BQK

BANKA QENDRORE E REPUBUKS $ KOSOVS

CENTRALNA BANKA REPUBLEKE KOSOVA
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Bazuar në nenin 35, paragrafi 1, nënparagrafi 1 1 dhe nenin 25, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2,
të Ligjit Nr. 03/L-209 per Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Bordi i Bankës
Qendrore, ne mbledhj en e mbajtur me 3 1 gusht 201 7 miratol këtë:
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RREGULLORE PER RAPORTIMIN E STATISTIKAVE TE INSTRUMENTEVE TE
PAGESAVE

Neni 1
Qëllimi
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës per arritjen e objektivave të saj, përpilon dhe
publikon $tatistikat e Instrumenteve të Pagesave. Rregullorja per Raportimin e Statistikave të
Instrumenteve të Pagesave përcakton statistikat që duhet të raportohen, raportuesit dhe
obligimet statistikore të raportuesve, periudhën e raportimit, format e raportimit,
konfidencialitetin, udhëzimet per hartimin e raporteve, si dhe standardet minimale të
aplikuara per raportim.
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Neni 2
Raportuesit
Bankat komerciale në mënyrë periodike raportojnë në BQK raportet e caktuara
statistikore. Ne pajtim me nenin 25, paragrafi 1 nënparagrafi 1 .2. të Ligjit per Bankën
Qendrore të Republikës ë Kosovës, raportues jane te gjitha bankat komerciale në
Kosovë.
,

2.

1

.

BQK-ja në raste të caktuara, mund të kërkojë nga bankat komerciale raporte statistikore
shtesë bazuar në mostrën dhe format e përcaktuara paraprakisht. BQK-ja i informon me
shkrim, dhe nëse është e nevojshme i kontakton subjektet që jane të përfshira në mostër
per mënyrën në të cilën duhet të bëhet raportimi.
Neni 3
Obligimet statistikore të raportuesve
Raportuesit jane te obliguar që t’i ofrojnë informatat që i kërkon BQK-ja me qëllim të
perpilimit të Statistikave të Instmmenteve të Pagesave në nivel të Kosovës. Informatat e
kërkuara statistikore duhet të jenë të gatshme per BQK-në në formatet e caktuara nga
BQK-ja. BQK-ja në parim përcakton subjektet individuale si njësi raportuese.
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2.

Per të gjithë raportuesit që nuk I përmbushin kërkesat statistikore të parapara me këtë
rregullore, Bordi Ekzekutiv i BQK-së do të veprojë në pajtim me legjislacionin në fuqi.
Neni 4
Periudha e raportimit

1

.

Raportet statistikore duhet të dërgohen në BQK në periudha të rregullta, sipas afateve të
paraqitura me poshtë:

Raportet
Raportet ditore
Raportet mujore per rezervën e
obliguar
Raportet mujore per instrumentet
e pagesave

.
.
.

2.

Afati i raportimit
t+1

(1 ditë pas periudhës referuese)

t+5

(5 ditë pas periudhës referuese)

t+ 1 5

(15

ditë pas periudhes referuese)

Nëse statistikat përfundimtare nuk jane në dispozicion brenda këtyre afateve, të dhënat e
përkohshme duhet të dorëzohen në BQK, brenda afatit të përcaktuar me këtë rregullore.
cdo revidim i statistikave nga ana e raportuesve duhet të raportohet përsëri në BQK, në
momentin kur ai identifikohet.
Neni 5
Raportet

1

.

Bankat komerciale raportojnë në BQK në baza të rregullta periodike dhe në përputhje me
afatet sic është specifikuar në nenin 4 të kësaj rregulloreje. BQK-ja përmes $htojcave të
cilat jane pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje përcakton në mënyrë të detajuar raportet që
dorëzohen në BQK. Udhëzimet per raportim (Shtojca 1) përmbajnë format e detajuara per
raportim dhe instmksionet mbi plotesimin e ketyre formave.

2. Raportet qe dorezohen ne BQKjane:
2. 1 Raporti ditor mbi parane e gatshme ne arke te bankave komerciale (50%) per
monitorim te rezerves se obliguar, qe duhet te raportohet nga bankat komerciale
drejtperdrejt ne sistemin AT$ (Automated Transfer System);
2.2. Raporti mujor I depozitave te bankave per monitorim te rezerves se obliguar, qe
duhet te raportohet nga bankat komerciale drejtperdrejt ne sistemin ATS (Automated
Transfer System);
2.3. Raportet mujore per statistikat e instrumenteve te pagesave permes tabelave ne vijim:
2.3 1 Tabela 1 Statistika mbi numrin e ilogarive te klienteve;
2.3 .2. Tabela 2. Kartelat bankare;
2.3 .3 Tabela 3 Terminalet per pagesat me kartela;
2.3.4. Tabela 4. Pagesat sipas instrumenteve;
2.3.5. Tabela 5. Transaksionet sipas tipit te terminaleve;
2.3.6. Tabela 6. Terminalet sipas komunave;
2.3.7. Tabela 7. Viera outstanding e parase elektronike.
.

.

.

.

.
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Neni 6
Konfidencialiteti
Ne pajtim me legjislacionin në fuqi, BQK-ja respekton konfidencialitetin në lidhje me të
dhënat që dërgohen nga raportuesit, si dhe i përdor ato të dhëna vetëm per qëllime
statistikore, sic është përcaktuar në këtë rregullore.

