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1. UDHËZIME TË PËRGJITHSHME 

1.1. Qëllimi i mbledhjes së informacioneve 

Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare (SRTN) është një sistem 

për raportimin e transaksioneve ndërkombëtare që kryhen përmes bankave komerciale. Ky 

version i SRTN-së është një sistem i mbyllur, që do të thotë se bankat komerciale 

raportojnë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) të gjitha transaksionet 

ndërkombëtare të kryera përmes tyre. Qëllimi final i grumbullimit të të dhënave të 

siguruara nga SRTN është përpilimi i Bilanci i Pagesave (BP) të Kosovës. BP është një 

pasqyrë statistikore që përmbledhë në mënyrë sistematike transaksionet ekonomike të një 

ekonomie me vendet e tjera të botës gjatë një periudhe të caktuar.  

 

1.2. Baza ligjore dhe metodologjike 

SRTN është zhvilluar në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-074 “Mbi Bankën Qendrore 

të Republikës së Kosovës.” Për më shumë, raportimi i  SRTN-së nga bankat komerciale 

është inkorporuar në kuadër të Rregullës XI mbi Raportimin e Bankave dhe të Filialeve 

Kosovare të Bankave të Huaja. Citim specifik: 

 

“... 

Raportet Mujore  

… 

Raportet në vijim, duhet t’i dorëzohen BQK-së jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas 

fundit të çdo muaji:  

 

1. Bilanci i gjendjes - Formulari 1 i BQK-së  

2. Pasqyra e të ardhurave - Formulari 2 i BQK-së  

3. Përmbledhja e mjeteve të klasifikuara dhe provizioneve - Formulari 3 i BQK-së.  

4. Raportet mbi depozitat, kreditë dhe transferet elektronike - Formulari 5 i BQK-së  

5. Raporti mbi importimin dhe eksportimin e parave të gatshme - Formulari 6 i BQK-së  

6. Raporti statistikor mbi zërat e bilancit të gjendjes (Udhëzimi nga Formulari 7 i BQK-së  

7. Raporti statistikor mbi normat e kamatës (Udhëzimi nga Formulari 8 i BQK-së)  

8. Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare - Formulari 9 i BQK-së.” 

 

Metodologjia për SRTN-në është e bazuar në: standartet ndërkombëtare të 

zhvilluara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Eurostati, Banka Qendrore Evropiane 

(BQE), standarde dhe rekomandime të tjera ndërkombëtarisht të pranuara, si dhe përvojat 

e vendeve të tjera. 
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1.3. Konfidencialiteti 

BQK-ja siguron raportuesit për mbrojtje të plotë të informatave të raportuara, qoftë  

nga ana  organizative, teknologjisë informative dhe fizike të të dhënave individuale. Këto të 

dhëna përdoren vetëm për përpilimin e statistikave të BP të Kosovës dhe publikohen vetëm 

në formë të agreguar, pa ndonjë karakteristikë identifikuese qoftë të bankave apo të 

klientëve të tyre. Të dhënat individuale të mbledhura nuk do të kalojnë tek ndonjë palë 

tjetër, duke përfshirë autoritetet tatimore. 

 

1.4. Përkufizime dhe definicione 

Rezidentët janë entitete ligjore të regjistruara dhe që veprojnë në Kosovë (përveç 

zyrave ndërkombëtare dhe të huaja ndërlidhëse të vendosura në Kosovë, duke përfshirë 

KFOR-in, UNMIK-un, dhe EULEX-in); dhe personat fizik vendbanimi i të cilëve gjendet në 

Kosovë dhe të cilët nuk largohen nga Kosova për një periudhë që tejkalon një vit (përveç 

stafit diplomatik, studentëve, dhe pacientëve mjekësor).   

Jo-rezidentët janë entitete ligjore të regjistruara jashtë Kosovës apo persona fizik 

vendbanimi i përhershëm i të cilëve është jashtë territorit të Kosovës (si udhëzim mund të 

përdoret rregulli një vit ose më shumë por jo si një rregull i pandryshuar: p.sh. stafi 

diplomatik, studentët dhe pacientët mjekësorë mbeten rezidentë të Kosovës edhe pse 

kohëzgjatja e qëndrimit të tyre jashtë Kosovës është një vit ose më shumë). Degët dhe 

njësitë ndihmëse të ndërmarrjeve kosovare jashtë Kosovës janë jo-rezidentë. Zyrat e huaja 

ndërlidhëse dhe përfaqësuese të vendosura në Kosovë janë jo rezidentë, si edhe organizatat 

ndërkombëtare në Kosovë, duke përfshirë KFOR-in, UNMIK-un dhe EULEX-in. 

Diplomatët, personeli ushtarak, dhe të punësuarit e tjerë të huaj në organizata të tilla si 

dhe anëtarët e familjeve të tyre, të cilët jetojnë në Kosovë dhe gëzojnë imunitet dhe 

privilegje diplomatike janë jo rezidentë të Kosovës. 

Udhëtarë konsiderohen individët që qëndrojnë jashtë vendit për më pak se një vit. 

Përjashtim bëjnë individët (a) që udhëtojnë me qëllim për të punuar në një bazë ushtarake, 

në ambasada ose në agjenci tjera qeveritare; (b) që shoqërojnë ose qëndrojnë për të qenë 

nën varësinë direkte të individëve të kategorisë së përmendur nën (a); dhe (c) ata që 

udhëtojnë për t‟u angazhuar direkt në ndonjë aktivitet prodhues për një ndërmarrje 

rezidente të ekonomisë jashtë vendi. Periudha një vjeçare nuk aplikohet për studentët dhe 

për pacientët që marrin shërbime shëndetësore, kështu që të gjitha shpenzimet e tyre, 

përfshirë edhe ato për edukim e shëndetësi, duhet të regjistrohen në kuadër të zërit 

‘shpenzimet e udhëtimit.’ 

Transaksion i veçantë është pagesa për të cilat mund të përdoret vetëm një kod 

nga Shtojca 2 dhe asnjë netim (netting) apo rregullim (shlyerje ndaj palës në transaksion) 

nuk është përfshirë. Për shembull, pagesa për importin e mallit paraqet rastin e 

transaksionit të veçantë (kodi 110). 

Transaksion i shumëllojshëm është transaksioni për të cilin zbatohet më shumë 

se një kod. Për shembull, pagesa e një kredie e kombinuar me interesin, paraqet rastin e 

transaksionit të shumëfishtë. Kthimi i kredisë duhet të regjistrohet me kodin 760, ndërsa 

interesi me kodin 323. Shembull tjetër janë transaksionet që përmbajnë netime të pjesshme 

(psh., pagesa aktuale është diferenca midis financimit të bërë dhe tarifave të ngarkuara për 

shërbimin).  
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Investitor direkt mund të jetë një individ, ndërmarrje private ose publike, një 

grup i asociuar i personave ose ndërmarrjeve, një qeveri ose agjenci qeveritare; ose ndonjë 

organizatë tjetër, siç janë Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), i cili zotëron ndërmarrjen e investimit 

direkt në një ekonomi përveç në atë ku investitori direkt është i vendosur. 

Ndërmarrja e investimit direkt është ndërmarrje e inkorporuar në të cilën një 

investitor direkt zotëron 10 përqind ose më shumë të aksioneve ose autoritetin e votimit për 

një ndërmarrje të inkorporuar apo jo të inkorporuar në të cilën investitori i huaj ka pronësi 

ekuivalente. Ajo mund të jetë:  

 vartëse (subsidiary companies) - ndërmarrjet në të cilën investitori zotëron më 

shumë se 50 përqind; 

 bashkëpronarë (associate companies) – ndërmarrjet në të cilën një investitor 

rezident zotëron në mes të 10 e 50 përqind; 

 degët e ndërmarrjes (branches) – ndërmarrjet jo të inkorporuara që janë 

tërësisht në pronësi të një rezidenti ose janë në pronësi të përbashkët të një 

numri jo rezidentësh. 

Pagesat e jashtme janë pagesat nga rezidentët e Kosovës të bëra ndaj, ose të 

pranuara nga, jo-rezidentët ose rezidentët jashtë territorit të Kosovës. Këtu përfshihen 

pagesat: 

 nga një rezident në Kosovë tek një jo rezident jashtë Kosovës dhe anasjelltas;  

 nga një rezident në Kosovë tek një jo rezident në Kosovë dhe anasjelltas;  

 nga një rezident në Kosovë tek një rezident jashtë Kosovës (duke përfshirë 

bartjet në llogarinë e tij) dhe anasjelltas  

Nëse një pagesë e jashtme përfshin disa përbërës qëllimet e të cilëve ndryshojnë, 

atëherë secili përbërës do të konsiderohet dhe raportohet si një pagesë e jashtme e veçantë.  

Korporatat tjera depozituese (që këtej e tutje “bankat”) janë korporatat dhe 

kuazi-korporatat financiare rezidente, duke përfshirë bankat komerciale dhe duke 

përjashtuar BQK-në, aktiviteti kryesor i të cilave është ndërmjetësimi financiar dhe të cilat 

kanë detyrime në formën e depozitave ose instrumenteve financiare, si p.sh. certifikatat 

afatshkurtra të depozitave të cilat janë zëvendësuese të përafërta të depozitave në 

mobilizimin e burimeve financiare dhe të cilat përfshihen në masën e parasë në kuptimin e 

gjerë.  

Klienti i bankës mund të jetë një kompani jo financiare, bankë, institucion jo me 

qëllim fitimi që i shërbejnë ekonomive familjare (OJSHEF), njësitë qeveritare, duke 

përfshirë sigurimin shoqëror dhe fondet pensionale, personat fizik etj.  

Ndërmarrje është një njësi institucionale me kapacitetin e një prodhuesi të 

mallrave apo shërbimeve. Ndërmarrje mund të jetë një korporatë, kuazi-korporatë, ose një 

ndërmarrje jo e inkorporuar. 

Autoritet monetar është Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). 

Qeveria e përgjithshme përbëhet nga të gjitha institucionet qeveritare 

(Parlamenti, Ministritë dhe seksionet e tyre, Gjykatat, Komuna etj.). 



  

 

      | 7 

Verzioni 3.0 Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare 

ID-ja e bankës paraqet numrin identifikues të bankës. Shënohet me një kod 

numerik 2-shifror i caktuar në përputhje me Rregullin XIX të BQK-së mbi “Sistemin e 

Numërimit të Llogarive Bankare të Kosovës.” 

Data e transaksionit është data në të cilën kryhet transaksioni, p.sh. data kur 

llogaria e një klienti është debituar ose kredituar. 

