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TARIFAT E BANKËS QENDRORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
Efektive nga 1 korrik 20191  

Grupi I 	Tarifat për licencim/regjistrim; 

Grupi II 	Tarifat për miratimin e transaksioneve të institucioneve financiare që kërkojnë miratim 
paraprak nga BQK; 

Grupi III 	Tarifat për mbikeqyrje, 

Grupi IV 	Tarifat për operacionet me llogaritë rrjedhëse dhe artikujt në ruajtje në BQK; 

Grupi V 	Tarifat për operacionet me letra me vlerë; 

Grupi VI 	Tarifat për sistemin e pagesave ndërbankare; 

Grupi VII 	Tarifat për Regjistrin e Kredive të Kosovës; 

Grupi VIII 	Tarifat për Regjistrin e Llogarive Bankare; 

Grupi IX 	Tarifat speciale për projekte të veçanta. 

I  Tarifa me referencë BQTA004.19 është efektive nga data 1 shkurt 2020; 
Tarifa me referencë BQTA004.21 është efektive nga data 1 mars 2022. 



GRUPI I — TARIFAT PËR LICENCIM/REGJISTRIM 
Përshkrimi i tarife's Tarifa Referenca2  

Licencë për bankë apo për degë të bankës së huaj 10,000.00 £ BQTA001.01 
Licencë për siguruesit apo për degë të siguruesit të huaj 10,000.00 E BQTA001.02 
Licencë për fondin pensional plotësues të punëdhënësit me numër të pjesëmarrësve prej 1 — 100 1,000.00 E BQTA001.03 
Licencë për fondin pensional plotësues të punëdhënësit me numër të pjesëmarrësve prej 101 — 
500 

2,500.00 E BQTA001.04 

Licencë për fondin pensional plotësues të punëdhënësit me numër të pjesëmarrësve prej 501 — 
1000 

5,000.00 £ BQTA001.05 

Licencë për fondin pensional plotësues të punëdhënësit me numër të pjesëmarrësve prej më tepër 
se 1000 

10,000.00 E BQTA001.06 

Licencë për ofruesit (siguruesit) të pensioneve plotësuese individuale 10,000.00 E BQTA001.07 
Licencë për menaxhuesit të mjeteve pensionale 10,000.00 E BQTA001.08 
Licencë për Institucione Mikrofinanciare (IMF) apo për degë të IMF së huaj 5,000.00 £ BQTA001.09 
Licencë për Institucione Financiare Jobankare (IFJB) apo për degë të IFJB së huaj 5,000.00 E BQTA001.10 
Licencë për IFJB që kryejnë vetëm aktivitetin e këmbimit valutor 2,500.00 E BQTA001.11 
Licencë për Operator të Sistemeve të Pagesave 5,000.00 E BQTA001.12 
Licencë për kompani të brokerimit apo për degë të kompanisë se huaj të brokerimit 5,000.00 E BQTA001.13 
Licencë për kompani të agjentëve apo për degë të kompanisë se huaj të agjentëve 3,000.00 £ BQTA001.14 
Licencë për kompani të trajtimit/vlerësimit të dëmeve 3,000.00 £ BQTA001.15 
Licencë për agjent të IMF/IFJB për veprimtarinë e shërbimit të pagesave dhe/ose lëshimin e 
parasë elektronike 500.00 £ BQTA001.16 

Licencë për agjent individual të sigurimeve 500.00 £ BQTA001.17 
Licencë për broker individual të sigurimeve 500.00 E BQTA001.18 
Licencë për trajtues/vlerësues individual të dëmeve në sigurime 500.00 E BQTA001.19 
Bashkimi ose konsolidimi i bankave, siguruesve apo fondeve pensionale 10,000.00 £ BQTA001.20 
Bashkimi ose konsolidimi i IMF, IFJB, kompanive ndërmjetësuese dhe  kompanitë e trajtimit të 
dëmeve 

2,000.00 E BQTA001.21 

Përvetësimi e interesit të kapitalit nga bankat, siguruesit apo fondet pensionale 2,000.00 E BQTA001.22 

BQTA001.23 
PërvetCsimi e interesit të kapitalit nga IMF, IFJB, kompanive ndCrmjetCsuese dhe kompanitë e 
trajtimit të dëmeve 1,000.00 E 

Transformimi i degës së huaj në subjekt të varur të bankave, siguruesve dhe fondeve pensionale 5,000.00 E BQTA001.24 

BQTA001.25 
Transformimi i degCs së huaj në subjekt të varur të IMF, IFJB, Kompanive ndCrmjetCsuese dhe 
Kompanive të trajtimit të dëmeve 2,500.00 E 

Hapja e zyrës përfacjësuese në Kosovë të bankës apo siguruesi 3,000.00 E BQTA001.26 

2  Referenca e Tarifes, praktikisht identifikimi specifik sipas listes, formati "BQTAnnn.nn", 
("BQ" — Banka Qendrore, "TA"- Tarifa, "nnn.nn" — tre "nnn"-te e pare perfaqCsojnC llojin, ndCrsa dy "nn"-te e fundit perfaqCsojne nenllojin e tarifes siç i kemi disa 
raste kur CshtC vendosur tarife e njejte për disa kategori te institucioneve). 