Neni 7
Verifikimi dhe mbledhja e detyruar e informatave

BQK-ja do të ushtrojë të drejtën per të verifikuar apo mbledhur në mënyrë të detymeshme
informacionin të cilin bankat jane te obliguara ta sigurojnë sipas kësaj rregulloreje. Ne
veçanti, BQK-ja do të ushtrojë këtë të drejtë kur një bankë raportuese nuk i plotëson
standardet minimale të raportimit (dergimi, saktësia dhe pajtueshmëria me konceptet të
specifikuara nè $htojcën 3).
Neni 8
Kualiteti i informatave të raportuara

Me qëllim të ngritjes së vazhdueshme të kualitetit të statistikave të raportuara, BQK-ja ben
monitorimin dhe vieresimin e kualitetit te te dhenave te derguara ne BQK dhe ndermerr te
gjitha masat, që i konsideron të arsyeshme dhe të nevojshme per t’u siguruar qe cilesia e te
dhenave te jete ne baze te standardeve statistikore te percaktuara.
Neni 9
$hfuqizimi

Me hyrjen ne fuqi te kesaj rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja mbi $tatistikat e
Instmmenteve te Pagesave, e miratuar me date 30 tetor 2014.
Neni 10
$htojca
Pjese perberese e kesaj Rregulloreje jane shtojcat ne vijim:

$htojca 1
Shtojca 2
$htojca 3

—

—

—

Pershkrimi i tabelave dhe udhezime per plotesimin e tyre (format e tabelave te
pergatitura nga BQK publikohen ne uebfaqen e BQK-se);
Perkufizimet e zerave te tabelave;
$tandardet minimale te aplikuara per raportim.
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Neni 11
Hyrja ne fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi me 1 janar 2018.

Kryetari I Bordit te Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

Prof Dr. Bedri Peel

.
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$htojca 1
plotesim

-

Format e tabelave, përshkrimi i tyre dhe udhëzimet per

Format e tabelave do të publikohen në uebfaqen e BQK-së. Raportimi përmban gjithsej shtatë
(7) format e tabelave si vijon:
Tabela 1. Statistika mbi numrin e liogarive të klientëvc

Kjo tabelë paraqet numrin e pergjithshëm të liogarive të klientëve të cilat mund të përdoren
per qëllime pagesash, numrin e klientëve të bankës raportuese, numrin e depozitave, si dhe
numrin e ilogarive të parasë elektronike.
Tabela 2. Kartelat bankare

Ne këtë tabelë paraqitet numri i përgjithshëm i kartelave të lëshuara nga banka raportuese dhe
të vlefshme në periudhën e raportimit.
Tabela 3. Terminalet per pagesat me kartela

Ne këtë tabelë paraqitet numri total i terminaleve që jane në pronësi dhe/ose të inStaluara nga
banka raportuese den në fund të periudhëS per te cilen raportohet. Këtu perfshihen: ATM,
terminale POS, i edhe terminalet per përdorimin e parasë elektronike.
Tabela 4. Pagesat sipas instrumenteve

Ne tabelën 4 paraqiten 8 (tetë) kategori, ku raportohen numri dhe viera e pagesave Sipas
instrumentit të përdorur per te kryer pagesën, brenda ose jashtë vendit. Raportimi bëhet i
ndarë SipaS valutave: në EUR, USD, CHF dhe valuta të tjera. Gjithashtu, kjo tabelë përfshin
dhe ndarjen në llogaritë per individë dhe llogaritë afariste (aty ku është e nevojshme).
Tabela 5. Transaksionet sipas tipit të terminaleve

Kjo tabelë përfshin raportimin në numër dhe vlerë të transaksioneve me kartela në terminale.
Tabela 6. Terminalet sipas komunave

Kjo tabelë paraqet të gjitha terminalet ATM dhe POS të shpëmdara nëpër tërë komunat e
Kosovës.
Tabela 7. Viera outstanding e parasë elektronike

Kjo tabelë paraqet vlerën ‘outstanding’ të parasë elektronike te lëshuar nga bankat dhe e
ruajtur në kartela, kompjuter personal, servera ose telefon mobil.
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Udhëzime per plotësimin e tabelave të raportimit
Tabela 1. Statistika mbi numrin e ilogarive të klientëve

Llogaritë e klientëve raportohen të ndara në varësi të vendqëndrimit të klientit (rezident dhe
jo-rezident), si dhe në varësi të liojit të llogarisë (individuale apo afariste). Po ashtu, duhet të
raportohen edhe llogaritë në të cilat klientët kane qasj e përmes intemetit (e-banking),
llogaritë e lidhura me autorizime të debitimit direkt, si dhe llogaritë e lidhura me urdhëresa
periodike.
Ne këtë tabelë raportohen gjithashtu edhe llogaritë e klientëve në funksion të përdorimit të
parasë elektronike.
Të gjitha llogaritë (llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimeve, depozitat e klientëve I llogaritë e
afatizuara, si dhe llogaritë në funksion të parasë elektronike) raportohen të ndara sipas valutëS
Se llogarisë në EUR, USD, CHF apo valuta të tjera.
Raportimi bëhet per gjendjen e kategorive në ditën e fundit të periudhës referuese.
Tabela 2. Kartelat bankare
Të gjitha kartelat në qarkullim raportohen, pavarësisht se kur jane lëshuar apo nëse jane
perdorur ato. Kartelat e skaduara, te mbyllura dhe ato qe nuk jane dorëzuar te klientët nuk
raportohen.

