R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

KUVENDI

P R O J E K T L I GJ
Nr. _______ datë _______.2019

PËR
SHËRBIMET E PAGESAVE1

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

V E N D O S I:

TITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti

Objekti i këtij ligji është përcaktimi i kushteve dhe rregullave për:
a) krijimin, licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e institucioneve të pagesave;
b) transparencën e kushteve dhe kërkesat për informim mbi shërbimet e pagesave;
c) të drejtat dhe detyrimet përkatëse të përdoruesve dhe të ofruesve të shërbimeve të pagesave,
në lidhje me ofrimin e shërbimeve të pagesave.

Neni 2
1

Ky ligj përafron pjesërisht legjislacionin shqiptar me Direktivën 2015/2366 BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 25
nëntor 2015 “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”, që ndryshon Direktivat 2002/65/EC, 2009/110/EC dhe 2013/36/EU dhe rregulloren
(EU) nr. 1093/2010, dhe shfuqizon Direktivën 2007/64/EC.
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Qëllimi
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kuadrit ligjor për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë.

Neni 3
Subjektet
1. Ky ligj zbatohet për shërbimet e pagesave të listuara në Aneksin 1 të këtij ligji, të ofruara brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë.
2. Subjekte të këtij ligji janë ofruesit e shërbimeve të pagesave, si më poshtë:
a) bankat dhe degët e bankave të huaja, të licencuara sipas legjislacionit në fuqi për bankat;
b) institucionet e parasë elektronike, të licencuara sipas legjislacionit në fuqi për bankat;
c) institucionet e pagesave, që licencohen në përputhje me këtë ligj;
d) Banka e Shqipërisë, kur nuk vepron në cilësinë e saj si autoritet monetar;
e) autoritetet qendrore ose vendore, kur nuk veprojnë në cilësinë e tyre si autoritete publike.
3. Banka e Shqipërisë dhe autoritetet qendrore ose vendore, kur nuk veprojnë në cilësinë e tyre si
autoritete publike dhe ofrojnë shërbime pagesash, brenda kompetencave të përcaktuara në këtë
ligj, nuk zbatojnë dispozitat e Titullit III dhe IV të këtij ligji, përveç rasteve kur përcaktohet
shprehimisht në një akt nënligjor ose kontratë të veçantë, lidhur me këto shërbime.