GRUPI II - TARIFAT PËR TRANSAKSIONET E INSTITUCIONEVE FINANCIARE QË 
KËRKOJNË MIRATIM PARAPRAK NGA BQK 

Përshkrimi i tarifës Tarifa Referenca 
Ndryshim në aksionar kryesor që rezulton në ndryshim të kontrollit të bankave, siguruesve apo 
fondeve pensionale 

7,500.00 E BQTA002.01 

Ndryshim në aksionar kryesor që rezulton në ndryshim të kontrollit të IMF, IFJB, Ndërmjetësuesit 
në Sigurime, Trajtuesit/vlerësuesit të dëmeve, operatorëve të sistemeve të pagesave2  

1,500.00 € BQTA002.02 

Ndryshim në aksionar kryesor që nuk rezulton me ndryshimin në kontroll për të gjitha institucionet 
financiare 

200.00 € BQTA002.03 

Rritja apo zvogëlimi i kapitalit të institucioneve financiare 500.00 € BQTA002.04 
Hapje e degës apo subjektit të varur të bankës jashtë vendit 5,000.00 € BQTA002.05 

Hapje e degës së bankës brenda vendit 2,500.00 € BQTA002.06 

Hapje e zyrës së bankës brenda vendit 1,500.00 € BQTA002.07 

Zhvendosja e zyrës qendrore të bankës 700.00 € BQTA002.08 

Zhvendosja e degës/zyrës të bankës 500.00 € BQTA002.09 

Hapje e degës apo subjektit të varur të siguruesit jashtë vendit 5,000.00 € BQTA002.10 

Hapja e degës së siguruesit brenda vendit 2,500.00 € BQTA002.11 

Hapja e zyrës së siguruesit brenda vendit 700.00 € BQTA002.12 

Zhvendosja e zyrës qendrore të siguruesit 700.00 € BQTA002.13 

Zhvendosja e degës/zyrës të siguruesit 500.00 € BQTA002.14 

Hapja e zyrës së menaxhuesit të mjeteve pensionale 1,500.00 E BQTA002.15 

Veprimtari shtesë (klasë e re e produkteve) të sigurimit 1,500.00 € BQTA002.16 

Ndryshimi i primit të sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia 500.00 € BQTA002.17 
Veprimtari shtesë të IMF-ve dhe IFJB 2,500.00 € BQTA002.18 

Veprimtari shtesë (ndërmjetCsimi të klasës së re të produkteve të sigurimeve) të 
NdërmjetCsuesve në Sigurime 750.00 E BQTA002.19 

Hapja e zyrës së IMF/IFJB brenda vendit 500.00 € BQTA002.20 

Zhvendosja e zyrës së IMF/IFJB 300.00 € BQTA002.21 

Zhvendosja e zyrës së agjentit 300.00 € BQTA002.22 

Hapja e zyrave të kompanive të agjentëve, brokerëve apo trajtuesëve/vlerësuesve të dëmeve 500.00 € BQTA002.23 

Zhvendosja e zyrave të kompanive të agjentëve, brokerëve apo trajtuesëve/vlerësuesve të 
dëmeve 

300.00 E BQTA002.24 

Ndryshimet në aktet e themelimit dhe/apo Statutet e Institucioneve financiare, përfshirë 
ndryshimin e emrit 

200.00 E BQTA002.25 

Ndryshimi në drejtor apo menaxher të lartë të institucioneve  financiare (përfshirë anëtarët e 
jashtëm të komitetit të auditimit, auditorët e brendshëm dhe aktuarët) 

300.00 E BQTA002.26 

Auditori i jashtëm 200.00 € BQTA002.27 

Transferi i portofolios së bankave 1,500.00 € BQTA002.28 
Transferi i portofolios së siguruesve 1,500.00 € BQTA002.29 