Kartelat e lëshuara nga vet tregtarët nuk raportohen, vetëm nëse jane lëshuar ne bashkepunim
me ndonjë banke.
Kartela me funksion paranë e gatshme (cash) perfshin kartelat që i mundesojne mbajtësit të
terheq para te gatshme nga një ATM dhe/apo te deponoje para në ATM.
Kartela me funksion pagese përfshin kartelen e ella ka Se paku njërin nga funksionet ne vijim:
(a) funksion debiti, (b) funksion debiti te vonuar, (c) funksion krediti, (d) funksion debiti
dhe/apo debiti të vonuar, si dhe (e) kartela me funksion krediti dhe/apo debiti të vonuar.
Kartela po ashtu mund të ketë edhe funksione tjera, të tilla si funksionin e parasë elektronike,
por kartelat me vetem funksionin e parasë elektronike nuk raportohen në kete kategori, por
raportohen ne kategorine kartelave me funksion paranë elektronike.
Nese nje “kartelë me funksion pagese” ofron disa funksione, ajo ilogaritet në secilën nën
kategori te aplikueshme. Per këtë arsye numri i pergjithshem i kartelave me funksion pagese,
mund të jetë me i vogel se shuma e nen-kategorive. Per te shmangur llogaritjen e dyfishte,
nen-kategorite nuk duhet te mblidhen.
Një “kartelë me funksion parane elektronike” mund të jetë nje “kartelë në të ellen paraja
elektronike mund te ruhet drejtpërdrejt” ose “një kartelë e cilajep qasje në paranë elektronike
te ruajtur në një hogan të parase elektronike”.
numri i pergjithshem i kartelave me
funksion parane elektronike eshte shuma e dy nen-kategorive. Numri i pergjithshem i
kartelave paraqitet në “total numri i kartelave (pavaresisht prej numrit te funksioneve te
kartelës)”.
,
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Ky tregues jo domosdoshmërisht duhet të jetë numri i pergjithshem i “kartelave me funksion
cash-i”, “kartelave me funksion pagese” dhe “kartelave me funksion parane elektronike”, pasi
që këto kategori mund të mos jenë reciprokisht përjashtuese.
Rubrika “kartelat me funksion të kombinuar debiti, cash-i dhe para elektronike” ju referohen
kartelave të lëshuara nga një bankë, e cila ka funksion të kombinuar debiti, cash-i dhe para
elektronike. Përveç kësaj, ato raportohen në secilën nën-kategori:
a) “kartela me funksion cash-i”
b) “kartela me funksion debiti”
c) “kartela me funksion paranë elektronike”
Të dhënat per kartela po ashtu duhet të ndahen sipas operatorëve të kartelave të lëshuara nga
banka raportuese, sipas këtyre kategorive: kartela lokale (të lëshuara nga vetë banka pa
ndërmjetësimin e një operatori ndërkombëtar kartelash), Visa, MasterCard, apo të tjerë
(operatorët e tjerë specifikohen nga vetë banka raportuese). Ne tabelën 2, po ashtu raportohet
numri i mbajtësve të kartelave sipas grup-moshave të përcaktuara në tabelë dhe sipas gjinisë.
Tabela 3. Terminalet per pagesa me kartela

(I) Terminalet ATM nëse një terminal ATM ofton funksione të ndryshme, ai raportohet në
secilën prej nën-kategorive sipas funksioneve që ofron. Ndërsa në numrin total të terminaleve
çdo terminal raportohet vetëm një here, pavarësisht funksioneve që kryen.
-

(II) Terminale POS (Point Of Sale) këtu raportohet numñ total i terminaleve POS!EFTPOS
në pronësi dhe/ose të instaluara nga banka raportuese, të cilat mundësojnë përdorimin e
kartelave me funksion pagese pranë një pike shitjeje, me qellim kryerjen e pagesave
elektronike. Nga totali i terminaleve POS, raportohen të ndara terminalet e mëposhtme:
1 Terminalet me funksion tërhecije cash;
2. Terminalet EFTPO$; dhe
3 Terminalet per përdorimin e parasë elektronike.
—

.

.

(III) Terminalet per përdorimin e parasë elektronike raportohet numri total i terminaleve që
lejojnë përdorimin e parasë elektronike. Këto terminale ndahen në:
1 Terminale per rimbushjen apo shkarkimin e tyre.
2. Terminale per kryerjen e pagesave me para elektronike.
—

.

Tabela 4. Pagesat sipas instrumenteve
(I) Ne kategorinë e pare raportohen transferet e kreditit të iniciuara nga klienti pranë bankës
raportuese të ndara sipas mënyrës në të cilën klienti dërgon instruksionet, në formë letër apo
ne formë elektronike. Pasi që kategoritë jane reciprokisht përjashtuese, numri i pergjithshem i
transferit të kreditit është shuma e nën-kategorive. I njëjti parim aplikohet edhe tek vlera e
përgjithshme e transfereve të kreditit.
(II) Ne kete kategori raportohen pagesat të cilat kryhen nga klienti me anë të një kartele të
lëshuar nga banka raportuese. Pagesat me këto kartela kryhen në të gjitha terminalet (pikat e
shitjeve PO$) ose nëpërmjet kanaleve të tjera të ofruara nga banka (brenda ose jashtë vendit),
Si per shembull pagesat me kartela nëpërmjet intemetit.
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Terheqjet dhe depozitimet në ATM, transferet nëpërmjet ATM-ye si dhe tërhecijet cash nga
PO$-të nuk përfshihen në këtë kategori.
Ndarjet e transaksioneve duhet të raportohen si në vijim:
a)
b)
c)
d)
e)

Pagesat me kartela me
Pagesat me kartela me
Pagesat me kartela me
Pagesat me kartela me
Pagesat me kartela me

funksion debiti;
funksion debiti të vonuar;
funksion krediti;
funksion debiti apo debiti të vonuar;
funksion krediti apo debiti të vonuar.

Nën-kategorite “pagesat me kartela me funksion debiti apo debiti te vonuar” dhe “pagesat me
kartela me funksion krediti apo debiti të vonuar” raportohen vetëm nëse funksioni specifik i
kartelës nuk mund të identifikohet.
çdo transaksion vendoset vetëm në një nën-kategori. Pasi që nën-kategoritë jane reciprokisht
përjashtuese, numri i përgjithshëm i transaksioneve me kartela është shuma e nën-kategorive.
Parimi i njëjtë aplikohet per vlerën e pergjithshme të transaksioneve me kartela.
Transaksionet e pagesave me kartela po ashtu jane te ndara në “te iniciuara në një EFTPOS
fizik” dhe “te iniciuara nga distanca”.
Pagesat me kartela të lëshuara nga banka raportuese të cilat e kane vetëm funksionin e parasë
elektronike nuk duhet të përfshihen në këtë kategori.
(III) Ne këtë kategori raportohen debitimet direkte të njëhershme ashtu edhe ato periodike.
Ne rastet e debitimeve direkte periodike, secila pagesë individuale ilogaritet si një
transaksion. Debitimi direkt raportohet nga banka e përfituesit.
(IV) Ne këtë kategori raportohen pagesat me para elektronike, të iniciuara nga mbajtësi i
parasë elektronike (urdhëruesi) per përfituesin. Këto pagesa raportohen të ndara në dy nën
kategori: (1) pagesa me para elektronike me kartela në të cilat paraja elektronike mund të
ruhet drejtpërdrejt dhe (2) pagesa përmes liogarive të parasë elektronike.
(V) çeqet Pagesat me çeqe raportohen nga banka, ku përfituesi ka paraqitur çekun per
rimbursim te parave nga icy çek. Ne kete kategori raportohen te gjitha ilojet e çeqeve.
-

