
  

 

Në zbatim të nenit 10 të Rregullores për Pagesave Ndërkombëtare, Bordi Ekzekutiv në 

mbledhjen e mbajtur më 28 Qershor 2012, miratoi  

 

 

Udhëzim  

për Identifikimin e Urdhërpagesave Ndërkombëtare Dalëse 

 

 
1. Ky Udhëzim përcakton të dhënat për identifikim unik të urdhërpagesave ndërkombëtare 

dalëse. 

 

2. Të dhënat për identifikimin unik të urdhërpagesave ndërkombëtare dalëse kanë të bëjnë me 

faturën apo dokumentin tjetër të pagueshëm në bazë të të cilit iniciohet pagesa përkatëse. 

 

3. Të dhënat për identifikim unik të urdhërpagesave ndërkombëtare dalëse do të paraqiten nga 

paguesi në urdhërpagesën ndërkombëtare dalëse. 

 

4. Ofruesi i shërbimit të pagesës do të sigurojë paraqitjen e këtyre të dhënave në urdhërpagesën 

ndërkombëtare dalëse dhe do ta bëjë pranimin e urdhërpagesës ndërkombëtare dalëse vetëm 

nëse këto të dhëna janë paraqitur në pajtim me këtë udhëzim. 

 

5. Ofruesi i shërbimit të pagesës do të ruajë dhe do të trajtojë këto të dhëna sikurse të dhënat e 

tjera të përfshira në urdhërpagesën ndërkombëtare dalëse në pajtim me ligjet, rregulloret dhe 

udhëzimet përkatëse. 

 

6. Të dhënat për identifikim unik të urdhërpagesave ndërkombëtare dalëse janë të specifikuara 

në vijim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 

Emërtimi i 

së dhënës 

(fushës) 

Deklarimi mbi 

mbështetjen e 

pagesës në një 

dokument të 

pagueshëm 

Referenca e 

dokumentit të 

pagueshëm 

Data e 

dokumentit të 

pagueshëm 

Shuma totale e 

dokumentit të 

pagueshëm 

Përshkrimi i 

hollësishëm i 

arsyes së 

pagesës 

Përmbajtja 

e së dhënës 

(fushës) 

Deklarimi 

nëse pagesa 

bazohet në një 

Referenca në 

format të lirë 
Data në format 

standard  
Shuma në 

format decimal  
Përshkrimi në 

format të lirë 

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Rregullore%20per%20Pagesat%20Nderkombetare_28062012.pdf


faturë apo 

dokument 

tjetër të 

pagueshëm 

(“Po” ose 

“Jo”) 

  

  

(16 çfarëdo 

karakteresh) 

  

  

(dd.mm.vvvv) 

  

  

(0.00 – 

99999999.99) 

  

(min. 50, max. 

255 çfarëdo 

karakteresh) 

Përshkrimi 

i së dhënës 

(fushës) 

Shënohet 

“Po” nëse 

pagesa 

mbështetet në 

një dokument 

të pagueshëm; 

shënohet “Jo” 

nëse pagesa 

nuk 

mbështetet në 

një dokument 

të pagueshëm 

Nëse ka më 

shumë se 16 

karaktere, 

shënohen 16 

karakteret e 

fundit; nëse ka 

më pak se 16 

karaktere, 

shënohen 

karaktere “0” 

(zero) në anën 

e majtë deri sa 

të përbëhen 

gjithsej 16 

karaktere 

Shënohet data e 

lëshimit të 

dokumentit të 

pagueshëm 

Shënohet 

shuma totale e 

cila figuron në 

dokument të 

pagueshëm dhe 

e cila mund të 

jetë e ndryshme 

nga shuma e 

pagesës 

Shënohet 

arsyeja e 

pagesës në një 

mënyrë sa më 

specifike që të 

jetë e mundur 

Statusi i së 

dhënës 

(fushës) 

E 

obligueshme 
E 

obligueshme 

nëse e dhëna 

nën Nr. 1. 

është “Po” 

E obligueshme 

nëse e dhëna 

nën Nr. 1. është 

“Po” 

E obligueshme 

nëse e dhëna 

nën Nr. 1. është 

“Po” 

E 

obligueshme 

nëse e dhëna 

nën Nr. 1. 

është “Jo” 

 

 

7. Ky Udhëzim hyn në fuqi më 1 dhjetor, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