BQTA002.30 
BQTA002.31 
BQTA002.32 

Transferi i portofolios së IMF/IFJB 1,000.00 € 
Delegimi i funksioneve të bankave 300.00 € 
Delegimi i funksioneve të siguruesve 300.00 E 
Delegimi i funksioneve të fondeve pensionale 300.00 € BQTA002.33 
Delegimi i funksioneve të IMF/IFJB 300.00 € BQTA002.34 
Delegimi i funksioneve të ndërmjetësuesve në sigurime 300.00 € BQTA002.35 
Shpërndarja e dividentë nga bankat, siguruesit apo fondet pensionale 500.00 € BQTA002.36 
Shpërndarja e dividentës nga IMF, IFJB, Ndërmjetësuesit në sigurime, Trajtuesit/vlerësuesit të 
dëmeve, operatorëve të sistemeve të pagesave 

200.00 £ BQTA002.37 

Ndryshimi në aksionar kryesor i cili rezulton në ndryshim të kontrollit (posedimi i mbi 50% të aksioneve me të drejte vote apo 50 % të interesit në kapital), do të 
trajtohet si marrje në zotCrim nCpCrmjet blerjes. 



GRUPI III - TARIFAT PËR MBIKËQYRJE 
Përshkrimi i tarifës Tarifa Referenca 

Banka e vlerësuar 1 ose 2 - aplikohet në gjithsej mjetet 
(min. 25,000 E në baza tremujore) 

0.0165 % 

BQTA003.01 

Banka e vlerësuar 3 - aplikohet në gjithsej mjetet 
(min. 25,000 E në baza tremujore) 

0.0215 % 

Banka e vlerësuar 4 - aplikohet në gjithsej mjetet 
(min. 25,000 E në baza tremujore) 

0.0265 % 

Banka e vlerësuar 5 - aplikohet në gjithsej mjetet 
(min. 25,000 € në baza tremujore) 

0.0340 % 

Bankat e pavlerësuara - aplikohet në gjithsej mjetet 
(min. 25,000 E në baza tremujore) 0.0300 % 

Siguruesit e vlerësuar 1 ose 2 - aplikohet në primin bruto të shkruar 
(min. 10,000 E në baza tremujore) 

1.50 % 

BQTA003.02 

Siguruesit e vlerësuar 3 - aplikohet në primin bruto të shkruar 
(min. 10,000 E në baza tremujore) 

1.45 % 

Siguruesit e vlerësuar 4 - aplikohet në primin bruto të shkruar 
(min. 10,000 € në baza tremujore) 

1.40 % 

Siguruesit e vlerësuar 5 - aplikohet në primin bruto të shkruar 
(min. 10,000 E në baza tremujore) 

1.35 ')/0 

Siguruesit e pavlerësuar - aplikohet në primin bruto të shkruar 
(min. 10,000 E në baza tremujore) 

1.40 % 

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 3,000.00 E në baza tremujore) 

1.50 % BQTA003.03 

Fondet tjera Pensionale - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 2,000.00 E në baza tremujore) 

1.50 % BQTA003.04 

Menaxhuesit e Mjeteve Pensionale - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 2,000.00 E në baza tremujore) 

1.50 % BQTA003.05 

IMF ose IFJB që kryen aktivitete të kredi-dhënies, qirasC (lizingut), garancitë si dhe faktoringut 
dhe/apo veprimtarive tjera financiare që kanë portofolio - aplikohet në gjithsej portofolion nga 
këto veprimtari 
(min. 100 E në baza tremujore) 

0.01% BQTA003.06 

IMF ose IFJB - që kryejnë aktivitete të pagesave 
(aplikohet në baza tremujore) 

1,300.00 E BQTA003.07 

IFJB që kryejnë veprimtari të këmbimit të valutave 
(aplikohet në baza gjashtëmujore) 

100.00 E BQTA003.08 

Kompanitë e brokerimit - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 100.00 E në baza tremujore) 

0.75 % BQTA003.09 

Kompanitë e agjentëve - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 100.00 E në baza tremujore) 

0.75 % BQTA003.10 

Kompanitë e trajtimit/vlerësimit të dëmeve - aplikohet në gjithsej të hyrat 
(min. 100.00 € në baza tremujore) 

0.75 % BQTA003.11 

Agjent, broker dhe trajtuesi/vlerësuesi e dëmeve në sigurime (të licencuar si individ) 
(aplikohet në baza vjetore) 

50.00 € BQTA003.12 

Agjent i IMF/IFJB 
(aplikohet në baza vjetore) 

50.00 E BQTA003.13 



GRUPI IV - TARIFAT PËR OPERACIONET ME LLOGARITË RRJEDHËSE DHE ARTIKUJT NË 
RUAJTJE NË BQK 

Përshkrimi i tarifës Tarifa Referenca 
Mirëmbajtje e llogarive 

Hapja e llogarisë falas BQTA004.01 

Ekstrakti ditor i shtypur 
(për tërë muajin) 