(VI) Pagesa me instrumente te tjera N kete kategori raportohen pagesat e klientëve me
instrumente te tjera, te cilat nuk perfshihen ne asnje nga pikat me lart.
-

(VII) Ne kete kategori raportohen transferet nderkombetare hyrese, qe banka raportuese
proceson per klientet e saj.
(VIII) Ne kete kategori raportohen transferet nderkombetare dalese, qe banka raportuese
proceson per klientët e saj.
Tabela 5. Transaksionet sipas tipit të terminaleve

Liojet e transaksioneve te cilat raportohen ne kete tabelë, jane si me poshte:
a) Transaksione në terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela te leshuara
nga banka raportuese;
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b) Transaksione në terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela të lëshuara
nga bankat jashtë vendit;
c) Transaksione në terminalet e instaluara nga bankat jashtë vendit, me kartela të
lëshuara nga banka raportuese; dhe
d) Transaksione në terminalet e instaluara në vend nga bankat tjera, me kartela të
lëshuara nga banka raportuese.
Ne secilën kategori të mësipërme, transaksionet raportohen të ndara si në vijim:
1
2.
3
4.
5.
6.

ATM terhecije cash;
ATM depozitime;
Kredit transfere nëpërmjet ATM-ye;
Tërheqje cash në terminale POS;
Pagesa me kartela në terminale P05;
Transaksione per mbushjen, rimbushjen ose tërhecije të vlerës së mbetur të parasë
elektronike; dhe
7. Pagesa me kartela me funksion paranë elektronike.
.

.

Tabela 6. Terminalet sipas komunave

Ne këtë tabelë raportohen terminalet ATM dhe P05 të shpëmdara nëpër tërë komunat e
Kosovës, sipas nën-kategorive të përcaktuara në formular.
Tabela 7. Viera ‘outstanding’ e parasë elektronike

Viera ‘outstanding’ e parasë elektronike ndahet në:
1) Viera ‘outstanding’ card-based, ku raportohet viera ‘outstanding’ e parasë elektronike e
ruajtur në kartela.

2) Viera ‘outstanding’ e parasë elektronike Computer-based, ku përfshihen:
a) Software based: raportohet viera ‘outstanding’ e parasë elektronike e ruajtur në
produkte të cilat bazohen në programe të instaluara në kompjuter personal dhe të cilat
mundësojnë transferimin e vierave elektronike nëpërmjet rrjeteve të
telekomunikacionit si per shembull intemeti.
b) Network based: raportohet viera ‘outstanding’ e parasë elektronike, me produkte të
cilat ruajnë vlerën monetare në një server qendror. Kjo vlerë monetare përdoret per
blerje ne intemet.
c) Mobile based: raportohet viera ‘outstanding’ e parasë elektronike ku viera monetare
e parase ruhet ne telefon mobil.
-

-

-
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$htojca 2

-

Përshkrimi I përkufizimeve të përdorura në tabelat raportuese

ATM (automatic teller machine) është pajisje elektromekanike që i lejon përdoruesit të
autorizuar që duke përdorur kartela fizike të lexueshme nga pajisjet/makineritë, të tërheqin
para nga llogaritë e tyre apo/dhe qasje në shërbime, duke ju mundësuar p.sh. kontrollimin e
gjendjes Se llogarisë, transferimin apo depozitimin e mjeteve. Një pajisje që lejon vetëm
kontrollin e gjendjes së llogarisë, nuk ilogaritet si ATM.
—

ATM depozitë nënkupton depozitimin e parave të gatshme në një ATM duke përdorur një
kartelë me funksion paranë e gatshme. Përfshinë të gjitha transaksionet në të cilat paraja e
gatshme depozitohet në një terminal, pa ndonjë intervenim manual, dhe paguesi identifikohet
përmes kartelës per pagesë.
—

ATM tërheqje cash do të thotë tërhecije e parasë së gatshme e realizuar në një ATM duke
përdorur nje kartelë me funksion paranë e gatshme.
—

ATM me funksion tërheqjen e parave
nënkupton një ATM që lejon përdorueSit e
autorizuar të tërheqin para të gatshme nga llogaritë e tyre duke përdorur një kartelë me
funksion paranë e gatShme.
—

ATM me funksion depozitimin e parave nënkupton një ATM që lejon përdoruesit e
autoñzuar të depozitojnë para të gatshme duke përdomr një kartelë me funksion paranë e
gatshme.
—

ATM me funksion transferin e kreditit
nënkupton një ATM që lejon përdoruesit e
autorizuar të bëjnë transfere krediti duke përdorur një kartelë pagese.
—

çeku është një urdhër i shkruar nga një pale, d.m.th. lëshuesi i çekut, per dike tjetër, d.m.th
marrësi i çekut, që zakonisht është një bankë, duke i kërkuar marrësit të paguajë një shumë të
caktuar Sipas kërkesës ë lëshuesit, ose tek një pale e tretë e përcaktuar nga lëshuesi.
—

Debitimi Direkt do të thotë transfer i debitit, ku iniciatori është klienti përfitues, bankë
iniciuese është banka e klientit përfitues, bankë pranuese është banka e klientit urdhërues dhe
pranues është klienti urdhërues.
-

Jo-rezident nënkupton çdo person fizik apo juridik që funksionon në haze te veprimtarisë së
tij në çdo shtet tjetër përveç Kosovës. Degët apo nëndegët e një kompanie jorezidente që
veprojnë në Kosovë, jane rezident të Kosovës. Ne përputhshmeri me këtë, çdo degë apo
nëndegë e një kompanie kosovare që vepron jashtë Kosovës është jorezident i Kosovës.
Mient nënkupton një person fizik ose juridik që shfrytëzon instmmentet e pagesës apo
shërbimet e pagesave të ofmar nga institucioni I pagesave.
-

Kartela është instrument pagese që përdoret nga mbajtësi i saj per
dhe per terheqjen e parasë së gatshme.
—

te

kryer transaksione, si

Kartela me funksion cash-i nënkupton kartelën që i mundëson mbajtësit të tërheq para të
gatshme nga një ATM dhe/apo të depozitojë para në ATM.
—

