nga të cilat rreth 45% janë raportuar nga sistemi bankar. 

Për periudhën objekt kërkese nga ana juaj nga DPPPP janë dërguar 136 raste në organet ligj 

zbatuese nga të cilat 118 në Policinë e Shtetit dhe 18 në Prokurori.  

Në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit’ i ndryshuar DPPPP ushtron të drejtën e bllokimit të përkohshëm për 72 

orë të transaksioneve dhe pasurive të dërguara nga subjektet raportuese, për të parandaluar 

tjetërsimin e produkteve kriminale apo përdorimin e tyre për financim të terrorizmit në rastet kur 

ka të dhëna dhe fakte se një gjë e tillë po ndodh apo mund të ndodhë. Gjatë 8 mujorit 2022, nga 

DPPPP janë nxjerrë në total 2  urdhra bllokimi të përkohshëm në një vlerë rreth 175.000 EUR. 

 

Shenim: të dhënat për 8-mujorin nuk janë të konsoliduara dhe i nënshtrohen një rishikim vjetor. 

 Përfunduar Jo 

22 24.10.2022. 

Gazetar- kerkese 

per informacion 
24.10.2022 

Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion për të cilën ju informojmë se vijon: 

 

Vlerësimi Kombëtar i Riskut lidhur me Pastrimin e Parave dhe Financimit të Terrorizmit është 

një dokument i realizuar nga autoritetet shqiptare, me anë të cilit synohet të sigurohet një njohje 

më e mirë e risqeve PP/FT, një qasje efektive në drejtim të parandalimit dhe ndëshkimit të këtyre 

aktiviteteve kriminale dhe personave të përfshirë.  

 

Vlerësimi i fundit i realizuar nga autoritetet shqiptare është i vitit 2019 i cili ka marrë në 

konsideratë të dhënat për periudhën 2015-2018. Ky dokument bazuar në Vendimin nr. 51 datë 

28.04.2022 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë është dokumenti i klasifikuar ‘kufizuar’ pra 

nuk është publik.  

 

Gjithsesi bashkëlidhur do të gjeni versionin e përmbledhur të këtij dokumenti. 

 Përfunduar Jo 

 