Neni 4
Përjashtimet
Ky ligj nuk zbatohet për:
a) transaksionet e pagesave në para fizike (cash) që paguesi i bën direkt përfituesit të pagesës,
pa ndërhyrjen e ndonjë ndërmjetësuesi;
b) transaksionet e pagesave nga paguesi tek përfituesi i pagesës, nëpërmjet një agjenti tregtar të
autorizuar, falë një marrëveshjeje për të negociuar apo për të mbyllur shitjen apo blerjen e
mallrave ose shërbimeve në emër vetëm të paguesit apo vetëm të përfituesit të pagesës;
c) transportin fizik profesional të kartëmonedhave dhe monedhave, duke përfshirë grumbullimin,
përpunimin dhe shpërndarjen e tyre;
d) transaksionet e pagesave që konsistojnë në grumbullimin joprofesional dhe shpërndarjen e
parasë fizike, në kuadër të një aktiviteti jofitimprurës ose bamirësie;
e) shërbimet kur paraja fizike jepet nga përfituesi i pagesës tek paguesi, si pjesë e një transaksioni
pagese pas një kërkese të qartë nga ana e përdoruesit të shërbimeve të pagesave pak përpara
ekzekutimit të transaksionit të pagesës, nëpërmjet një pagese për blerjen e mallrave ose të
shërbimeve;
f) transaksionet e këmbimit valutor me para fizike (cash), ku fondet nuk mbahen në një llogari
pagese;
g) transaksionet e pagesave në formë letër të tilla si: çeku, kambiali, letra premtimi ose forma të
tjera pagese të ngjashme në letër, të lëshuara mbi ofruesin e shërbimeve të pagesave, me qëllim
vendosjen e fondeve në dispozicion të përfituesit të pagesës;
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h) transaksionet e pagesave të kryera brenda një sistemi pagesash ose një sistemi të shlyerjes së
titujve ndërmjet agjentëve të shlyerjes, sipas përkufizimeve në legjislacionin në fuqi për
sistemin e pagesave; shtëpive të klerimit, duke përfshirë edhe rastet kur këto entitete kryejnë
përllogaritje të pozicioneve neto të cilat bazohen në faktin që shtëpia e klerimit është blerës
për çdo shitës dhe shitës për çdo blerës në një grup të specifikuar transaksionesh financiare
(duke përmbushur rolin e kundërpartive qendrore) sipas përkufizimeve në legjislacionin në
fuqi për sistemin e pagesave dhe pjesëmarrësve të tjerë të sistemit dhe ofruesve të shërbimeve
të pagesave, pa rënë ndesh me nenin 29;
i) transaksionet e pagesave në lidhje me shërbimet e titujve, duke përfshirë dividentët, të ardhurat
ose shpërndarje të tjera, ripagimin ose shitjen, të kryera nga subjektet sipas shkronjës “h”, ose
nga fondet e investimit, bankat, sipërmarrjet e investimeve kolektive ose shoqëritë e
administrimit të aktiveve që ofrojnë shërbime investimi, dhe çdo subjekt tjetër që lejohet të
ketë kujdestarinë e instrumenteve financiare;
j) shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve teknike, të cilat mbështesin ofrimin e
shërbimeve të pagesave, por nuk zotërojnë në asnjë moment fondet që do të transferohen, duke
përfshirë përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave, shërbimet e besimit dhe të mbrojtjes së
privatësisë, autentifikimin e të dhënave dhe të subjektit, ofrimin e shërbimit të teknologjisë së
informacionit (TI) dhe rrjetit të komunikimit, ofrimin dhe mirëmbajtjen e terminaleve dhe
pajisjeve që përdoren për shërbimet e pagesave me përjashtimin e shërbimit të inicimit të
pagesës, si dhe shërbimin e informimit të llogarisë;
k) shërbimet e bazuara në instrumentet specifike të pagesave që mund të përdoren vetëm në një
mënyrë të kufizuar, që plotësojnë një nga kushtet e mëposhtme:
i.
instrumentet që lejojnë mbajtësin të blejë mallra ose shërbime vetëm në vendndodhjet
e emetuesit ose brenda një rrjeti të kufizuar të ofruesve të shërbimeve, në bazë të
marrëveshjes të drejtpërdrejtë tregtare me një emetues profesional;
ii. instrumentet të cilat mund të përdoren vetëm për të blerë një numër shumë të kufizuar
mallrash ose shërbimesh;
iii. instrumentet e vlefshme vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, të emetuara
me kërkesë të një shoqërie ose një subjekti të sektorit publik, dhe të rregulluara nga
një autoritet publik qendror ose vendor për qëllime të caktuara shoqërore apo fiskale,
për të blerë mallra të veçanta ose shërbime nga furnizuesit që kanë një marrëveshje
tregtare me emetuesit;
l) transaksionet e pagesave nga një ofrues i rrjeteve të komunikimeve elektronike ose shërbimet
e ofruara krahas shërbimeve të komunikimeve elektronike për një pajtimtar të rrjetit ose
shërbimit:
i.
për blerje të shërbimeve dixhitale dhe shërbimeve zanore, pavarësisht nga pajisja që
përdoret për blerjen ose konsumin e shërbimeve dixhitale dhe pasqyruar në faturën
përkatëse; ose
ii. realizuar nga ose nëpërmjet një pajisjeje elektronike dhe pasqyruar në faturën
përkatëse, në kuadër të një aktiviteti bamirësie ose për blerjen e biletave;
me kusht që kufizimet për këto transaksione pagese të përcaktohen me akt nënligjor të Bankës
së Shqipërisë, për të cilat, në çdo rast, vlera e një transaksioni të vetëm pagese, parashikuar në
nënshkronjën (i) dhe (ii) më lart, nuk e tejkalon shumën prej 7,000 lekësh; dhe
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▪