15.00 E BQTA004.02 

Ekstrakti ditor elektronik 

(me marrëveshje) 
falas BQTA004.03 

Raporti i hollësishëm ditor elektronik 
(me marrëveshje) 

BQTA004.04 
 

falas 

Ekstrakti mujor i shtypur falas BQTA004.05 

Ekstrakti mujor elektronik 

(me marrëveshje) 
falas BQTA004.06 

Raporti i hollësishëm mujor elektronik 

(me marrëveshje) 
falas BQTA004.07 

Ekstrakt, raport i hollësishëm, ose informacion tjetër ekstra (i përsëritur) 
(aplikohet për secilin rast) 

1.00 E BQTA004.08 

Konfirmimi i kërkuar nga auditorët e jashtëm të llogarimbajtësit falas BQTA004.09 
Informacion (ekstrakt, raport, konfirmim) mbi periudhat më të hershme se një vit 
(aplikohet për çdo regjistrim/Ilogari) 

5.00 E BQTA004.10 

Transferat vendor 

Transferta shkuarëse brenda BQK-së falas BQTA004.11 

Transferta shkuarëse jashtë BQK-së (e rregullt) 0.30 E BQTA004.12 

Transferta shkuarëse jashtë BQK-së (prioritare) 1.30 E BQTA004.13 

Transferta ardhëse falas BQTA004.14 

Transferat ndërkombëtar 

Transferta shkuarëse ndërkombëtare - për llogarimbajtësit banka 
(min. E 20.00, max. E 2,750.00) 

0.05 
 

°0 BQTA0% 04.15 

Transferta shkuarëse ndërkombëtare - për llogarimbajtësit jo-banka opsioni tarifor "BEN" ose 
"SHA" 
(min. E 20.00, max. E 2,750.00) 

0.05% BQTA004.16 

Transferta shkuarëse ndërkombëtare - për llogarimbajtësit jo-banka opsioni tarifor "OUR" 

(min. E 20.00, max. E 2,750.00) plus tarifat e palëve të treta 
0.05% BQTA004.17 

Transferta ardhëse ndërkombëtare - për llogarimbajtësit banka dhe jo-banka 
(min.  €  15.00, max. € 750.00) 

0.01% BQTA004.18 

Transaksionet me para 
Depozitimi 
(minimum E 50.00) 

0.040%4  BQTA004.19 

Tërheqja 
(minimum E 50.00) 

0.035% BQTA004.20 

Depozitimi me shumicë i monedhave 

(minimum E 50.00) 
3.750%5  BQTA004.21 

Tërheqja me shumicë e monedhave falas BQTA004.22 

Operacionet me artikujt e lënë në ruajtje 

Depozitimi falas BQTA004.23 

Tërheqja falas BQTA004.24 

Ruajtja 
(për një vëllim standard për një muaj ose më shkurt) 

€  50.00 BQTA004.25 

4  Kjo tarifë nga data efektive 1 shkurt 2020 është 0.040%, duke u ndryshuar nga 0.035°A) sa ka cienë. 
5  Kjo tarifë nga data efektive 1 mars 2022 është 3.750%, duke u ndryshuar nga 5.000% sa ka cienë. 



GRUPI V - TARIFAT PËR OPERACIONET ME LETRA ME VLERË 
Përshkrimi i tarifës Tarifa Referenca 

Shfrytëzimi i Sistemit Elektronik të Regjistrit Kontabël për Letrat me Vlerë të Qeverisë DEPO/X 
nga Akterët Primar 
(aplikohet në baza mujore) 

743.00 E BQTA005.01 

Për regjistrim/qasje të enkriptuar (e-Token) si pjesëmarrës të Sistemit Elektronik të Regjistrit 
Kontabël 
(për çdo përdorues të regjistruar) 

70.00 E BQTA005.02 

GRUPI VI - TARIFAT PËR SISTEMIN E PAGESAVE NDËRBANKARE 
Përshkrimi i tarifës Tarifa Referenca 

Pjesëmarrja 
Kyçja për institucion pjesëmarrës të ri 
(njëherë) 

1,250.00 E BQTA006.01 

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese standarde 40.00 E BQTA006.02 

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese të avancuar 50.00 E BQTA006.03 

Mirëmbajtja e profilit të përdoruesit 
(për çdo përdorues për çdo muaj) 