Numri i regjistrit është një kod alfanumerik 8-shifror i kërkuar për klasifikimin e 

pagesave të jashtme nga sektorët  për përpilimin e BP-së. Ky kod duhet të jetë si vijon: 

 

 Për bankat komerciale përdoret emri i shkurtër i bankës;  

 Për entitetet biznesore, institucionet financiare (duke përfshirë ‘korporatat e 

tjera financiare’) përdoret numri i regjistrit të biznesit bazuar në Agjencinë e 

Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) në Ministrin e Tregtisë dhe 

Industrisë. Për entitetet biznesore që nuk posedojnë një numër të regjistrit të 

biznesit nga ARBK të raportohet një kod identifikues 8-shifror ‚80000000‛; 

 Për OJQ-të përdoret numri i regjistrit caktuar nga Departamenti i Shërbimeve të 

Regjistrimit në Ministrin e Shërbimeve Publike  (numër 8-shifror i cili fillon me 

‚5xxxxxxx‛) ; 

 Për institucionet qeveritare (qendrore ose lokale) përdoret numri i caktuar siç 

është definuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (një numër 8-shifror i cili 

fillon me 9xxxxxxx), ose, nëse nuk është në dispozicion të raportohet një kod 

identifikues 8-shifror ‚90000000‛; 

 Për individët (personat fizik): ‚10000000.‛ 

 

Kodi i valutës është kodi valutor Alfa 3-shifror në përputhje me Shtojcën 3 (Kodet 

e shteteve dhe të valutave) që është i bazuar në ISO 4217 përkitazi me emrat e valutave 

dhe elementet e kodeve.
1
  

Kodi i shtetit është kod 2-shifror në përputhje me Shtojcën 3 (Kodet e shteteve 

dhe të valutave), dhe bazohet në ISO 3166 konform standardeve përkatëse ndërkombëtare.
2
 

Palët tjera në transaksion (palët korresponduese) mund të  jenë jo „rezidentë‟ apo 

„rezidentët që përkohësisht gjenden jashtë Kosovës.‟ 

Kodi i palës tjetër është një kod i kombinuar i palës tjetër në transaksion 

përcaktuar si vijon: 

 

Kodi      Emri                                        

10. Një rezident; 

20. Një jo rezident, përveç UNMIK-ut, EULEX-it ose KFOR-it; 

                                                      
1 Organizata Ndërkombëtare për Standarde (http://www.iso.org/iso/support/currency_codes_list-1.htm).  
2

 Organizata Ndërkombëtare për Standarde (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).  

http://www.iso.org/iso/support/currency_codes_list-1.htm
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
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21U. UNMIK (Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë); 

21E. EULEX (Misioni i Unionit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë); 

22. KFOR. 

 

Kodi i SRTN-së është kodi numerik 3-shifror i cili mundëson përcaktimin e 

qëllimit të pagesës së jashtme dhe paraqet treguesin kryesor i cili nevojitet për përpilimin e 

BP-së. Për më shumë informata mbi kodin e SRTN-së shih Shtojcën 2 (Kodet e SRTN-së). 

Përshkrimi i transaksionit është një përshkrim i llojit të mallrave ose 

shërbimeve, transfereve apo transaksioneve në kërkesat apo detyrimet financiare, për të 

cilën kryhet apo pranohet një pagesë e jashtme. 

 

1.5. Kërkesat raportuese nga bankat 

Bankat duhet të përpilojnë dhe raportojnë në BQK të dhënat mbi transaksionet 

hyrëse dhe dalëse të (1) bankës dhe (2) të klientëve të bankës, në përputhje me këto 

udhëzime për raportim. Raporti i SRTN-së përmban këta formularë: 

 

1. Formulari TB  Transaksionet e jashtme të bankës; 

2. Formulari TK≥10000 Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës në vlerën 10000 

euro e më shumë; 

3. Formulari TK<10000   Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës nën vlerën 10000 

euro; 

4. Formulari TKK   Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës me kartelë 

bankare. 

 

Raporti i SRTN-së duhet të dorëzohet në formë të shtypur dhe kopje elektronike 

sipas formularëve përkatës. Versioni në formë të shtypur duhet të përmbajë vetëm 

Formularin TK dhe Formularin TK≥10000, kurse ai në formë elektronike  duhet të 

përmbajë të gjithë formularët përkatës. Raporti duhet të jetë plotësisht në përputhje me 

udhëzimet për raportim. Fleta e parë përcjellëse e raportit duhet të jetë e nënshkruar nga 

personat e autorizuar të bankës raportuese.  

Raporti i SRTN-së duhet të dorëzohet në BQK nga bankat në bazë mujore më së 

largu deri me datën 15 pas periudhës referuese, në adresën: 

 

Drejtoria e Statistikës 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

Rruga Garibaldi, Nr. 33 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

Ky version i SRTN-së do të filloj të zbatohet që nga periudha raportuese janar 2010. 
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Nëse BQK-ja do të vërejë mospërputhje në të dhënat e raportuara atëherë banka 

duhet të siguroj informatat e nevojshme dhe të raportoj në BQK. Pyetjet lidhur me 

Udhëzimet për Raportim të SRTN-së, interpretimet e këtyre udhëzimeve dhe sqarime 

shtesë duhet të drejtohen në Drejtorinë e Statistikës në BQK. 

 

1.6. Kërkesat raportuese nga klientët e bankave 

Për të siguruar raportimin nga klientët e bankave lidhur me pagesat e tyre me 

jashtë, informatat e domosdoshme për qëllime të SRTN-së janë: 

1) Undhëruesi i transaksionit: 

a. një rezident, ose një jo rezident; 

b. numri i regjistrit; 

c. emri i urdhëruesit. 

2) Kodi i valutës. 

3) Shuma në valutën origjinale. 

4) Përfituesi i transaksionit: 

a. Kodi i përfituesit;  

b. Emri i përfituesit; 

c. Kodi i shtetit. 

5) Të dhënat e transaksionit: 

a. Kodi i transaksionit; 

b. Përshkrimi i transaksionit; 

c. Shuma e transaksionit; 

d. Të dhëna shtesë, nëse janë të zbatueshme. 

 

Rekomandohet që banka të posedojë Urdhër Pagesa (UP) të gatshme për çdo person 

i cili kryen një pagesë të jashtme të cilën klientët e bankës duhet ta plotësojnë. Pas 

plotësimit nga klienti, personeli i bankës duhet ta kontrollojë Urdhër Pagesën për saktësi.  

Për transaksionet hyrëse, bankat duhet të sigurojnë informata të nevojshme nga 

klientët e bankës të cilët janë përfitues në transaksion për raportim në BQK. Nëse këto të 

dhënat nuk përmbajnë informatat e nevojshme për plotësimin e SRTN-së, atëherë banka 

duhet të kontaktoj klientin përfitues të transaksionit për të siguruar detajet e nevojshme 

lidhur me transaksionin përkatës. 
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2. RAPORTIMI I TRANSAKSIONEVE TË BANKËS (Formulari TB) 

2.1. Kërkesat raportuese 

Formulari TB mbledhë të dhëna mbi transaksionet e bankës me jo rezidentë. Çdo 

transaksion duhet të raportohet si regjistrim i veçantë. Transaksionet e bankës në mallra, 

shërbime, transfere dhe investime direkte duhet të raportohen në Formularin TB si 

registrim i veçantë. Transaksionet në letra me vlerë dhe investime të tjera  (p.sh. 

investimet në depozita jashtë vendi ose huamarrjet nga jashtë) duhet të raportohen si 

ndryshim në mes të gjendjes fillestare dhe përfundimtare të periudhës raportuese.  

Në mungesë të hapësirës në formularë mund të shtohen rreshta shtesë. Gjithashtu 

është me rëndësi që të bashkëngjiten të dhëna shtesë ku është e nevojshme (p.sh. nëse 

përshkrimi është i mangët).  

 

2.2. Udhëzime për plotësimin e formularit  
 

Emri i bankës mund të jetë i shënuar me shkurtesën e bankës në përdorim të 

zakonshëm; 

ID-ja e bankës duhet të jetë një kod Alfa 2-shifror i përcaktuar nga BQK-ja; 

Muaji referues duhet të shënohet në formatin mmm/vvvv (p.sh. për të dhënat e 

muajit janar 2010 duhet të shënohet „Jan/2010‟); 

Data e raportimit duhet të shënohet në formatin dd/mm/vvvv (p.sh. për 

raportimin e periudhës janar 2010 që dorëzohet me datë 14 shkurt 2010, duhet të shënohet 

„14/02/2010‟);  

Data/periudha raportuese për transaksionet në kuadër të pjesëve A deri F duhet 

të shënohet në formatin dd/mm/vvvv (p.sh 31/01/2010), kurse për transaksionet në kuadër 

të pjesës G deri H duhet të shënohet në formatin mmm/vvvv (p.sh. Jan/2010); 

Numri rendor paraqet një kod 3-shifror lidhur me transaksionet. Numri 001 

duhet të jetë numri i parë dhe ky numër rritet për 1 për çdo transaksion pasues; 

Kodi i SRTN-së paraqet kodifikimin e nevojshëm për përpilimin e statistikave të 

BP-së bazuar në Shtojcën 2 (Kodet e SRTN–së). Nëse një bankë nuk mund ta gjejë kodin 

përkatës të SRTN-së, stafi përgjegjës i bankës duhet të kontaktojë Drejtorinë e Statistikës 

për ndihmë, ose të shënojë kodin 999. Në raste të tilla duhet të jepet përshkrim i detajuar 

në kolonën “Përshkrimi i transaksionit”; 

Përshkrimi i transaksionit në rastin e pagesave të jashtme në shuma më të 

mëdha se 100000 euro duhet të përmbajë të dhëna të mjaftueshme në mënyrë të tillë që 

kodi i transaksionit të mund të verifikohet; 

Pagesat paraqesin vlerën e transaksioneve dalëse, p.sh. pagesa për importin e 

mallit, për importin e shërbimeve, pagesat e interesit, dividentës etj.; 

Pranimet paraqesin vlerën e transaksioneve hyrëse, p.sh. pranimet për eksportin 

e mallit, eksportin e shërbimeve, pranimet në emër të interesit, dividentës etj.; 

Kodi i palës tjetër është një kod i kombinuar i palës tjetër në transaksion 

përcaktuar si vijon: 
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Kodi      Emri                                        

10. Një rezident; 

20. Një jo rezident, përveç UNMIK-ut, EULEX-it ose KFOR-it; 

21U. UNMIK (Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë); 

21E. EULEX (Misioni i Unionit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë); 

22. KFOR. 

 

Kodi i shtetit është shkurtesa e emrit të shtetit në përputhje me Shtojcën 3. 
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3. RAPORTIMI I TRANSAKSIONEVE TË KLIENTËVE TË 

BANKËS (Formulari TK ≥10000 dhe Formulari TK<10000) 

3.1. Kërkesat raportuese 

Transaksionet e klientëve të bankës raportohen në dy formularë: Formulari 

TK≥10000 dhe Formulari TK<10000. Formulari TK≥10000 përmbledhë në mënyrë 

sistematike informata mbi transaksionet e klientëve të bankës në vlerën 10000 euro e më 

shumë, ndërsa Formulari TK<10000 përfshinë transaksionet në vlerën nën 10000 euro. 