vlera kumulative e pagesave për një pajtimtar të vetëm nuk tejkalon vlerën prej
40,000 lekësh në muaj; ose
▪ vlera kumulative e transaksioneve të pagesave nuk tejkalon 40,000 lekë në muaj,
në rastet kur pajtimtari rimbush/parapaguan në llogarinë e tij me ofruesin e rrjetit
të komunikimeve elektronike ose shërbimit të komunikimeve elektronike;
m) transaksionet e pagesave që kryhen midis ofruesve të shërbimeve të pagesave, agjentëve ose
degëve për llogari të tyre;
n) transaksionet e pagesave midis një shoqërie mëmë dhe shoqërisë së kontrolluar prej saj ose
midis shoqërive të kontrolluara të së njëjtës shoqërie mëmë, pa asnjë ndërhyrje ndërmjetësimi
nga një ofrues i shërbimeve të pagesave, përveç rastit kur ndërmjetësimi bëhet nga një shoqëri
që i përket të njëjtit grup;
o) shërbimet e tërheqjes së parasë fizike nga ofruesit e shërbimeve ATM, që veprojnë në emër të
një ose më shumë emetuesve të kartave, të cilët nuk janë palë në kontratën tip me një klient
që tërheq para nga një llogari pagese, me kusht që këta ofrues të mos ofrojnë shërbime të tjera
pagese, të listuara në Aneksin 1 të këtij ligji. Megjithatë, klientit i jepet informacioni mbi
tarifat për tërheqjen e fondeve, sipas neneve 38, 41, 42 dhe 52, përpara se të kryejë tërheqjen,
si dhe pas kryerjes së transaksionit të tërheqjes të parave.

Neni 5
Përkufizime
1.

Në këtë ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a) “Agjent” - është një person fizik tregtar ose juridik, i cili vepron në emër dhe për llogari të
një institucioni pagesash në ofrimin e shërbimeve të pagesave;
b) “ATM (Automated Teller Machine)” - është një pajisje elektromekanike, e cila bën të
mundur tërheqje ose depozitim të parasë fizike, pagesa shërbimesh, transferim fondesh
ndërmjet llogarive, nxjerrje llogarie etj. ATM-të operojnë në regjim online, ku baza e të
dhënave aksesohet në kohë reale, edhe në regjim offline;
c) “Autentifikim” - është procedura që i mundëson ofruesit të shërbimeve të pagesave të
verifikojë identitetin e një përdoruesi të shërbimit të pagesës, ose të verifikojë vlefshmërinë
e një instrumenti specifik pagese, duke përfshirë edhe përdorimin e elementeve të
personalizuara të sigurisë së përdoruesit;
d) “Autentifikim i thelluar i klientit” - është një autentifikim i bazuar në përdorimin e dy ose
më shumë elementeve të kategorizuara si: njohuri (diçka që vetëm përdoruesi e di), pronësi
(diçka që vetëm përdoruesi e zotëron) dhe qenësi (diçka që përdoruesi është), që janë të
pavarura, në kuptimin që shkelja e njërës nuk komprometon besueshmërinë e të tjerave dhe
që është projektuar në mënyrë të tillë që të mbrojë konfidencialitetin e të dhënave që
verifikohen;
e) “Datëvalutë” - është data e përdorur nga ofruesi i shërbimeve të pagesave për llogaritjen e
interesit mbi fondet e debituara nga/apo të kredituara në llogarinë e pagesës;
f) “Debitim direkt” - është një shërbim pagese për debitimin e llogarisë së pagesës së paguesit,
ku një transaksion pagese iniciohet nga përfituesi i pagesës, në bazë të pëlqimit që paguesi
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g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)
s)