Kartela me funksion pagese nënkupton një kartelë e cila ka së paku njërin nga funksionet
në vijim: funksion debiti, funksion debiti të vonuar apo funksion krediti. Kartela po ashtu
mund te ketë edhe funksione tjera, të tilla si funksionin e parasë elektronike.
—
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Kartela me funksion debiti nënkupton nje kartelë që I mundëson mbajtësit që blerjet t’i
realizojë direkt dhe menjëherë nga ilogaria. Kartela me funksion debiti mund të jetë e lidhur
me një hogan që ofron mundësi per mbiterhecije si karakteristikë shtesë. Numri i kartelave
me funksion debiti i referohet totalit të numrit të kartelave në qarkullim dhe jo numrit të
ilogarive në të cilat kartelat jane te lidhura. Tipari dallues i një kartele me funksion debiti
krahasuar me një kartelë me funksion krediti apo debiti të vonuar, është marrëveshja
kontraktuale per t’i realizuar pagesat drejtpërdrejt në fondet në hogan rrjedhëse te mbajtësit
të kartelës.
—

Kartela me funksion krediti nënkupton një kartelë që i mundëson mbajtësit të kryej blerje
dhe në disa raste gjithashtu të terheqin para të gatshme den në një limit të paracaktuar.
Krediti i lejuar mund të shlyhet i i tërë në fund të periudhes së caktuar, apo mund të shlyhet
ne pjesë, me bilancin e marr i kredi shtesë në të cilin zakonisht paguhet interes. Tipari
dallues i një kartele me funksion krediti në krahasim me kartelat me funksion debiti apo
debiti të vonuar, është marrëveshja kontraktuale që i jep mbajtësit të kartelës një linjë krediti
per kredinë e akorduar.
—

Kartela me funksion debiti apo debiti të vonuar kjo kategori raportohet vetëm nëse të
dhënat nuk mund te ndahen ne “kartela me funksion debiti” dhe “kartela me funksion debiti
të vonuar”.
—

Kartela me funksion debiti të vonuar nënkupton një kartelë që i mundëson mbajtësit që
blerjet t’i ketë te ngarkuara në një hogan te lëshuesi i kartelës, den në një limit të autorizuar.
Bilanci në këtë hogan shlyhet i i tërë në fund të periudhës të paracaktuar. Tipari dallues i një
kartele me funksion debiti të vonuar krahasuar me një kartelë me funksion krediti apo debiti,
është marrëveshja kontraktuale që lejon nj ë linjë krediti, por me obligimin per shlyerje të
borxhit të paraqitur në fund të një periudhe të paracaktuar. Këtij lioji të kartelave zakonisht ju
referohemi i “charge cards”.
—

Kartela me funksion krediti apo debiti të vonuar kjo kategori raportohet vetëm nëse të
dhënat nuk mund te ndahen në “kartela me funksion krediti” dhe “kartela me funksion debiti
të vonuar”.
—

Kartela me funksion paranë elektronike nënkupton një kartelë që mundëson transaksione
me para elektronike. Jane te përfshira kartelat në të cilat paraja elektronike mund te mhet
drejtpërdrejt dhe kartelat të cilat japin qasje tie paranë elektronike të ruajtur në një hogan të
parasë elektronike.
—

Kartela me funksion të kombinuar të parasë së gatshme, debiti dhe parasë elektronike
nënkupton nje kartelë të lëshuar nga një bankë, e cila ka funksione të kombinuara të parasë së
gatshme, debitit dhe para elektronike.

—

Liogaria bankare do të thotë çdo hogan e hapur në një bankë në bazë të një kontrate të
lidhur ndërmjet një klienti dhe bankës dhe e cila përdoret per realizimin e transaksioneve të
pagesave.
—

Llogaritë e parasé elektronike —jane llogaritë në të cilat paraja elektronike mhet. Bilanci në
hogan mund të përdoret nga mbajtësi i llogarisë per te kryer pagesa dhe të transferojë mjete
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mes ilogarive. Kartelat në të cilat paraja elektronike mund të vendoset drejtperdrejt nuk
raportohen në këtë kategori.
Mbushja dhe zbrazja e kartelës me funksion paranë elektronike
nënkupton
transaksionet që lejojnë transferin e vierave të parasë elektronike nga një lëshues i parasë
elektronike në njè kartelë me funksion paranë elektronike dhe anasjelltas. Këtu përfshthen
transaksionet mbushëse edhe ato zbrazëse.
—

Pagesa me kartelë është transaksion pagese i kryer me kartelë me funksion debiti, krediti
apo debiti të vonuar, në një terminal apo përmes kanaleve tjera.
—

Pagesë me kartelë “contactiess” është transaksion pagese i kryer me kartelë me funksion
debiti, krediti apo debiti të vonuar, në një POS terminal pa kontakt fizikë me terminalin
(contactiess).
—

Pagesat me kartela në terminale POS jane transaksionet e realizuara përmes një POS
terminali duke perdorur një kartelë me funksion debiti, krediti apo debiti të vonuar. Këtu nuk
përfshihen transaksionet me kartelë me funksion paranë elektronike.
—

Pagesë me kartelë e iniciuar në një EFTPOS fizik nënkupton pagesat me kartela përmes
një transferi elektronik të mjeteve në terminal të pikes e shitjes (EFIPOS) në lokacionin e
—

shitësit. Këtu nuk raportohen transaksionet e pagesave me para elektronike.
Pagesa me kartela të lëshuara nga bankat né vend jane transaksionet e pagesave të
realizuara me kartela me funksion debiti, krediti apo debiti të vonuar, përmes një terminali
apo përmes kanaleve tjera. Të gjitha transaksionet e pagesave të iniciuara me kartelë duhet të
përfshihen, d.m.th: a) të gjitha transaksionet në të cilat pranuesi dhe lëshuesi I kartelës jane
—

subjekte te ndryshme; dhe 5) te gjitha transaksionet ne te cilat pranuesi dhe leshuesi i karteles
jane subjekt i njejte.
Pagesa me kartela të lëshuara nga bankat e vendit, të iniciuara nga distanca nenkupton
transaksionet e pagesave me kartela te iniciuara ne menyre elektronike, por qe nuk jane
iniciuar nga nje terminal P05 fizik. Ketu raportohen pagesat me kartela per produkte dhe
—

sherbime te blera permes intemetit.
Pagesat ndërkombëtare

nenkupton nje transaksion pagese te iniciuar nga nje urdherues
apo perfitues, ku banka e urdheruesit dhe perfituesit jane te vendosura ne shtete te ndryshme.