Transaksionet në valuta jo euro duhet të konvertohen në valutën euro sipas kursit të 

aplikuar në datën e transaksionit. Në formularin elektronik, në mungesë të hapësirës, 

mund të shtohen rreshta shtesë. Gjithashtu është me rëndësi që të bashkëngjiten të dhëna 

shtesë, ku është e nevojshme (p.sh. nëse përshkrimi është i mangët). 

 

3.2. Udhëzime për plotësimin e formularit 

Emri i bankës mund të jetë i shënuar me shkurtesën e bankës në përdorim të 

zakonshëm; 

ID-ja e bankës duhet të jetë një kod Alfa 2-shifror i përcaktuar nga BQK-ja; 

Muaji referues duhet të shënohet në formatin mmm/vvvv (p.sh. për të dhënat e 

muajit janar 2010 duhet të shënohet „Jan/2010‟); 

Data e raportimit duhet të shënohet në formatin dd/mm/vvvv (p.sh. për 

raportimin e periudhës janar 2010 që dorëzohet me datë 14 shkurt 2010, duhet të shënohet 

„14/02/2010‟);  

Numri rendor paraqet një kod 4-shifror lidhur me transaksionet. Numri 0001 

duhet të jetë numri i parë dhe ky numër rritet për 1 për çdo transaksion pasues; 

Data e transaksionit është numr katër  shifror dhe duhet të shënohet në formatin 

dd/mm/yy; 

Numri referues është  numri i referencës së transaksionit siç  përdoret nga banka;  

Kodi i bankës është i njejtë me ID-në e bankës; 

Emri i klientit rezident paraqet emrin e klientit rezident në Kosovë i cili mund të 

jetë urdhërues ose pranues; 

Numri i regjistrit është një kod 8-shifror për identifikimin e klientit rezident. Për 

më shume shih përkufizimin  “numri i regjistrit” në seksionin “përkufizimet dhe 

definicionet”; 

Emri i klientit jo rezident paraqet emrin e klientit jashtë Kosovës i cili mund të 

jetë urdhërues apo pranues;  

Kodi i palës tjetër është një kod i kombinuar i palës tjetër në transaksion 

përcaktuar si vijon: 
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Kodi      Emri                                        

10. Një rezident; 

20. Një jo rezident, përveç UNMIK-ut, EULEX-it ose KFOR-it; 

21U. UNMIK (Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë); 

21E. EULEX (Misioni i Unionit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë); 

22. KFOR. 

 

Kodi i shtetit është shkurtesa e emrit të shtetit në përputhje me Shtojcën 3; 

Kodi i SRTN-së duhet të jetë në përputhje me Shtojcën 2. Ky kod plotësohet nga 

banka për transaksionet në vlerën 10000 euro e më shumë. Për transaksionet nën 10000 

euro kodi i SRTN-së plotësohet nga BQK-ja; 

Kodi intern i SRTN-së plotësohet nga stafi i BQK-së dhe përdoret për 

identifikimin më të mirë të gabimeve eventuale që përsëriten më shpesh gjatë raportimeve; 

Përshkrimi i transaksionit në rastin e transaksioneve në shumë 10000 euro e 

më shumë duhet të jetë i detajuar dhe i tillë që kodi i transaksionit të mund të verifikohet. 

Për transaksionet nën 10000 euro, përshkrimi jepet i papërpunuar ashtu siç është i 

regjistruar në Urdhër Pagesë me rastin e inicimit të transaksionit; 

Pagesat paraqesin vlerën e transaksioneve dalëse, p.sh. pagesa për importin e 

mallit, për import të shërbimeve, pagesat e interesit, dividentës etj.; 

Pranimet paraqesin vlerën e transaksioneve hyrëse, p.sh. pranimet për eksportin 

e mallit, eksportin e shërbimeve, pranimet në emër të interesit, dividentës etj.; 
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4. RAPORTIMI I TRANSAKSIONEVE TË KLIENTËVE TË 

BANKËS ME KARTELA BANKARE (Formulari TKK) 

4.1. Kërkesat raportuese 

Transaksionet e klientëve të bankës të kryera me kartela debit dhe kredit 

raportohen në Formularin TKK. Edhe ky formular është përafërsisht i ngjashëm me 

formularët paraprak, vetëm se në këtë formular raportohen vetëm pagesat e kryera nga 

klientët duke përdorur kartelën e bankës. Transaksionet në valuta jo euro, duhet të 

konvertohen në valutën euro sipas kursit të aplikuar në datën e transaksionit. Në mungesë 

të hapësirës, në formularë mund të shtohen rreshta shtesë. Gjithashtu është me rëndësi që 

të bashkëngjiten të dhëna shtesë, ku është e nevojshme (p.sh. nëse përshkrimi është i 

mangët).  

 

4.2. Udhëzime për plotësimin e formularit 

Emri i bankës mund të jetë i shënuar me shkurtesën e bankës në përdorim të 

zakonshëm; 

ID-ja e bankës duhet të jetë një kod Alfa 2-shifror i përcaktuar nga BQK-ja; 

Muaji referues duhet të shënohet në formatin mmm/vvvv (p.sh. për të dhënat e 

muajit janar 2010 duhet të shënohet „Jan/2010‟); 

Data e raportimit duhet të shënohet në formatin dd/mm/vvvv (p.sh. për 

raportimin e periudhës janar 2010 që dorëzohet me datë 14 shkurt 2010, duhet të shënohet 

„14/02/2010‟);  

Numri rendor paraqet një kod 4-shifror lidhur me transaksionet. Numri 0001 

duhet të jetë numri i parë dhe ky numër rritet për 1 për çdo transaksion pasues; 

Data e transaksionit është numr katër  shifror dhe duhet të shënohet në formatin 

dd/mm/yy; 

Kodi i bankës është i njejtë me ID-në e bankës; 

Emri i klientit nënkupton emrin e klientit që e shfrytëzon kartelën e cila mund të 

jetë kartelë debitore apo kreditore; 

Rezidenca është e shënuar me kodin e rezidencës për klientët e bankave Kosovare. 

Për rezidentët, duhet të shënohet kodi 1 kurse për jo-rezidentët që posedojnë kartela të 

bankave kosovare duhet të shënohet kodi 2;  

Lloji i transaksionit duhet të shënohet si “tërheqje” kur ajo ngërthen në vete 

tërheqjen e parave nga bankomati, ndërsa duhet të shënohet si “pagesë” atëherë kur bëhet 

pagesa.  

Kodi i shtetit duhet të jetë në përputhje me Shtojcën 3; 

Emri i shtetit po ashtu duhet të jetë në përputhje me Shtojcën 3. 

ID-ja e terminalit paraqet kodin e terminalit në të cilin është kryer transaksioni 

me kartelë; 

Lokacioni i terminalit paraqet emrin e vendit ku është përdorur kartela;  
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Pagesat paraqesin  shumën e pagesave/tërheqjeve duke përdorë kartelat e 

bankave kosovare jashtë vendi. 

Pranimet paraqesin shumën pagesave/tërheqjeve në Kosovë nga personat që 

përdorin kartelat e bankave të huaja.   
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5. FORMULARËT E RAPORTIMIT 

 

Të plotësohet nga banka:

Nënshkrimi i nëpunësit përgjegjës Nënshkrimi i anëtarit të bordit menaxhues

Data e raportimit të draftit të parë Data e konfirmimit

Të plotësohet nga BQK:

Nënshkrimi nga Statisticienti Nënshkrimi nga Drejtori i Statistikës

Data Data

Në cilësinë e nëpunësit të autorizuar apo të anëtarit të bordit menaxhues të bankës, deklaroj se Sistemi i Raportimit të 

Transaksioneve Ndërkombëtare është përgatitur në përputhshmëri me Udhëzimet për Raportim të lëshuara nga Banka Qendrore 

e Republikës së Kosovës dhe se ky raport është i vërtetë. 

SISTEMI I RAPORTIMIT TË 

TRANSAKSIONEVE NDËRKOMBËTARE

(Verzioni 3.0)

   Emri i bankës

Dita e periudhës raportuese dhe numri i raportimit

Shënim: Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare duhet të nënshkruhet nga nëpunësi përgjegjës i bankës që e 

përgatitë atë dhe së paku nga një anëtar i bordit menaxhues të institucionit përkatës.
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Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Emri i bankës:

ID e bankës:

Muaji referues:

Data e raportimit:

Data / periudha 

raportuese
Numri

Kodi i SRTN-

së
Përshkrimi i transaksionit Pagesat Pranimet

Kodi i 

palës 

tjetër

Kodi i 

shtetit

Pjesa A: Transaksionet në mallra

Pjesa B: Transaksionet në shërbime

Pjesa C: Transaksionet në të ardhura

Pjesa E: Transaksionet në transfere (Grante, Donacione etj.)

Pjesa F: Transaksionet në IHD

Pjesa G: Transaksionet në Letra me Vlerë

Pjesa H: Transaksionet në Investime tjera (Kredi, Depozitë etj.)

Formulari TB - Transaksionet e bankës 
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Shtojca 1: Model i Urdhër Pagesës pë bankat komerciale 
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Informata sqaruese mbi plotësimin e Urdhër Pagesës 

 Çdo individ, ndërmarrje, apo autoritet publik në Kosovë mund të kryejë apo të 

pranojë pagesa nga jo jorezidentët pa kufizime apo autorizim zyrtar. Megjithatë, për këto 

pagesa të jashtme të kryera apo të pranuara nga jorezidentët aplikohen kërkesa për 

qëllime statistikore. Këto të dhëna statistikore mblidhen nga BQK-ja për përpilimin e 

bilancit të pagesave të Kosovës dhe ka një detyrim ligjor mbi të cilin i obligon klientët për 

dhënien e këtyre informatave. BQK-ja garanton kofidencialitet të plotë të të dhënave që 

jepen përmes këtyre formularëve. Të dhënat individuale të mbledhura nuk do të kalojnë në 

palë të tjera, dhe ato do të jepen të agreguara dhe pa karakteristika të identifikueshme.  

