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BANKAQENDROREEREPUBLIKESSEKOSOVES

CENTRALBANKOFTHEREPUBUCOFKGSOVO

Bazuar në nenin 36, paragrafi 1, nenparagrafi 1 . 17, dhe nenin 65, paragrafët 1 dhe 2, te Ligjit
Nr. 03/L-209 per Bankën Qendrore te Republikes se Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës se
Kosovës, nr. 77/16 gusht 2010), nenin 85, paragraft 1, te Ligjit Nr. 04/L-093 per Bankat,
Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe nenin 66, paragrafi
2, te Ligjit Nr. 05/L-096 per Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit te
Terrorizmit, Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosoves, në mbledhjen e
mbajtur me 26 dhjetor 2017, miratoi këtë:

UDHEZIM
MBI IDENTIfIMMIN E PRONAREVE PERFITUES

Neni 1
Qëllimi dhe fushëveprimi

1 . Qellimi I këtij udhëzimi është te mbështesë institucionet financiare per te qenë ne
pajtueshmëri me kërkesat e ushtrimit te kujdesit te duhur ndaj klientit, sipas nenit 19,
paragrafi 1, nenparagrafi 1 .2, te Ligjit Nr. 05/L-096 per Parandalimin e Pastrimit te Parave
dhe Luftimin e financimit te Terrorizmit (Ligji PPP/LFT) dhe neneve 8 dhe 10 te
Rregullores së BQK-se Per Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe financimin e
Terrorizmit (Rregullorja).

2. Udhëzimi ka per objektiv lehtësimin e identifikimit dhe verifikimit te formës së pronësisë.
Njohja e pronarëve përfitues është esenciale ne mënyrë qe te merren vendime adekuate
mbi nivelin e rrezikut të pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit (PP/FT) që
paraqitet nga klienti i institucionit financiar. Personat juridikë dhe subjektet biznesore
mund të përdoren nga individë apo grupe individësh per qellime te fshehjes se fondeve te
fituara nga veprimtari të paligjshme. Per arritjen e këtij qellimi, këto subjekte tentojnë t’i
fshehin pronarët e vërtetë dhe stmkturën e kontrollit te biznesit te tyre. $1 pasojë e
strukturës komplekse te pronësisë, identifikimi I pronarëve përfitues ne raste të caktuara
mund të jetë i vështirë per Cu realizuar. Megjithate, duhet pasur gjithmone parasysh që kjo
mund të jetë tentim per fshehjen e pronarëve përfitues.

3 . Ky udhëzim aplikohet per klientët që jane personajuridikë apo marrëveshje tjerajuridike.
Udhëzimi ofron instruksione mbi mënyrën e përcaktimit te pronarëve përfitues duke
identifikuar personat fizikë te cilët posedojnë 25 % apo me shumë te pronesise se nje
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personi juridik, ata te cilët kane kontroll efektiv mbi klientin dhe personat ne emër te te
cilëve është duke u kryer transaksioni.

4. Shembujt e dhënë ne këtë udhëzim shërbejnë per t’i mbështetur institucionet financiare per
te implementuar dhe per te qene ne pajtueshmeri me kerkesat e Ligjit PPP/LfT dhe
Rregullores, duke mos paragjykuar dhe kufizuar situata dhe rrethana te ndryshme qe
institucionet financiare mund te hasin gjate procesit te percaktimit dhe identifikimit te
pronareve perfitues.

Neni 2
Pronarët përfitues

$ipas Ligjit PPP/LfT pronar perfitues nenkupton:
1 . person fizik i ciii perfundimisht zoteron ose kontrollon klientin dhe/ose personin fizik

ne emer te te cilit eshte duke u kryer nje transaksion apo aktivitet ose personi i ciii
kryesisht ushtron kontroli efektiv mbi nje subjekt juridik ose marreveshje ligjore;