3.00 E BQTA006.04 

Marrja e e-token-it 70.00 E BQTA006.05 
Pagesat e rregullta-ACH (deri në vlerën 10.000 euro) 

Tarifa ditore për transaksion 0.30 E 
BQTA006.06 

Zbritja për periudhën 08:00 deri 13:30 15 % 
Pagesat- RTGS (të rregullta mbi 10.000 euro dhe prioritare) 

Tarifa ditore për transaksion 0.80 E 
BQTA006.07 

 Zbritja për periudhën 08:00 deri 13:30 10 % 
Pagesat masive-ACH 

Tarifa ditore për transaksion 0.15 E 
BQTA006.08 

Zbritja për periudhën 08:00 deri 13:30 25% 
Pagesat paga/pensione-ACH 

Tarifa ditore për transaksion 0.00 E 
BQTA006.09 

Zbritja për periudhën 08:00 deri 13:30 0.00 E 
Pagesat xhiro (KOS-GIRO)-ACH 

Tarifa ditore për transaksion 0.12 E 
BQTA006.10 

Zbritja për periudhën 08:00 deri 13:30 25 % 
Pagesat debitim direkt-ACH 

Tarifa ditore për transaksion 0.04 E BQTA006.11 
Transaksionet e veçanta me vlerë të madhe-RTGS 

Transaksionet e letrave me vlerë - CSD TRANSFER/RTGS 2.00 E BQTA006.12 
Transaksionet për mbështetje ditore te likuiditetit - ILF/RTGS 2.00 E BQTA006.13 

Transaksionet ndërmjet llogarive të pjesëmarrësve - FIT/RTGS 2.00 E BQTA006.14 
Kërkesat dhe raportet 

Kërkesat e përseritura 3.00 E BQTA006.15 

Raport ditor i veçantë 
(për çdo raport) 

1.50 E BQTA006.16 



GRUPI VII — TARIFAT PËR REGJISTRIN E KREDIVE TË KOSOVËS 
Përshkrimi i tarife's Tarifa Referenca 

Pjesëmarrja në RKK 
Kyçja për institucion pjesëmarrës të ri falas BQTA007.01 
Regjistrimi i profilit të përdoruesit 10.00 € BQTA007.02 

Hulumtimi i informacionit në RKK 
prej 1 deri 1,000 hulumtime për muaj 
(për secilin) 

0.30 E 

BQTA007.03 
prej 1,001 deri 3,000 hulumtime për muaj 
(për secilin) 

0.20 E 

mbi 3,000 hulumtime për muaj 
(për secilin) 

0.10 £ 

Raporti kreditor personal 
(për personat fizikë, me përjashtim të një raporti kreditor një herë në vit që është falas; 
për entitetet juridike për çdo raport kreditor) 

3.00 E BQTA007.04 

Kërkimet (pyetjet) dhe ndryshimet e të dhënave të gabuara në RKK 
Kërkimet (pyetjet) 
(për secilën) 

3.00 E BQTA007.05 

Ndryshimet 
(për secilën të dhënë të veçantë që kërkohet/duhet për t'u ndryshuar; max C 1,000.00 për 
gabimet e së njëjtës së dhënë të ndodhura në të njëjtën kohë) 

5.00£ BQTA007.06 

GRUPI VIII — TARIFAT PËR REGJISTRIN E LLOGARIVE BANKARE 
Përshkrimi i tariffs Tarifa Referenca 

Pjesëmarrja e institucioneve në RLLB (çdo muaj) 
Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese standarde 40.00 E BQTA008.01 

Mirëmbajtja e lidhjes telekomunikuese të avancuar 50.00 E BQTA008.02 

Mbajtja e llogarive në RLLB nga Bankat (çdo muaj) 
0 deri 100 mijë llogari 200.00 £ 

BQTA008.03 100 mijë deri 350 mijë 250.00 E 

Mbi 350 mijë 300.00 E 
Tarifa për institucionet e procedurës përmbarimore dhe institucionet e tjera pjesëmarrëse (çdo muaj) 

01 deri 10 përdorues 200.00 C 
BQTA008.04 11 deri 20 përdorues 250.00 E 

Mbi 20 përdorues 300.00 E 
Tarifa për përmbaruesit privatë varësisht nga numri i rasteve të hapura  (llogaritja bëhet çdo muaj, kurse faturimi dhe 
inkasimi bëhet përmes Odës së Përmbaruesve Privatë në bazë tremujore) 

0 deri 20 raste 10.00 E 
BQTA008.05 21 deri 50 raste 25.00 E 

Mbi 50 raste 40.00 E 

ehmeti 

ryesues i Bordit Ekzekutiv 
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