  Pagesat e jashtme dalëse që duhen raportuar përfshijnë pagesat e bëra nga 

rezidentët e Kosovës përmes bankave ndaj jo rezidentëve ose rezidentëve jashtë Kosovës 

(duke përfshirë transferet në llogarinë e vetë paguesit në një bankë jo rezidente); dhe 

pagesat të bëra nga rezidentët ndaj jo rezidentëve në Kosovë, duke përfshirë KFOR-in, 

UNMIK-un, EULEX, etj.  

Transaksionet që nuk duhen raportuar janë pagesat ndërmjet jo rezidentëve dhe 

pagesat ndërmjet rezidentëve brenda Kosovës.   

Përgjigjet ndaj pyetjeve të Urdhër Pagesës duhet të shkruhen qartë dhe 

rekomandohet që një kopje të ruhet nga personi apo ndërmarrja që e plotëson atë. 

  

Informata sqaruese mbi plotësimin e formularëve 

 Të dhënat mbi referencën dhe identitetin: Numri i referencës, emri i bankës, ID-ja, 

dhe data e vlerës do të shënohen nga banka e cila e jep Urdhër Pagesën.  

Data: nënkupton ditën në të cilën kryhet transaksioni, p.sh. data kur hyrja në një 

llogari konsiderohet efektive. 

 Informatat mbi urdhëruesin: Nëse klienti urdhërues i pagesës së jashtme është jo-

rezidentë nuk do të ketë raportim të Urdhër Pagesës, sepse  këto informata duhet të 

sigurohen nga pranuesi rezident. 

 Numri i Regjistrit: do të paraqesë një kod alfanumerik 8-shifror i nevojshëm për 

përcaktimin e pagesave të jashtme sipas sektorëve për qëllime përpilimi të BP-së. Kodet 

për rezidentët urdhërues në transaksion janë:      

 Për  bankat komerciale - Emri i shkurtër i bankës komerciale. 

 Për entitetet biznesore, institucionet financiare (duke përfshirë ‘korporatat e tjera 

financiare’) përdoret numri i regjistrit të biznesit bazuar në Agjencinë e Regjistrimit të 

Bizneseve të Kosovës (ARBK) në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë. Për entitetet 

biznesore që nuk posedojnë një numër të regjistrit të biznesit nga ARBK të raportohet 

një kod identifikues 8-shifror ‚80000000.‛ 

 Për OJQ-të përdoret numri i regjistrit caktuar nga Departamenti i Shërbimeve të 

Regjistrimit në Ministrin e Shërbimeve Publike  (numër 8-shifror i cili fillon me 

‚5xxxxxxx‛);  

 Për institucionet qeveritare (qendrore ose lokale) përdoret numri i caktuar siç është 

definuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (një numër 8-shifror i cili fillon me 

9xxxxxxx), ose, nëse nuk është në dispozicion - ‚90000000‛. 
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 Për individët (personat fizik): ‚10000000‛ 

Kodi i Valutës: do të jetë një kod valute Alfa3-shifror nga Shtojca 3 “Kodet e shteteve dhe të 

valutave.” 

Kodi i palës tjetër – për palët jo rezidente në transaksion duhet të shënohet një kod 

numerik 2-shifror i palës tjetër (korresponduese) në transaksion, përcaktuar si vijon:  

10. Një rezident 

20. Një jo rezidentë, përveç UNMIK-ut ose KFOR-it; 

21U. UNMIK (Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë); 

21E. EULEX (The European Union Rule of Law Mission in Kosovo); 

22. KFOR; 

 

Kodi i shtetit (përfituesi i transaksionit): do të jetë një kod shteti Alfa 2-shifror në 

përputhje me Shtojcën 3 “Kodet e Shteteve dhe Valutës.” Në rastet kur është e pamundur 

që të përcaktohet shteti i përfituesit, duhet të shënohet kodi i shtetit ku gjendet banka e 

përfituesit. Kodi i shtetit për UNMIK-un, EULEX-in dhe KFOR-in është “KS.” 

 

Të dhënat statistikore mbi detajet e pagesave të jashtme: 

 

 Kodi i Transaksionit: do të jetë një kod numerik 3-shifror i cili mundëson 

përcaktimin e qëllimit të pagesës së jashtme në përputhje me klasifikimin e 

transaksioneve në Shtojcën 2. Nëse disa kode aplikohen për një pagesë të vetme, 

shuma e transaksionit do të ndahet dhe secilit përbërës do t‟i jepet një kod i duhur 

në një rresht të ri. Në secilin rast, transaksionet duhet të shënohen dhe nëse 

hapësira është e pamjaftueshme, duhet të përdoren rreshtat për “Të dhënat shtesë.” 

Shënimet për transaksione të ngjashme në shumave të vogla mund të bashkohen 

dhe të përdoret kodi i duhur.   

 Përshkrimi i Transaksionit: do të përshkruajë llojin e mallrave apo shërbimeve, 

transfereve apo transaksioneve në kërkesat dhe detyrimet financiare, për të cilat 

kryhet një pagesë e jashtme. Në rastin e pagesave më shumë se 100000 euro apo 

ekuivalentin e saj, përshkrimi i transaksionit duhet të jetë me të dhëna të 

mjaftueshme, në mënyrë të tillë që kodi i transaksionit të mund të verifikohet si 

duhet. Nëse hapësira është e pamjaftueshme, përdorni rreshtat për “Të dhënat 

shtesë.” 

 Shuma: duhet të plotësohet nëse shuma është e ndarë (nëse disa kode aplikohen 

për një pagesë të vetme). 

 

Të dhënat shtesë 

Kjo pjesë është për raportimin e të dhënave shtesë mbi natyrën e pagesës, duke 

përfshirë shuma të mëtejshme (nëse aplikohen) dhe të dhëna të tjera, nëse hapësira në 

tabelën e mësipërme është e pamjaftueshme.  
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Shtojca 2: Kodet e SRTN-së 

Nr. Kod

et 

Përshkrimi Pa

ge

sat 

Pr

an

im

et 

1 MALLRAT                                                                                                               

  Komponenti i mallrave të Llogarisë Rrjedhëse të Bilancit të Pagesave 

(me disa përjashtime) përfshijnë mallra të lëvizshëm, pronësia e të 

cilëve kalon nga rezidentët kosovarë tek jorezidentët dhe anasjelltas. 

Ndryshimi i pronësisë është parimi i cili përcakton mbulesën dhe 

kohën e shënimit të transaksionit ndërkombëtar në mallra. Importet 

duhet të jenë të regjistruara në anën e pagesave kurse eksportet janë 

të regjistruara në anën pranimeve.  

    

  110 Avanset e 

paguara për 

importin e 

mallrave 

Para-pagesat e bëra nga një rezident ndaj 

një jo-rezidenti për mallrat e importuara, ku 

pronësia ndryshohet si rezultat i një pagese. 

P   

  111 Pagesat e 

vonuara për 

importin e 

mallrave 

Pagesat e vonuara nga një rezident ndaj një 

jo-rezidenti për mallrat e importuara. 

P   

  120 Avanset e 

pranuara për 

eksportimin e 

mallrave 

Para-pagesat e pranuara nga rezidentët prej 

klientëve/blerësve jo-rezidentë lidhur me 

eksportin e mallrave. 

  R 

  121 Pagesat e 

vonuara për 

eksportimin e 

mallrave 

Pagesat e vonuara të pranuar nga rezidentët 

prej klientëve/blerësve jo-rezidentë për  

eksportimin e mallrave. 

  R 

  130 Tarifat për 

proçesimin e 

mallrave 

Tarifat e paguara nga një rezident ndaj një 

jo-rezidenti për proçesimin e mallrave (p.sh. 

nafta e papërpunuar, pjesët e automjeteve) 

jashtë Kosovës ose të pranuara nga një 

rezident ndaj një jo-rezidenti për proçesimin 

e mallrave në Kosovë, fabrikimi duke përf. 

proçesimin mbi bazat e një kontrate, dhe 

duke përjasht. riparimet (140). 

P R 
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  140 Tarifat për 

riparimin e 

mallrave të 

lëvizshme të 

cilat rrisin 

vlerën e mjeteve 

fikse 

Pagesat e pranuara nga jo-rezidentët për 

riparimet e kryera në Kosovë të avionëve, 

automjeteve dhe mjeteve të tjera të 

lëvizshme fikse të të cilat janë prone e jo-

rezidentëve, të cilat rrisin vlerën e mjeteve 

fikse, ose Pagesat nga rezidentët ndaj jo-

rezidentëve për riparimet jashtë Kosovës 

duke përjashtuar, tarifat për proçesimin e 

mallrave (130), riparimet e ndërtimit (242), 

riparimet kompjuterike (244), dhe 

mirëmbajtja në porte dhe aeroporte të 

mjeteve të transportit. 

P R 

  150 Sigurimi i 

mallrave në 

porte nga 

bartësit 

Pranimet për mallrat (p.sh., lendët djegëse, 

provizionet, deponimet, dhe furnizimet) të 

siguruara nga bartësit rezidentë në porte 

jashtë territorit të Kosovës ose pranimet nga 

rezidentët për mallrat e sigurara nga 

bartësit jo-rezientë në Kosovë. Duke 

përjashtuar shërbimet e siguruara përkatëse 

(p.sh., rimorkimi, deponimi, mirëmbajtja, 

etj). 

P R 

2 SHËRBIMET       

  Transporti       

  Të gjitha shërbimet e transportit të cilat kryhen nga rezidentët e një 

shteti për rezidentët e një shteti tjetër dhe të cilat përfshijnë 

transportin e pasagjerëve, mallrave (ngarkesat), marrjen me qira të 

bartësve me ekuipazh, dhe shërbimet e tjera mbështetëse dhe 

ndihmëse. Duke përjashtuar sigurimin e ngarkimit, Riparimet e 

mjeteve të transportit; Sigurimi i mallrave në porte nga bartësit; 

Riparimet e shërbimeve hekurudhore, porteve, dhe të fushave të 

avioneve; Marrjen me qira të bartësve pa ekuipazh, Mjetet e 

transportit të marra me qira sipas një marrëveshjeje financiare të 

marrjes me qira, dhe Shërbimet korriere nga bizneset korriere. 