Paraja elektronike

—

nenkupton nje viere monetare te ruajtur ne menyre elektronike apo
magnetike e paraqitur si kerkese ndaj leshuesit e cila eshte leshuar në pranim te fondeve me
qellim te kryerjes se transaksioneve te pagesave, dhe e cila pranohet nga nje person fizik apo
juridik, perveç leshuesit te parase elektronike.
—

Pagesë me para elektronike

nënkupton nje transaksion permes te cilit nje mbajtes i parase
elektronike transferon vieren e parase elektronike nga bilanci i tij ne bilancin e perfituesit, ose
me nje kartele ne te cilen paraja elektronike mund te ruhet drejtperdrejt apo me hogan tjera te
parase elektronike.
—

Pagesë me paranë elektronike me kartela në të cilat paraja elektronike mund të

vendoset drejtpërdrejt

—

nenkupton nje transaksion ku mbajtesi i karteles me funksion
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paranë elektronike transferon viera të parasë elektronike nga bilanci i tij i mbajtur në kartelë
ne bilancin e përfituesit.
Pagesa me para elektronike përmes ilogarive të parasë elektronike
nënkupton një
transaksion ku fondet transferohen nga ilogaria e parasë elektronike e urdhëruesit në llogarinë
e përfituesit.
—

Pagesat me para elektronike përmes ilogarive të parasë elektronike, nga të chat: të
qasura përmes një kartele nënkupton një transaksion ku një kartelë përdoret per t qasur
ne nje hogan të parasë elektronike dhe me pas fondet transferohen nga liogaria e parasë
elektronike e urdhëruesit në llogarinë e përfituesit.
—

Rezident nënkupton subjektet juridike që jane te regjistruara dhe që veprojnë në Kosovë, si
dhe personat fizikë vendbanimi i të cilëve gjendet në Kosovë dhe të cilët nuk largohen nga
Kosova per periudhë me te gjatë se një vit (përvec diplomatëve, studentëve dhe pacientëve
mjekësor). Me Dale të tjera, Sipas definicioneve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rezident të
nie vendi të caktuar jane subjektet fizike dhe juridike qendra e interesit ekonomik e të cilëve
qëndron ne vendin në fjalë.
—

Transfer krediti është shërbim i pagesës i ciii i lejon pagueSit të udhëzojë institucionin në
të cilin mban hogan të transferojë fondet per përfituesin. Eshtë një urdhërpagesë e bërë me
qëllim të vendosjes së mjeteve në dispozicion të përfituesit, ku përfshihen edhe transferet e
kreditit në ATM me funksion krediti.
—

Transfer I kreditit I iniciuar në formë letër
paraqet ne formë letër.

—

jane transferet e kreditit të cilat urdhëruesi i

Transferi I kreditit I iniciuar né mënyrë elektronike është çdo transfer krediti të cilin
paguesi e dërgon pa përdorimin e formave në letër, d.m.th në mënyrë elektronike. Kjo
kategori përfshin urdhëresat periodike të dorëzuara fihlimisht në formë letër, por të
ekzekutuara me pas në mënyrë elektronike dhe gjithashtu transferin e kreditit të iniciuar në
një ATM me funksion transferin e kreditit.
—

Terminali POS është një pajiSje që lejon përdorimin e kartelave per pagesa në një pike
shitëse fizike (Jo virtuale). Informacioni i pagesës merret ose manualisht në kupona letre apo
me mjete elektronike d.m.th. EFTPOS. Terminali POS është projektuar të mundësoj
dergimin e informatave online (me kërkesë në kohë reale per autorizim) ose offline.
—

Terminale POS “contactiess” —jane pajisje që lejojnë përdorimin e kartelave “contactiess”.
Terminalet EFTPOS jane terminalet te cilat e marrin informacionin e pageses me mjete
elektronike dhe jane te dizajnuara qe te dergojne ate informacion qofie online, me kerkese ne
kohe reale per autorizim, apo offline.
—

Terminale per përdorimin e parasë elektronike jane terminalet qe i lejojne mbajtesit te
parase elektronike ne kartele me funksion parane elektronike te transferoje vlera te parase
—

elektronike nga bilanci i tij ne bilancin e perfituesve.
Terminale per rimbushjen apo shkarkimin e parasë elektronike

jane terminalet qe
lejojne transferin e vlerave elektronike nga nje leshues i parase elektronike te mbajtesi i
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—

kartelës me funksion paranë elektronike dhe anasjelltas d.m.th. mbushjen dhe zbrazjen e
kartelës.
Tërheqje cash në terminal POS nënkupton transaksionet në të cilat mbajtësi i kartelës
pranon para të gatshme në një POS terminal në kombinim me një transaksion pagese per
malira dhe shërbime. Nëse nuk është e mundur të ndahen të dhënat per paradhëniet ne POS
terminale, këto të dhëna raportohen në “pagesa me kartela ne POS”.
—

Transaksione në terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela të lëshuara
nga banka raportuese jane transaksionet e pagesave të realizuara në të gjitha terminalet e
bankave raportuese ku transaksionet realizohen me kartela të lëshuara nga bankat raportuese.
—

Transaksione në terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela te lëshuara
nga bankat jashtë vendit jane transaksionet e pagesave te realizuara në të gjitha terminalet
e bankave raportuese ku transaksionet realizohen me kartela të lëshuara nga bankat jashtë
vendit.
-

Transaksione në terminalet e instaluara nga bankat jashtë vendit, me kartela të
lëshuara nga banka raportuese jane transaksionet e pagesave të realizuara në të gjitha
terminalet e bankave jashtë vendit, me kartela të lëshuara nga bankat raportuese.
-

Transaksione në terminalet e instaluara në vend nga bankat tjera, me kartela të
lëshuara nga banka raportuese jane transaksionet e pagesave të realizuara në të gjitha
terminalet e bankave tjera në vend, me kartela të lëshuara nga bankat raportuese.
-

Viera “outstanding” e parasë elektronike
është viera e parasë elektronike në fund të
periudhës raportuese e mbajtur nga subjektet tjera me përjashtim të lëshuesit.
—
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$htojca 3 Standardet minimale të aplikuara per raportim
-

Raportuesit duhet të përmbushin standardet e meposhtme minimale per t’ plotësuar kërkesat
e BQK-së per raportime statistikore.
1

.