2. personin fizik I ciii ka ne pronesi ose kontrollon perfundimisht nje subjekt juridik
nepermjet pronesise ose kontroilit te drejtperdrejte ose te terthorte te nje perqindjeje
te mjafiueshme te aksioneve ose te drejtave te votes ne ate subjekt juridik, perfshire
edhe mbajtesit e pronesise mbi aksionet bartese, perveç personavejuridik te regjistruar
ne nje treg te rregulluar qe u nenshtrohet rregullave te publikimit sipas standardeve
nderkombetare te cilat sigurojne transparence adekuate te informacionit per pronesine;
nje perqindje prej njezet e pese perqind (25%) e me teper quhet e mjaftueshme per te
plotesuar kete kriter. Perqindja e aksioneve prej njezet e pese perqind (25%) e me
teper dhe/apo perqindja prej njezet e pese perqind (25%) e me teper e interesit ne
pronesi ne klientin i ciii zoterohet nga personi fizik do te jete tregues i pronesise se
drejtperdrejt. Perqindja e aksioneve prej njezet e pese perqind (25%) e me teper ose
perqindja prej njezet e pese perqind (25%) e me teper e interesit ne pronesi ne kiientin
i ciii zoterohet nga nje personjuridik i ciii eshte nen kontrollin e personit/ve fizik, apo
nga disa personajuridik te ciiatjane nen kontrollin e nje personi/ve fizik do tejete nje
tregues i pronesise se terthorte;

3 . personin fizik i ciii pemdryshe ushtron kontroll ne menaxhmentin e subjektit juridik.

Neni 3
Përcaktimi dhe identifikimi I pronareve përfitues

1 . Institucionet financiare obligohen qe te percaktojne personat fizike te cilat jane pronare
perfitues te nje personi juridik. Pronar perfitues nuk mund te jete nje kompani apo
organizate por vetem nje person fizik. Ne raste te caktuara mund te kete me shume se nje
pronar perfitues dhe eshte obligim i institucioneve financiare identifikimi dhe verifikimi i
secilit pronar perfitues te klientit te tyre.

2. Ne rast kur vieresohet nevoja per shpalosjen e pronesise se nje klienti duhet te merren
parasysh kriteret si ne vijim:
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2. 1 . personat që kane në pronesi 25 % apo me tepër te klientit (personit juridik);
2.2. personat që kane kontroll efektiv mbi klientin (personin juridik);
2.3 . personat ne emër te të cilëve është kryer transaksioni (personi juridik).

3 . Pronar perfitues është personi i ciii plotëson njerin nga kriteret e mësipërme apo çdo
kombinim te ketyre kritereve.

4. Institucionet financiare percaktojnë se kush posedon 25 % apo me tepër te pronesise se
klientit dhe ka kontroll efektiv mbi klientin, dhe atyre personave ne emër te te cilëve është
kryer transaksioni. Mund të këtë situata ku aplikimi vetëm i faktorit të pronësise është i
pamjafiueshëm.

5 . Ne raste të caktuara, mund te ketë persona të cilët kane kontroll efektiv mbi klientin ndërsa
nuk kane hise ne pronesi dhe nukjanë persona në emër te të cilëve është kryer transaksioni
mirëpo duhet identifikuar si pronarë perfitues.

6. Me rastin e krijimit te marrëdhënieve biznesore me një klient, duhet bërë identifikimi dhe
verifikimi i pronarit përfitues te fundit, duke dizajnuar dhe përcaktuar stmkturën e
pronesise Se klientit dhe kuptuar pronësia ne secilin five!. Ne rastin e strukturave me nivele
komplekse te pronesise dhe pa ndonjë arsye te qartë, duhet pasur në konsideratë se kjo
strukturë mund te jetë duke u përdorur per fshehjen e pronarit perfitues te vërtetë.

7. Ne raste të strukturave komplekse te pronësisë dhe kontrollit, institucionet financiare duhet
të ndërmarrin kërkime shtesë. Masat dhe kërkimet shtesë nga ana e institucionit financiar
duhet të vazhdojnë den ne nivelin ku arsyetohet pamundësia e sigurimit te informacionit.

Megjithate, nëse nuk është bërë identifikimi dhe verifikimi i identitetit të pronarëve
përfitues dhe masat e kujdesit te duhur ndaj klientit nuk jane ndërmarrë në plotësi, atëherë
transaksioni nuk duhet te kryhet, çdo marrëdhënie biznesi duhet te nderpritet ose te mos
fihlohet si dhe çdo hogan duhet të mbyllet dhe çfaredo prone të kthehet tek burimi i saj
(neni 19 i Ligjit PPP/LFT).