    

  Transporti ajror       

  211 Transporti ajror 

i pasagjerëve 

Përfshin, pagesat dhe pranimet lidhur me 

transaksionet që kanë të bëjnë me 

transportin ajrorë të pasagjerëve 

P R 

  212 Transporti ajror 

i mallrave 

(ngastrave) 

Përfshin pagesat dhe pranimet lidhur me 

transportin e mallrave përmes  transportin 

ajror. 

P R 

  213 Shërbimet e 

tjera të 

transportit ajror  

Shërbimet e ofruara në aeroporte që 

përfshinë ngarkesën (ngarkim-shkarkimin e 

kontenjerëve); magazinimin dhe deponimin; 

paketimin dhe ripaketimin; pilotimi, 

mirëmbajtja dhe pastrimi i mjeteve të 

transportit ajror; 

P R 
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  Transporti 

hekurudhor 

      

  214 Transporti 

hekurudhor i 

pasagjerëve 

Përfshin pagesat dhe pranimet lidhur me 

transaksionet që kanë të bëjnë me 

transportin hekurudhorp të udhëtarëve. 

P R 

  215 Transporti 

hekurudhor i 

mallrave 

(ngastrave) 

Përfshin pagesat dhe pranimet lidhur me 

transportin mallrave pëmes transportit 

hekurudhor. 

P R 

  216 Shërbime të 

tjera të 

transportit 

hekurudhor 

Shërbimet e ofruara në hekurudhë përfshirë 

ngarkesën (ngarkim-shkarkimin e 

kontenjerëve); magazinimin dhe deponimin; 

paketimin dhe ripaketimin;e të ngjajshme.  

P R 

  Transporti  rrugor       

  217 Transporti 

rrugor i 

pasagjerëve  

Përfshin pagesat dhe pranimet lidhur me 

transportin e udhëtarëve, duke përjashtuar 

transportin ajror dhe hekurudhor të 

pasagjerëve.                          

P R 

  218 Transporti 

rrugor i 

mallrave 

(ngastrave) 

 Përfshinë pagesat dhe pranimet lidhur me 

transportin e mallrave duke përjashtuar 

transportin ajror dhe hekurudhor të 

mallrave. 

P R 

  219 Shërbime të 

tjera të 

transportit 

rrugor 

Shërbimet e ofruara në lidhje me transportin 

që nuk janë të përfshira ne kategoritë e me 

mësirpërme 

P R 

  Udhëtimi       

  Mallrat dhe shërbimet nga udhëtarët gjatë vizitave të tyre me kohëzgjatje më pak 

se një vit në Kosovë dhe anasjelltas. Këtu bëjnë pjesë pagesat për qëndrim në 

hotele, pagesa për ushqim pijet, argëtimin, dhe tranportin brenda vendit të 

vizituar – të konsumuara në atë vend – dhe mallrat pavarësisht nga vlerat të 

blerjesr për përdorimin e vetë udhëtarit dhe të marra nga vendet e vizituara. 

Përjashtohen shërbimet e transportit ndërkombëtar, të blera gjatë udhëtimit. 

   

  221 Udhëtimi zyrtar Mallrat dhe shërbimet (shikoni më lart) të 

blera nga, ose në emër të, udhëtarëve gjatë 

udhëtimit zyrtar. 

P R 

  222 Udhëtimi 

personal, duke 

përfshirë 

 

 

Shpenzimet 

arsimore 

 

Shpenzimet 

shëndetësore 

Mallrat dhe shërbimet e blera nga, ose në 

emër të, udhëtarit gjatë udhëtimit personal.  

 

Të gjitha shpenzimet arsimore (pagesa për 

shkollim, vendosja në konvikt e paguar ose e 

siguruar nga institucionet arsimore) të bëra 

nga ose në emër të studentëve. 

 

Të gjitha shpenzimet shëndetësore 

(trajtimet, tarifat e mjekëve, të spitaleve, 

etj.), të bëra nga ose në emër të pacientëve 

P R 
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mjekësorë. 

  Sigurimet dhe 

risigurimet 

      

  231 Premiumet Premiumet e paguara nga policë-mbajtësit 

rezidentë ndaj siguruesve jo-rezidentë të 

shërbimeve të sigurimit. Premiumet e 

paguara nga siguruesit rezidentë ndaj 

ndërmarrjeve jo-rezidente të risigurimit për 

pjesët nënkontraktuese të rrezikut të 

sigurimit 

P R 

  232 Pagesat për 

dëmet 

Premiumet e paguara nga policë-mbajtësit 

jo-rezidentë ndaj siguruesve rezidentë të 

shërbimeve të sigurimit. Premiumet e 

paguara nga siguruesit jo-rezidentë ndaj 

ndërmarrjeve rezidente të risigurimit për 

pjesët nënkontraktuese të rrezikut të 

sigurimit. 

P R 

  233 Permiumet për 

ri-sigurimet 

Dëmet e paguara nga kompanitë e 

sigurimeve rezidente ndaj policë-mbajtësve 

të tyre jo-rezidentë dhe dëmet e paguara nga 

ndërmarrjet rezidente të risigurimit ndaj 

siguruesve jo-rezidentë në rast të të 

realizimit të riskut të siguruar. 

P R 

  234 Dëmet e 

paguara lidhur 

me risigurimet 

Dëmet e paguara nga kompanitë e 

sigurimeve jo-rezidente ndaj policë-

mbajtësve rezidentë dhe dëmet e paguara 

nga ndërmarrjet jo-rezidente të risigurimit 

ndaj siguruesve rezidentë në rast të 

realizimit të riskut të siguruar.   

P R 

  Shërbimet e tjera       

  241 Shërbimet 

postare dhe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikaci

onit 

 

Pagesat ndaj/pranimet nga jo-rezidentët për 

marrjen, transportin, dhe shpërndarjen e 

letrave, gazetave, botimeve periodike, 

materialeve të tjera të printuara, pakove nga 

administratat kombëtare postare dhe 

operatorët e tjerë jashtë Kosovës/në Kosovë. 

Përfshihen gjithashtu shërbimet e sportelit 

të zyrës postare dhe marrja e një kutie 

postare.  

 

Pagesat ndaj/pranimet nga jo-rezidentët për 

shërbimet në transmetimin e tingujve, 

imazheve, ose informacioneve të tjera 

përmes telefonit, satelitit, postës elektronike, 

etj., duke përfshirë internetin, shërbimet e 

P R 
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rrjetit të punës dhe të përkrahjes. 

  242 Shërbimet e 

ndërtimit  

Vendet ose instalimet për një periudhë deri 

në një vit (projektet më të gjata trajtohen si 

investime direkte). Përfshihen mallrat e 

importuara nga ndërmarrja për përdorim në 

projekte. Përjashtohen shpenzimet për 

furnizimet vendore, etj. 

P R 

  243 Shërbimet 

financiare, duke 

përjashtuar 

sigurimin 

Tarifat paguar ndaj/pranuar nga jo-

rezidentët për shërbimet e ndërmjetësimit, si 

p.sh. dhënia hua, huaja financiare, letër-

kreditet, pranimet bankare, linjat e kreditit, 

transaksionet e këmbimit të huaj dhe të 

çeqeve të udhëtarëve; ose që kanë të bëjnë 

me sigurimin në ndërmjetsim, vendosja e 

plasmaneve, nënshkrimet, riblerja, kundër-

këmbimi valuator, kontrata me zgjedhje 

(opsioni), dhe mallrat e pritshme;si dhe 

portofoli dhe tarifat e tjera të menagjmentit. 

P R 

  244 Shërbimet 

kompjuterike 

dhe informative 

Tarifat paguar ndaj / pranuar nga jo-

rezidentët për zhvillimin e bazës së të 

dhënave, ruajtjen, shërbimeve „on-line‟ të 

serive kohore; proçesimin e të dhënave, 

hedhjen në tabela; projektimin e software-it, 

zhvillimin, zbatimin, programimin; 

konsulencën mbi pjesët elektronike; 

riparimin, mirëmbajtjen e pajisjeve 

kompjuterike/periferike; dhe shërbimet e 

agjensive të lajmeve. 

P R 

  245 Tarifat e të 

drejtës së 

autorit dhe të 

liçensimit  

Tarifat e paguara ndaj / pranuara nga jo-

rezidentët për përdorimin e autorizuar të 

(shit-blerjet e) patentave, të drejtave të 

autorit, markës, eskluzivitetit, etj. dhe për 

liçensimin e marrëveshjeve që kanë të bëjnë 

me dorëshkrimet, pikturat, skulpturat, etj. 

P R 
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  246 Shërbime 

konsultuese 

Konsultat ligjore, të kontabilitetit, 

menaxhimit, marrëdhëniet publike etj. 

P R 

  247 Shërbimet e 

marketingut 

Reklamat dhe hulumtimet e tregut, 

kërkimet dhe zhvillime etj.  

P R 

  248 Shërbimet e 

qirasë 

Pagesat ndaj / pranimet nga jo-rezidentët 

për dhënien me qira (përveç huasë 

financiare) dhe qiramarrjen e avionëve, 

anijeve, automjeteve dhe mjeteve 

transportuese, si p.sh. vagonat hekurudhorë, 

kontenierët, pajisjet etj. pa ekuipazh/shofer;  

P R 

  249 Shërbimet e 

tjera të biznesit 

Shërbimet e tjera të biznesit mbulojnë 

kategori të ndryshme të shërbimit të 

transaksioneve ndërmjet rezidentëve dhe jo-

rezidentëve, duke përfshirë: 

 

(i) Komisionet e paguara ndaj / pranuar nga 

jo-rezidentët mbi mallrat dhe shërbimet që 

kanë të bëjnë me ndërmjetësimin e mallrave 

dhe shitjen në ankand; 

 

(ii) Sigurimi për rezidentët nga jo-rezidentët 

ose nga rezidentët për jo-rezidentët i 

shërbimeve të ndryshme të biznesit, 

profesionale, dhe teknike. Shërbimet 

arkitekturore, inxhinierike dhe teknike, 

Bujqësore, të minierave dhe të përpunimit 

në vend, dhe të tjera (vendosja e personelit,  

 

(iii) Shërbimet e sigurisë dhe hetuese; 

shërbimet e përkthimit dhe interpretimit; 

shërbimet fotografike; pastrimi i ndërtesave, 

etj.) Përfshihen gjithashtu pagesat për 

furnizimet vendore, pagesat e shërbimit 

publik, etj. nga ndërmarrjet jo-rezidente të 

angazhuara me shërbimet ndërtimore. 