Standardet minimale per dërgim të raporteve:
a. Raportimet duhet të bëhen me kohë dhe brenda afateve të përcaktuara nga
BQK-j a;
b. Raportet statistikore duhet të plotësohen sipas formularëve të përcaktuar nga
BQK-j a;
C. Raportuesit duhet të ofrojnë në BQK të dhëna per një ose me shumë persona
kontaktues;

2. Standardet minimale per saktësi:
a. Informatat statistikore duhet të jenë të sakta: të gjitha fushat duhet të
plotësohen (p.sh. nënkategoritë mblidhen per të dhënë totalin) dhe të dhënat
duhet të jenë konsistente gjatë gjithë periudhave raportuese;
b. Raportuesit duhet të jenë në gjendje të sigurojnë informacione shtesë mbi
zhvillimet e nënkuptuara nga të dhënat e dërguara;
C. Raportet statistikore duhet të jenë të kompletuara dhe të mos përmbajnë
dallime të vazhdueshme dhe mospërputhj e; mospërputhj et ekzistuese duhet të
verifikohen dhe shpjegohen per BQK-në dhe me pas të përmirësohen sa me
shpejt te jete e mundur;
d. Raportuesit duhet t’i permbahen politikave te percaktuara nga BQK-ja ne
lidhje me kriteret teknike per dergimin e te dhenave statistikore;
3

.

Standardet minimale per pajtueshmerine me konceptet:
a. Informatat statistikore duhet te perputhen me definicionet dhe kiasifikimet te
percaktuara ne kete rregullore;
5. Ne rast te devijimeve nga keto definicione dhe kiasifikime, raportuesit duhet te
monitorojne dhe percaktojne dallimin ne mes te masave te perdomra kundrejt
masave te percaktuara me kete rregullore;
c. Raportuesit duhet te jene ne gjendje te shpjegojne dallimet ne te dhenat e
derguara krahasuar me ato te periudhave paraprake.
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Banka I Kompania:
Raportimi per periudhen

I
muaji

‘

viti

Përgatitur nga:
SF
hL

emër mbiemër, nr telefoni
,

---

Nënshkrimi
Verifikuar nga Drejtori/Udhëheqësi:
çr

A,,

.%-f

h

emër mbiemër, nr telefoni
,

Arc
:SO?
:
Nënshkrimi
-

.“

,

.

‘

Data
Të gjitha fushat me ngjyrë:
të plotësohen
plotësohen automatikisht

.

.

.

-

-

-

-

..

-

-

-

:.:

.

.

Numri I Ilogarive tO parase eletronike
Vlerta outstanding në Itogarite e parasé elektronike

V.
0.00
0.00

0.00

USf

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

El.JR

0.00

a individë
b afariste
2- Jo rezidentë (a+b)
a individë
b afariste

-

0.00

000

0.00

0.00

USI)
000

WR

0.00

0.00

0.00

USL)

0.00

0.00

0.00

USD

0.00

0.00

1- Rezident (a+b]

Iv. Numritotali klienti%ve

1a
b
2a

Depozita të rezidentëve (a+b]
individuale
afariste
Depozita të jo rezidentëve (a+b)
individuale
b afariste

III. Depozitat e klientëve (hogan të afatizuara)

-

-

-

individuale
b afariste
2- hogan të Jo rezidentëve (a+b]
a individuale
b afariste

-

0.00

a

0.00

1- hogan të rezidentëve (a+b)

EUR

_________

0.00

I. Llogarite e klientëve (1+2)

II Liogari kursimi

-

-

-

individuale
b afariste
2- hogan të jo rezidentëve (a+b)
a individuale
b afariste

-

0.00

a

0.00

1- hogan të rezidentëve (a+b]

EUR

I. Llogarfte e klientëve (1+2)

1. Llogari rrjedbëse

Tabela 1. Statistika mbi numrin e liogarive të klientëve

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CIIF

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

CHF

0.00

0.00

0.00

CUP

Numriflaifre

Numnh’

t).00

t).t)t)

Tjera

0.00

0.00

Thi-a
000

0.00

0.00

0.00

Ijera

0.00

0.00

0.00

ijera

0.00

0.00

0.00

Tiers

0.t)t)

t).00

fotälL

0.00

0.00

000

Thtali

0.00

0.00

0.00

Totall

0.00

0.00

0.00

Totali

0.00

0.00

0.00

Totaif

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

e-ba.

0.00

0.00

000

DebitimDfrekt

0.00

0.00

0.00

.

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

f

Kartelat sipas
gjinisë
1- femna
2- meshkuj

p

18-25

nhriitcif

Grup-mosha e mbajtesve te kartelave
26-35
36-45
46-55

knrfplni,p

55+

Totali

Numni total I kartelave
pnej të cihave:
1- Kanteha me funksion të kombinuan debiti, cash-I dhe pana elektnonike

Iv

ctntictiiq piffi

Karta me funksion para elektronike
1.- Kartela në të cilat paraja elektronike mund të ruhet drejtperdrejt
2.- Kartelat té cilat japin qasje në para elektronike të ruajtura në hogan
pnej të cilave:
a). Kartelat mefunksion para elektronike të cilatjanë mbushur së paku nje here

III

prej të cilave:
a) Contact
b) Contact/contactiess

Kartela me funksion pagese
prej të cilave:
1- Kartela me funksion debiti
2- Kartela me funksion krediti
3- Kartela me funksion debitimi te vonuar (Delayed debit card function)
4- Kartela me funksion debiti dhe/apo debiti te vonuar
5- Kartela me funksion krediti dhe/apo debiti të vonuar