8. Per subjektet të cilat mund të mos kenë aksionarë sic mund te jenë organizatat
joprofitabile/OJQ, trustet, fondet si dhe marrëveshjet e tjera ligjore te ngjashme,
institucionet financiare do të sigurohen që të identifikojnë strukturën e kontrollit dhe të
kuptojnë qellimin legjitim te organizatës, duke perfshire identifikimin e anëtarëve te organit
kontrollues, bordin e drejtorëve mbikeqyres, themeluesit, menaxhmentin ekzekutiv si dhe
personat me pozitë ekuivalente ose te ngjashme.

Neni 4
$htojca

Per qellime të këtij udhëzimi, pjesë përbërëse e tij është Shtojca 1 që përmban disa shembuj
praktik të mundshëm te mënyrës se përcaktimit dhe identifikimit te pronarëve përfitues. Këta
shembuj nuk paragjykojne dhe kufizojnë situata dhe rrethana të ndryshme që institucionet
financiare mund të hasin gjate procesit të përcaktimit dhe identifikimit të pronarëve përfitues.
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Neni 5
Hyrja lie fuqi

Ky udhëzim hyn në fuqi 30 ditë pas miratimit.

hfl{ck4%cLJ4
Fe 1 Mehmeti
Kryesues i Bordit Ekzekutiv
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$htojca 1

Shembulli 1.

Te shembulli 1 të gjithë personat posedojnë me shumë se 25 % të pronës së kornpanisë ABC
dhe rrjedhimisht personat X, Y, dhe Z jane pronarë përfitues përmes pronësisë së drejtpërdrejtë
ne kompanine ABC.

Shembulli 2.

I. 1

iABC

Kompania

Te shembulli 2 personi X posedon 70 % të pronës së kompanisë ABC dhe rrjedhimisht është
pronarë përfitues përmes pronësisë së drejtpërdrejtë. Personat Y, dhe Z kane e
kompaninë D megjithatë nuk kane ndikim në vendimmarrjen e kompanise ABC dhe
rrjedhimisht nuk jane pronarë përfitues.



Shembulli 3.

Te shembulli 3 personi X posedon 40 % të pronës së kompanisë ABC dhe rrjedhimisht është
pronarë përfitues përmes pronësisë së drejtpërdrejt. Personat V dhe Z kane në pronësi
kompaninë D respektivisht kompaninë E, megjithate nuk kane ndikim në vendimmanjen e
kompanisë ABC dhe rrjedhimisht nukjanë pronarë përfitues. Personi Y është pronarë përftues
pasi nëpënnjet kompanive E dhe D posedon 30 % të kornpanisë ABC dhe ka ndikirn në
vendimmarrjen e kompanisë.



Shembulli 4.

Te shembulli 4 kemi strukturë me komplekse të pronësisë. Sic është cekur me herët, në raste të
tilla duhet pasur në konsideratë se kjo strukturë mund të jetë duke u përdomr per fshehjen e
pronarit përfitues. Personi X është pronarë përfiues pasi nëpërmjet kompanisë E posedon 30 %
të kompanisë ABC. Personi Y nuk e plotëson faktorin e pronësisë prej 25 % megjithatë ka
ndikim në vendimmarrjet e kompanisë ABC përmes zotërimit të 50 % të kompanisë F.
Kompania F zotëron 70 % të kompanisë D që i bie të ketë ndikim direkt mbi kompaninë D, e
cila nga ana tjetër zotëron 50 % të kompanisë ABC dhe ka ndikim mbi vendimmanjet e kësaj
kompanie. Situate e njëjtë na paraqitet edhe te personi Z i ciii gjithashtu nuk e plotëson faktorin
e pronësisë prej 25 %, megjithatë ka ndikim tek kompania ABC përmes posedimit të 100 % të
kompanisë H. Kompania H zotëron 50 % të kompanisë F e cila ka ndikim direkt mbi
kompaninë D përmes pronësisë së 70 ¾ të pronës së saj. Rrjedhimisht, kompania D është
vendimmarrësi kryesor në kompaninë ABC përmes zotërimit të 50 % të pronës së saj. Nëse
bëhet një analizë logjike në shembullin konkret është me së e qartë se personat Y dhe Z jane
pronar përfitues dhe ushtrojnë kontroll tek kompania ABC përmes kompanive H, F dhe D. Ne
anën tjetër edhe personat T, U dhe V kane hise në kompaninë ABC ndikimi i tyre në
vendimmarrje është vogel krahasuar me personat X, Y dhe Z.

KornpaniaABC