P R 

  250 Shërbimet 

personale, 

kulturore dhe 

argëtuese 

Tarifat paguar ndaj aktorëve, regjizorëve 

dhe producentëve jo-rezidentë (ose pranuar 

nga rezidentët) që merren me produksionin e 

filmave kinematografikë dhe televizivë; të 

drejtat e shpërndarjes së kasetave dhe të 

radios shitur ndaj medias; dhe shërbimet e 

tjera kulturore. 

P R 
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  251 Shërbimet 

qeveritare, jo të 

përmendura me 

lart. 

Një kategori e mbetur e cila mbulon 

transaksionet e shërbimeve qeveritare të 

cilat nuk përfshihen në klasifikimet e 

mësipërme. Përfshihen të gjitha 

transaksionet nga ambasadat, konsullatat, 

zyrat ndërlidhëse, njësitë ushtarake, dhe 

agjensitë e mbrojtjes me rezidentë të 

shteteve në të cilat gjenden ambasadat, etj. 

dhe të gjitha transaksionet me shtetet e 

tjera. 

P R 

  252 Shërbimet e 

tjera, jo të 

përmendura me 

lart. 

Një kategori e mbetur e cila mbulon 

transaksionet e shërbimeve që nuk 

përfshihen në klasifikimet e mësipërme. 

P R 

3 TË ARDHURAT       

      Pagesat për pagat 

e punëtorëve 

      

  311 Pagat dhe rrogat 

nga UNMIK-u, 

KFOR-i dhe 

EULEX-i 

Pagat, rrogat dhe përfitimet e tjera (në para 

të gatshme ose në ndonjë formë tjetër) të 

pranuara nga rezidentët e Kosovës nga 

UNMIK-u, KFOR-i dhe EULEX-i. 

P R 

  312 Pagat dhe rrogat 

e tjera 

Pagat, rrogat dhe përfitimet e tjera (në para 

të gatshme ose në ndonjë formë tjetër) të 

fituara nga rezidentët e Kosovës në vende të 

tjera ose paguar nga rezidentët e Kosovës 

ndaj jo-rezidentëve për punën e kryer. 

P R 

  Të ardhurat nga 

investimet 

      

  321 Dividentët ose 

shpërndarja e 

fitimit 

Dividentët, duke përfshirë dividentët 

rezervë, janë shpërndarja e fitimit e caktuar 

për aksionet dhe format e tjera të 

pjesëmarrjes në kapital të ndërmarrjeve të 

inkorporuara private, kooperativave, dhe 

korporatave publike. Dividentët përfaqësojnë 

të ardhurat që janë të pagueshme pa një 

marrëveshje të lidhur ndërmjet kreditorit 

dhe debitorit.  

P R 

  322 Interesi nga 

investimet në 

letrat me vlerë 

Të ardhurat nga investimet në letrat me 

vlerë janë të ardhura të fituara tek 

investitorët për investimet e bëra në mjetet 

financiare. Forma më e shpeshtë e të 

ardhurave nga investimet në letrat me vlerë 

janë interesi i fituar në bonde, instrumente 

tjera financiare etj. 

P R 
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  323 Interesi nga 

Kreditë 

Të ardhurat nga investimet në kredi janë të 

ardhura të fituara për mjetet financiare të 

investuara në formë të kredis. 

P R 

  324 Interesi nga 

depozita dhe të 

ngjashme  

Të ardhurat nga depositët përfshijnë të 

ardhurat që vijnë për mjetet financiare të 

investuara në formë të 

depozitëve/plasmaneve në bankat jo 

rezidentëe dhe anasjelltas. 

P R 

4 TRANSFERET       

  411 Grantet zyrtare 

nga UNMIK-u 

ose KFOR-i 

Grantet ndaj buxhetit të përgjithshëm të 

Kosovës (KGB), duke përfshirë grantet e 

dhuruara të përcaktuara (përdorimi i të 

cilave është vendosur për projekte të 

caktuara) dhe grantet e papërcaktuara 

(përdorimi I të cilave nuk është i vendosur), 

dhe kontributet e tjera të pranuara nga 

UNMIK/EULEX-i ose KFOR-i. 

  R 

  412 Grantet e tjera 

zyrtare / ndihma 

për zhvillim jo të 

përmendura me 

lart. 

Kontributet e tjera nga ose ndaj BE dhe 

organizatat e tjera ndërkombëtare (duke 

përjashtuar UNMIK/EULEX-in ose KFOR-

in), dhe qeveritë e huaja. 

P R 

  413 Grantet e tjera 

jo-zyrtare  

Përfshinë grantet e ndryshme të pranuara 

nga jashtë, por që nuk janë të dedikuara për 

sektorin qeveritar. 

P R 

  421 Transferet e 

migrantëve 

Transferet e migrantëve kanë të bëjnë me të 

gjitha llojet e mjeteve financiare, mallrave të 

lëvizshme kapitale, gjësendeve personale,  

etj. të migrantëve, të cilat transferohen nga 

familjet apo personat me rastin e 

shpërngulljes në një shtet tjetër.  

P R 

  422 Dërgesat nga 

emigrantët 

(Remitansat) 

Dërgesat e emigrantëve – përfshinë parat e 

dërguara nga emigrantë prej vendeve ku 

janë rezidentë drejt vendeve të origjinës.  

Transferet e parave të dërguara nga të 

ardhurat e emigrantëve nga Kosova të 

cilët janë të punësuar në ekonomi të reja 

dhe të cilët konsiderohen rezidentë atje (të 

cilët qëndrojnë, ose që priten që të qëndrojnë 

atje për një vit ose më shumë) për familjet/të 

afërme të tyre në Kosovë.  

Transferet e dërguara jashtë nga të ardhurat 

e të huajve të cilët konsiderohen rezident të 

Kosovës (rregulli mbi një vit - përjashtim 

bëjnë diplomatët, personeli ushtarak, dhe të 

punësuarit e tjerë të organizatave të tilla 

dhe anëtarët e familjeve të tyre, të cilët 

jetojnë në Kosovë dhe gëzojnë imunitet dhe 

P R 
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privilegje diplomatike, dhe të cilët 

konsiderohen jo-rezidentë). 

  423 Pensionet Pagesat për pensione P R 

  424 Transferet 

elektronike  

Përfshinë transferet nga kopanit që merren 

me shërbime financiare (bartje parash p.sh. 

Western Union, MoneyGram dhe të 

ngjajshme). 

P R 

  425 Transferet e 

tjera private 

rrjedhëse jo të 

përmendura me 

lart. 

Të gjitha trasfertat e tjera private rrjedhëse 

të cilat nuk përfshihen diku tjetër. 

P R 

5 INVESTIMI DIREKT        

  Investimi direct përcaktohet si një kategori e investimeve 

ndërkombëtare në të cilën një njësi rezidente në një ekonomi 

(investitori direct) ndërmerr një interes të qëndrueshëm në një 

kompani rezident[e të një ekonomie tjetër. Kjo do të thotë, investimi 

direkt mbulon transaksionin fillestar ndërmjet dy transaktorëve dhe të 

gjitha transaksionet vijuese ndërmjet tyre brenda ndërmarrjeve të 

bashkuara, si të inkorporuara dhe të painkorporuara. Në praktikë, 

zotërimi prej 10% të aksioneve është kufiri kur konsiderohet se një 

investim direkt ekziston. Zotërimi nën 10% të aksioneve konsiderohet 

investim portofoli. 

    

  Investimi direkt 

jashtë Kosovës 

      

  510 Investimet në 

aksione jashtë 

Kosovës 

(P)/tërheqja e 

investimeve në 

aksione nga 

jashtë (R)   

Pagesat - Blerjet e aksioneve nga rezidentët 

e Kosovës dhe të gjitha kapitaleve të 

ngjashme të emëtuara nga ndërmarrjet jo-

rezidente (NJR), të cilat përfaqësojnë një 

zotërim prej 10 përqind ose më shumë në 

kapital. Pranimet  Shitja e aksioneve të 

lartëpërmendura. 

P R 

  520 Investimi privat, 

jo-biznesor nga 

rezidentët në 

pronat e 

patundshme 

jashtë Kosovës 

Pagesat -  Investimi privat, nga rezidentët 

në pronat e patundshme jashtë  territorit të 

Kosovës. Pranimet – Shitja e 

patundshmërive të lartëpërmendura. 

P R 

  Investimi direkt në 

Kosovë 

      

  570 Investimet në 

aksione në 

Kosovës   

Arkëtimet - Shitja e aksioneve nga 

rezidentët e Kosovës dhe të gjitha kapitaleve 

të ngjashme të emëtuara nga ndërmarrjet 

rezidente (NJR), të cilat përfaqësojnë një 

zotërim prej 10  përqind ose më shumë në 

kapital. Pagesat - Blerja e aksioneve të 

lartëpërmendura. 

P R 
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  580 Investimi privat, 

jo-biznesor nga 

jo-rezidentët në 

pronat e 

patundshme në 

Kosovë 

Investimi privat nga jo-rezidentët në pronat 

e patundshme në Kosovë (p.sh., shitblerjet e 

pushimoreve dhe rezidencave të tjera në 

Kosovë nga jo-rezidentët për përdorimin e 

tyre personal ose për dhënie me qira të 

tjerëve).  

P R 

6 PORTOFOLI I INVESTIMEVE      

  Investimi portfolio përfshin letrat me vlerë të kapitalit dhe letrat me 

vlerë të borxhit (obligacionet dhe kartmonedhat, dhe instrumentat 

monetare tregtare). Përjashtohen letrat me vlerë të kapitalit dhe të 

borxhit të përfshira në kategoritë e investimit direkt dhe të mjeteve 

rezervë. Transaksionet në derivativat financiarë, siç janë afatet, 

mundësitë, garantimet, ndërrimet etj, raportohen veçmas (999). 

    

  Mjetet       

  610 Investime 

portfoli nga 

rezidentët 

Blerjet dhe shitjet nga rezidentët e: 

(i) aksioneve dhe kapitaleve të ngjashme të 

emëtuara nga jo-rezidentët - zotimi më pak 

se 10 përqind; 

 

(ii) letrave me vlerë të borxhit (obligacionet 

dhe kartmonedhat, dhe instrumentat 

monetare të tregut), të emëtuara nga jo-

rezidentët - përveç investitorëve direktë; 

 

(iii) shumave të cilat rrjedhin nga 

transaksionet në afatet, mundësitë, 

garantimet, ndërrimet dhe derivativave të 

tjera financiare të jo-rezidentëve. 