Kartela me funksion cash-i

Numri I Kartave sipas funksionevefoperatoreve

Tabeta 2. Kartelat bankare

Kartela lokale
VISA
MasterCard

Tjera

TotaU

III

II

I

:::
(
ATM

)
-

sipas

funksionit

Terminale per përdorimin e parasë elektronike
Prej të cilave:
1-terminale per rimbushjen apo shkarkimin e parase elektronike
2-terminale per kryerjen e pagesave me para elektronike

prej të cilave:
a) Contact
b) Contact/contactiess

-

Terminale POS (Point of Sale )
prej të cilave:
1- terminale POS me funksion terheqje cash
2- terminale EFTPOS
3 terminale per përdorimin e parasë elektronike

-

-

-

prej të cilave:
1 ATM me funksion terheqje cash
2 ATM me funksion transfer krediti
3 ATM me funksion depozitim cash

Automated Teller Machines

Pershkrimi

Tabela 3 Terminalet per pagesat me kartela

o.oo

o.oo

ooo

Numer

___________

____________

___________
___________
____________

Nddrmjetklientdve td td njëjtds banke
individ
afariste
Transfere nderbankare brenda vendit
individ
afariste

individ
afariste

individ
afariste

Pagesa me para elektronlke
t chat:
1-me kartela nO tO cilat paraja elektronike mood tO ruhet drejtperdrejt

individ
afariste

individ
afariste

Pagesat hyrese ndbrkombëtare

Pagesat dalëse ndèrkombêtare

vu

vItI

individ
afariste

individ
afariste

EE_

Pagesa me instrumente te tjera

vi

—

çeqet

V

nga tdcitat
Qasur përmes kartelbs

2- me hogan tb parasb elektronike

090

afariste

IV

individ

0.00

0.00

0.00

a no

o.oa

Tb iniciuara nO distance (remotely)

--..

0.00

0

0.00

0.00____________

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

usu

0.00

___

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CCC

0.00

5. pagesa me kartela me funksion krediti dhe/apo debiti tO vonuar
individ
afariste
Tb inicluara 110 një EFfPOS fizikd

afariste

4. pagesa me kartela me funksion debiti dhe/apo debiti te vonuar
indwid

3. pagesa me kartela me funskion debiti te vonuar (delayed debid card)
individ
afariste

2- pagesat me kartela me funksion krediti

1pagesat me karteta me funksion debiti

Debitimi direkt

z:

.

.

Internetbanking

Pagesa të nicluara nga ktientdt me kartelë

ngatdcilat:

a.

individ
afariste

Nddrmjet klientëve të të njéjtds banke
individ
afariste
Trnnsferta nderbankare brenda vendit
individ
afariste

2-transfere krediti nO forme elektronike

-

-

III

II

individ
afariste

0.00

1-transfere krediti në forme letër

nga td cilat:

0.00

Transfere krediti

-

Thbela4. Pagesatsipas instrumenteve

_

___

0.00

0.00

0.0

!.00

0.: no
0.: Do

—

-----—-—-—

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V)era

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______

__.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl 00

0.00

0.00

0 00

___________
___________
__

_

0.00

0...

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___________
___________
___________
________
___

____

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___________
___________
___________
___________
_______
___
__
___________

Tabela 5. Transaksionet sipas tipit të terminaleve

4r

II

III

Iv.

0
‘
Pershkrim
Transaksione në terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela te
lësliuara nga banka raportuese
1- ATM tërheqje cash
2- ATM depozitime
3- Kredit transfere nëpdrmjet ATM-ye
4- Terheqje cash nd terminale POS
5- Pagesa me kartela në terminale P05
6-Transaksione per mbushjen, rimbushjnen ose terheqje e vlerës sd mbetur te parasd
elektronike
7-Pagesa me kartela me funksion parand elektronike
Transaksione ne terminalet e instaluara nga banka raportuese, me kartela te
Iëshuara nga bankat jashtë vendit
1- ATM terheqje cash
2- ATM depozitime
3- Kredit transfere nëpërmjet ATM-ye
4- Terheqje cash nd terminale P05
5- Pagesa me kartela në terminale P05
6-Transaksione per mbushjen, rimbushjnen ose tdrheqje e vlerës së mbetur të parasë
elektronike
7-Pagesa me kartela me funksion parand elektronike
Transaksione në terminalet e instaluara nga bankat jashtë vendit, me kartelatë
lëshuara nga banka raportuese
1- ATM terheqje cash
2- ATM depozitime
3- Kredit transfere nëpërmjet ATM-ye
4- Terheqje cash ne terminale P05
5- Pagesa me kartela ne terminale P05
6-Transaksione per mbushjen, rimbushjnen ose terheqje e vierds së mbetur te parasë
elektronike
7-Pagesa me kartela me funksion parand elektronike
Transaksione në terminalet e instaluara në vend nga bankat tjera, me kartela të
lësliuara nga banka raportuese
1- ATM terheqje cash
2- ATM depozitime
3- Kredit transfere nëpërmjet ATM-ye
4- Terheqje cash në terminale P05
5- Pagesa me kartela ne terminale P05
6-Transaksione per mbushjen, rimbushjnen ose terheqje e vlerës së mbetur të parasè
elektronike
7-Pagesa me kartela me funksion paranë elektronike

Traraksionet
Numri
Viera
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabela 6. Terminalet sipas komunave

Komuna

Terminalet ATM
*PasIv
Aktiv
.

..

Terminalet POS
Pasw*
Aktiv

*Një terminal konsiderohet pasiv në qofte se ai nuk
është perdorur per te kryer së paku nje

—:

outstanding

e

parasë

a) Card-based
b) Computer- based
nga të cilat:
iJ software- based
ii) network-based
iii)mobile-based

Viera
elektronike
e

Përshkrimi

Tabela Z Viera outstanding e parase elektronike

rujatur në

4

produkete:

.

o.oo

o.oo

Euro
të tjera

o.oo

o.oo

Ne valuta