P R 

  Detyrimet       

  660 Investimi 

portfolio në 

Kosovë 

Blerjet dhe shitjet nga jo-rezidentët e: 

(i) aksioneve dhe kapitaleve të ngjashme të 

emëtuara nga ndërmarrjet rezidente, 

zotërimi prej më pak se 10 përqind; 

 

(ii) letrave me vlerë të borxhit (obligacionet 

dhe kartmonedhat, dhe instrumentat 

monetare të tregut), të emëtuara nga 

rezidentët - përveç investitorëve direktë;   

 

(iii) shumave të cilat rrjedhin nga 

transaksionet në afatet, mundësitë, 

garantimet, ndërrimet dhe derivativave të 

tjera financiare të rezidentëve. 

P R 

7 INVESTIMET 

TJERA 

      

  Investimi tjetër është një kategori e mbetur e cila përfshin të gjitha 

transaksionet financiare që nuk mbulohen në investimin direkt, 

invesimi portfolio, apo mjetet rezervë.  Aty përfshihen kreditë e 

tregtisë, huatë, valutat dhe depozitat (të transferueshme dhe të tjera), 

dhe mjetet dhe detyrimet e tjera. Përjashtohen kreditë e tregitsë për 

mallrat e raportuara nën Mallrat – Avanset ndaj furnizuesve dhe 

pagesat e vonuara nga blerësit për mallra. 
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  Kërkesat ndaj jo-

rezidentëve (mjetet), 

përveç investimit 

direkt apo portfolio 

  

 

    

  710 Kreditë 

afatgjata 

Kjo kategori përfshinë kryesisht huadhënjet 

tek jo-rezidentët dhe investimet me maturim 

mbi 1 vit. Kthimi i kredisë nga jo-rezidentët 

regjistrohet në anën e pranimeve. Shuma e 

interesit duhet të raportohet ndaras në 

llogarin e të ardhurave (Kodi 323). 

P R 

  720 Kreditë 

afatshkurtra 

Ngjajshëm sikur tek kredit me afat të gjatë, 

vetëm se në këtë kategori përfshihen kreditë 

me maturim 1 vit ose më pak. 

P R 

  730 Depozitat e 

rezidentëve në 

bankat jo-

rezidente 

Plasmanet e depozitave në bankat jo-

rezidente dhe tërheqjete këtyre depositëve. 

P R 

  740 Transaksionet e 

tjera në 

kërkesat ndaj jo-

rezidentëve 

(mjetet) 

Rritja ose zvogëlimi në kërkesat e tjera ndaj 

jo-rezidentëve (mjetet), jo të përfshira më 

lartë. 

P R 

  Detyrimet ndaj jo-

rezidentëve 

(obligimet),  përveç 

investimit direkt ose 

portfolio  

      

  760 Huatë dhe 

kreditë afatgjata 

nga jo-rezidentët 

Në këtë kategori përfshihen huatë dhe 

kreditë nga jo-rezidentëve me afat mbi një 

vit, përveç kredive ndërmjet ndërmarrjeve që 

janë në relacionin e investimeve direkte. 

Kthimi i kredisë nga rezidentët regjistrohet 

në anën e pagesave. Shuma e interesit duhet 

të raportohet ndaras nga principali. Interesi 

raportohet në llogarin e të ardhurave (Kodi 

323). 

P R 

  770 Huatë dhe 

kreditë 

afatshkurtëra 

nga jo-rezidentët 

Kreditë me maturim 1 vit ose më pak. P R 

  780 Depozitat e jo-

rezidentëve në 

bankat vendore 

Plasmanet e depozitave nga jo-rezidentët në 

bankat rezidente dhe tërheqja e këtyre 

plasmaneve. Plasmanet raportohen si 

Arkëtime kurse tërheqjet si Pagesa. 

P R 

  790 Transaksionet e 

tjera në 

detyrimet ndaj 

jo-rezidentëve  

Detyrimet e tjera ndaj jo-rezidentëve, jo të 

përfshira më lartë. 

 

 

P R 
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8 MJETET E REZERVËS      

 (Këto kode janë të aplikueshme vetëm për BQK-në) 

 Mjetet e rezervës përbëhen nga ato mjete të jashtme financiare të cilat 

(1) janë të gatshme për tu përdorur në çdo kohë dhe (2) që janë të 

kontrolluara nga autoritetet monetare, për financimin direkt të 

zhbalancimeve të bilancit të pagesave dhe për rregullimin e kursit të 

këmbimit. Kategoria e mjeteve të rezerës përfshinë: arin monetarë, të 

drejtat speciale të tërheqjes (SDR), pozicioni i rezervës në FMN dhe 

valutat e huaja. 

  

  810 Ari monetar Ari monetar është ari i zotëruar nga 

autoritetet monetare (ose nga të tjerë që janë 

subjekt i kontrollit efektiv të autoriteteve) 

dhe që mbahet me cilësinë e mjetit të 

rezervës. Pjesa tjetër e arit pavarësisht nga 

pronësia, trajtohet si të gjithë mallrat e tjerë.  

P R 

  820 Të drejtat 

speciale të 

tërheqjes (SDR) 

SDR janë mjete të rezervës ndërkombëtare 

të krijuara nga FMN për të plotësuar mjete 

të tjera të rezervës që u jepen periodikisht 

anëtarëve të FMN-së në përpjesëtim me 

kuotat e tyre respektive. Ndryshimet në 

vlerën e SDR-ve të autoriteteve monetare 

mund të lindin nëpërmjet:  

 

(i) transaksioneve: që përfshijnë pagesa ose 

tërheqje të SDR-së në Fond; tek pjesmarrës 

tjerë në Departamentin e SDR-së në Fond, 

ose tek mbajtës të tjerë; ose  

 

(ii) dhënies apo shuarjes së tyre.  

 

Transaksionet si ato të pikës (i) përfshihen 

në bilancin e pagesave ndërsa dhënia apo 

shuarja e SDR-së nuk regjistrohet në këtë 

bilanc, por pasqyrohet në Pozicionin 

Ndërkombëtar të Investimeve (PNI). 

   R 

  830 Pozicioni i 

rezervës në 

FMN 

Pozicioni i rezervës në FMN është shuma (1) 

e blerjeve të transhit të rezervës që një 

anëtar mund të tërheqë dhe (2) e çdo 

detyrimi të FMN-së (nën një marrëveshje 

huaje) që është menjëherë i ripagueshëm 

shtetit anëtar. Blerjet e transheve të 

rezervave janë blerje në FMN të monedhave 

të tjera, deri në atë masë sa kërkesat e FMN-

së në monedhën e vendit përkatës të mos e 

tejkalojnë kuotën e tij në FMN (minus 

zotërimet që reflektojnë përdorime kredish 

nga FMN). 

    

 Valutat e huaja - mund të jenë në formë të monedhave, depozitave 

bankare                             dhe letrave me vlerë, të cilat kontrollohen 

dhe janë të gatshme për t‟u     përdorur nga BQK për financimin direkt 
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të zhbalancimeve të bilancit të pagesave.  Meqë Kosova nuk posedon 

monedhë të veten të emetuar, të gjitha valutat konsiderohen valuta të 

huaja. 

  840 Interesi në 

depozita 

Shih kodin 324.     

  850 Valutat e huaja 

në depozita 

bankare 

Plasmanet e BQK-së në formë të letrave me 

vlerë në bankat jo-rezidente dhe tërheqjete 

këtyre letrave me vlerë.  

    

 860 Interesi në letra 

me vlerë 

Shih kodin 322.   

9 KODET E VEÇANTA       

  999 Kod neutral       
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Shtojca 3: Kodet e shteteve (ISO 3166) dhe të valutave (ISO 4217) 

Emri i vendit dhe 

Kodi 

Emri i valutës dhe 

Kodi 

Emri i vendit dhe 

Kodi 

Emri i valutës dhe 

Kodi 

Afganistan  AF Afgan AFN Em. e Bashk. 

Arabe 

AE Dirham EBA AED 

Afrika e Jugut ZA Rand ZAR Eritrea ER Nakfa ERN 

Algjeri DZ Din. Algjerian DZD Estoni EE Krun EEK 

Andora AD Euro EUR Etiopi ET Birra Etiopiane ETB 

Angola AO Kuanca AOA Federata Ruse RU Rubla Ruse RUB 

Anguila AI Doll. i Karaibeve 

Lind. 

XCD Filipine PH Peso Filipinase PHP 

Antarktikë AQ - - Finlandë  FI Euro EUR 

Antigua dhe 

Barbuda 

AG Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD Fixhi FJ Doll. Fixhi FJD 

Antilet 

Holandeze 

AN Antile Guikder  ANG Francë  FR Euro EUR 

Arabia Saudite SA Rijali Saudit SAR Gabon GA CFA fr. BEAC  XAF 

Argjentinë  AR Peso 

Argjentinase 

ARS Gambia GM Dalasi GMD 

Armeni AM Drami Armenian AMD Ganë  GH Sedi GHC 

Aruba AW Gilderi Aruban AWG Gjeorgji GE Lari GEL 

Australi AU Doll. Australian AUD Gjermani DE Euro EUR 

Austri AT Euro EUR Gjibraltar GI Paundi i 

Gjibraltarit 

GIP 

Azerbajxhan AZ Manati 

Azerbajxhan 

AZM Grenadë  GD Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD 

Bahamas BS Doll. Bahamian BSD Greqi GR Euro EUR 

Bahrein BH Din. Bahrein BHD Groenlandë  GL Kr. Daneze DKK 

Bangladesh BD Taka BDT Guadalup FR  Euro EUR 

Barbados BB Doll. Barbados  BBD Guajana  GY Doll. Guajanez GYD 

Belgjikë  BE Euro EUR Guajana 

Franceze 

GF Euro EUR 

Belize BZ Doll. Belize  BZD Guam GU Doll. Amerikan USD 

Benin BJ CFA fr. BCEAO 

(*) 

XOF Guatemalë  GT Ketcal GTQ 

Bermuda BM Doll. Bermudian  BMD Guinea GN Fr. Guinea GNF 

Bjellorusi BY Rubla Bjelloruse BYR Guinea 

Ekuatoriale 

GQ CFA fr. BEAC 

(**)   

XAF 

Bolivi BO Boliviano BOB Guinea-Bisau GW Peso Guinea-

Bisau  

GWP 

Bosnie dhe Herc. BA Marka 

Konvertibile 

BAM Haiti HT Gurda HTG 

Botsvanë  BW Pula BWP   Doll. Amerikan USD 

Brazil BR Reali Brazilian BRL Holandë  NL Euro EUR 

Bregu i Fildishtë  CI CFA fr. BCEAO 

(*) 

XOF Holli Si VA Euro EUR 

Brunei  BN Doll. Brunei BND Qytet-Shteti i Vatikanit   

Bullgari BG Levi Bullgar BGN Honduras HN Lempira HNL 

Burkina Faso BF CFA fr. BCEAO 

(*) 

XOF Hong Kong HK Doll. Hong Kong HKD 

Burundi BI Fr. Burundi BIF Hungari HU Forint HUF 

Butan BT Rupa Indiane       INR Indi IN Rupa Indiane INR 
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  Ngultrum BTN Indonezi ID Rupia IDR 

Çad TD CFA fr. BEAC  XAF Irak IQ Din. Iraken IQD 

Danimarkë  DK Kr. Daneze DKK Iran, Rep. 

Islamike  

IR Riali Iranian IRR 

Dominikë  DM Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD Irlandë  IE Euro EUR 

Egjipt EG Paundi Egjiptian EGP Ish. Hërd dhe 

Mekdonald  

HM Doll. Australian AUD 

Ekuador EC Doll. Amerikan USD Ishujt Aland FI Euro EUR 

El Salvador SV Koloni El 

Salvador 

SVC Ishujt e 

Marianës Veriore 

MP Doll. Amerikan USD 

  Doll. Amerikan USD Ishujt e Virgjër, 

Brit. 

VG Doll. Amerikan USD 

Ishujt e Virgjër, 

SHBA 

VI Doll. Amerikan USD Libian Arab  LY Din. Libian LYD 

Ishujt Falklend  FK Paundi i Ish. 

Falklend 

FKP Lihtenshtejn LI Fr. Zviceriane CHF 

Ishujt Faroe  FO Kr. Daneze DKK Lituani LT Litasi Lituanez LTL 

Ishujt Kajman KY Doll. i Ishujve 

Kajman 

KYD Luksemburg LU Euro EUR 

Ishujt Kokos 

(Kiling)  

CC Doll. Australian  AUD Madagaskar MG Fr. Malagasi MGF 

Ishujt Kuk CK Doll. i Zelandës 

së Re 

NZD   Malagasi Ariari MGA 

Ishujt Marshall  MH Doll. Amerikan USD Majnmar MM Kiat MMK 

Ishujt Outlying 

Minor. St. 

Bashk. 

UM Doll. Amerikan USD Majot YT Euro EUR 

Ishujt Solomon  SB Doll. i Ishujve 

Solomon 

SBD Makao MO Pataka MOP 

Ishujt Turks dhe  TC Doll. Amerikan USD Malajzi MY Ringiti Malajzian MYR 

Ishulli Buvet BV Kr. Norvegjeze NOK Malavi MW Kuaka MWK 

Ishulli Kristmas CX Doll. Australian  AUD Maldive MV Rufija MVR 

Ishulli Norfolk  NF Doll. Australian AUD Mali ML CFA fr. BCEAO 

(*) 

XOF 

Islanda  IS Kr. Islandeze ISK Mali i Zi ME Euro EUR 

Itali IT Euro EUR Malta MT Lira Malteze MTL 

Izrael IL Nju Izraeli 

Sheqel 

ILS Maqedoni MK Denar MKD 

Japoni JP Jen JPY Marok MA Dirhami 

Maroken 

MAD 

Jemen YE Riali Jemen YER Martinik FR Euro EUR 

Jordani JO Din. Jordanez JOD Mauritani MR Uguja MRO 

Kajkos  - - Mbretëria e 

Bashkuar 

GB Stërlinga Paund GBP 

Kaledonia e Re NC CFP fr. XPF Meksikë  MX Peso Meksikane MXN 

Kamboxhia KH Riel KHR Melila  XL  Euro EUR 

Kamerun CM CFA fr. BEAC  XAF Mikronezi, Sht. 

Fed.  

FM Doll. Amerikan USD 

Kanada CA Doll. Kanadez CAD Monako FR Euro EUR 

Kape Verde CV Eskudo i K. 

Verdes 

CVE Mongoli MN Tugrik MNT 
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Katar QA Katari Rial QAR Montserat MS Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD 

Kazakistan KZ Tenge KZT Moris MU Rupa Morisiane MUR 

Kenia KE Shilinga Keniane KES Mozambik MZ Merikal MZM 

Keuta  XC  Euro EUR Namibi NA Rand ZAR 

Kili CL Peso Kiliane CLP   Doll. Namibian NAD 

  Unidades de 

formento 

CLF Nauru NR Doll. Australian AUD 

Kinë  CN Yuan Renminbi CNY Nepal NP Rupa Nepaleze NPR 

Kirgistan  KG Som KGS Niger NE CFA fr. BCEAO  XOF 

Kiribat KI Doll. Australian AUD Nigeri NG Naira NGN 

Kolumbi CO Peso Kolumbiane COP Nikaragua NI Kordoba Oro NIO 

  Unidad de Valor COU Niue NU Doll. i Zeland. së 

Re 

NZD 

Komoros KM Fr. Komoro KMF Norvegji NO Kr. Norvegjeze NOK 

Kongo CG CFA fr. BEAC  XAF Oman OM Rial Omani OMR 

Kore, Rep. Pop. 

Dem 

KP Uoni i Koresë së 

Veriut 

KPW Oqeani Indian, 

Terr. MB 

IO Doll. Amerikan USD 

Kosovë  KS Euro EUR Pakistan PK Rupa 

Pakistaneze 

PKR 

Kosta Rika CR Koloni Kosta-

Rikan 

CRC Palau PW Doll. Amerikan USD 

Kroaci HR Kuna Kroate HRK Palestinë, Terr. 

Pushtuar 

PS - - 

Kubë  CU Peso Kubaneze CUP Panama PA Balboa PAB 

Kuvajt KW Din. Kuvajtian KWD Papua Guinea e 

Re 

PG Kina PGK 

Lesoto LS Rand ZAR Paraguaj PY Guarani PYG 

  Loti LSL Peru PE Nuevo Sol PEN 

Letoni LV Latsi Letonian LVL Pitkarn PN Doll. i Zeland. së 

Re 

NZD 

Liban LB Paundi Libanez LBP Polinezi Francez PF CFP fr. XAF 

Liberi LR Doll. Liberian LRD Poloni PL Zloti PLN 

Porto Riko US Doll. Amerikan USD Sri Lanka LK Rupa e Sri 

Lankës 

LKR 

Portugali PT Euro EUR Suazilend SZ Lilangeni SZL 

Qipro CY Paundi Qipriot CYP Sudan SD Din. Sudanez SDD 

Rep. Arabe e 

Sirisë  

SY Paundi Sirian SYP Suedi SE Krona Suedeze SEK 

Rep. Çeke CZ Koruna Çeke CZK Surinejm SR Doll. Surinam SRD 

Rep. Dem. e 

Kongos  

CD Fr. Kongolais CDF Svalbard  NO Kr. Norvegjeze NOK 

Rep. Dominikane DO Peso Dominikane DOP Tajlandë  TH Baht THB 

Rep. e Afrikës 

Qendrore 

CF CFA fr. BEAC  XAF Tajvan TW Doll. i Tajvanit 

të Ri 

TWD 

Rep. e Koresë  KR Uon KRW Tanzani TZ Shilinga 

Tanzaniane 

TZS 

Rep. e Moldavisë  MD Leu Moldovan MDL Taxhikistan TJ Somoni TJS 

Réunion FR Euro EUR Terr. Jugor 

Francez 

TF Euro EUR 

RPD Lao LA Kip LAK Timor-Leste TL Doll. Amerikan USD 

Ruanda RW Fr. Ruandeze RWF Togo TG CFA fr. BCEAO  TOP 
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Rumani RO Leu ROL Tokelau TK Doll. i Zeland.së 

Re 

NZD 

Samoa WS Tala WST Tonga TO Pa'anga TOP 

Samoa 

Amerikane 

AS Doll. Amerikan USD Trinid. dhe 

Tobago 

TT Doll. TT TTD 

San Marino  SM Euro EUR Tunizi TN Din. Tunizian TND 

San Tome & 

Principe 

ST Dobra STD Turkmenistan TM Manat TMM 

Sejshel SC Rupa Sejshel SCR Turqi TR Lira e re Turke TRY 

Senegal SN CFA fr. BCEAO 

(*) 

XOF Tuvalu TV Doll. Australian AUD 

Serbia RS Dinari Serb CSD Uganda UG Shilinga 

Ugandeze 

UGX 

Shën Helena SH Paundi i Shën 

Helenës 

SHP Ukrahinë  UA Hrivnia UAH 

Shqipëri AL Lek ALL Uollis dhe 

Futuna 

WF CFP fr. XPF 

Sht. Kits dhe 

Nevis 

KN Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD Uruguaj UY Peso Uruguajane UYU 

Sht. Luçia LC Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD Uzbekistan UZ Sumi 

Uzbekistanez 

UZS 

Sht. Pier dhe 

Mikelon  

PM Euro EUR Vanuatu VU Vatu VUV 

Sht. Vinsent dhe 

Gre. 

VC Doll. i Karaibeve 

Lindore 

XCD Venezuelë  VE Bolivar VEB 

Shtetet e 

Bashkuara 

US Doll. Amerikan USD Viet Nam VN Dong VND 

Sierra Leone SL Leone SLL Xhamaika JM Doll. Xhamajkan JMD 

Singapor SG Doll. i Singaporit SGD Xhibuti DJ Fr. Xhibutian DJF 

Sllovaki SK Euro EUR Zambia ZM Kuaka ZMK 

Slloveni SI Euro EUR Zelanda e Re NZ Doll. i Zelandës 

së Re 

NZD 

Somali SO Shilinga 

Somaleze 

SOS Zimbabve ZW Doll. 

Zimbabvejan 

ZWD 

Spanjë  ES Euro EUR Zvicër CH Fr. Zviceriane CHF 

Shkurtesat: Bashk.=Bashkuar; Brit.=Britani; Dem.=Demokratike; Din.=Dinar; Doll.=Dollar; 

Em.=Emirate; Fed.=Federale; Fr.=Franka; Kr.=Kruna; Rep.=Republikë; RPD=Republika 

Popullore Demokratike; Pop.=Popullore; Terr.=Territor; Sht.=Shtetet, * CFA Francë BCEAO; 

Responsible authority (Autoriteti përgjigjës): Banque Centrale des États de l'Afrique de 

l'Ouest. 

 

 