i ka dhënë përfituesit të pagesës, për ofruesin e shërbimit të pagesave të përfituesit të
pagesës ose për vetë ofruesin e shërbimit të pagesave të paguesit;
“Degë” - është njësia organizative e një institucioni pagese, e ndryshme nga selia qendrore,
e cila nuk ka personalitet juridik, dhe që kryen drejtpërsëdrejti disa ose të gjitha veprimtaritë
për të cilat është licencuar institucioni i pagesave;
“Dërgesa parash (remitanca)” - është një shërbim pagese ku fondet merren nga një pagues,
pa hapur llogari pagese në emër të paguesit apo të përfituesit të pagesës, me qëllimin e
vetëm transferimin e një shume përkatëse te përfituesi i pagesës ose te një ofrues tjetër
shërbimesh pagese që vepron për llogari të përfituesit të pagesës, dhe/ose kur këto fonde
merren në emër të përfituesit të pagesës dhe vihen në dispozicion të tij;
“Ditë pune” - është dita në të cilën ofruesi përkatës i shërbimit të pagesave të paguesit ose
ofruesi i shërbimit të pagesave të përfituesit të pagesës, të përfshirë në ekzekutimin e një
transaksioni pagese, është në punë, me qëllim ekzekutimin e një transaksioni pagese;
“Emetim i instrumenteve të pagesave” - është një shërbim pagese që ofrohet nga një ofrues
i shërbimit të pagesës që lidh kontratë për t’i ofruar një paguesi një instrument pagese për
të iniciuar dhe procesuar transaksionet e pagesës të paguesit;
“Fonde” - janë kartëmonedhat dhe monedhat fizike, paraja në llogari ose paraja elektronike,
siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për bankat në Republikën e Shqipërisë;
“Grup” - është një grup shoqërish tregtare i përbërë nga shoqëria mëmë, shoqëritë e
kontrolluara të saj, si dhe të gjitha subjektet, mbi të cilat shoqëria mëmë apo shoqëria e
kontrolluar e saj ushtron ndikim influencues apo ku zotëron pjesëmarrje;
“Institucion pagese” - është personi juridik i licencuar, në përputhje me dispozitat e këtij
ligji, për të ofruar dhe kryer shërbimet e pagesave, sipas Aneksit 1 pjesë e këtij ligji, në
territorin e Republikës së Shqipërisë;
“Instrument pagese” - është një pajisje e personalizuar dhe/ose një tërësi procedurash të
dakorduara ndërmjet përdoruesit të shërbimit të pagesave dhe ofruesit të shërbimit të
pagesave, dhe të përdorura me qëllim inicimin e një urdhërpagese;
“Kapital fillestar minimal” - është shuma e kapitalit në para, e kërkuar për marrjen e
licencës, për të ushtruar veprimtarinë si institucion pagese në Republikën e Shqipërisë, siç
përcaktohet me akt nënligjor nga Banka e Shqipërisë;
“Kapital rregullator (fondet e veta)” - është shuma e kapitalit të llogaritur për qëllime të
mbikëqyrjes, siç përcaktohet me akt nënligjor nga Banka e Shqipërisë;
“Kod unik i identifikimit” - është një kombinim shkronjash, numrash apo simbolesh që i
tregohet përdoruesit të shërbimit të pagesave nga ofruesi i shërbimeve të pagesave dhe që
përdoret për një transaksion pagese nga përdoruesi i shërbimit të pagesave për t’u dalluar
qartë nga një përdorues tjetër i shërbimit të pagesave dhe/ose nga një llogari pagese e një
përdoruesi tjetër;
“Konsumator” - është personi fizik i cili, në kontratat e shërbimit të pagesave që rregullohen
nga ky ligj, nuk vepron për qëllimet e tij tregtare ose profesionale;
“Kontratë tip” - është një marrëveshje për shërbime pagesash, e cila rregullon ekzekutimin
e ardhshëm të transaksioneve të pagesave individuale dhe të njëpasnjëshme dhe që mund
të përmbajë detyrime dhe kushte për hapjen e një llogarie pagesash. Kontrata tip hartohet
të paktën në gjuhën shqipe;
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t) “Kurs këmbimi referencë” - është kursi i këmbimit që përdoret si bazë për të llogaritur çdo
këmbim valutor dhe vihet në dispozicion nga ofruesi i shërbimeve të pagesave ose ofrohet
nga një burim publik;
u) “Llogari pagese” - është një llogari në emër të një ose më shumë përdoruesish të shërbimeve
të pagesave, e cila përdoret për kryerjen e transaksioneve të pagesave;
v) “Marka e pagesës” - është çdo emër, term, shenjë, simbol material ose numerik, ose
kombinim i këtyre elementeve, që përcakton nën cilën skemë pagesash me kartë kanë
ndodhur transaksionet e pagesave me karta;
w) “Mënyrë komunikimi në distancë” - është një metodë që, pa praninë fizike të njëkohshme
të ofruesit të shërbimit të pagesave dhe të përdoruesit të shërbimit të pagesave, mund të
përdoret për lidhjen e një kontrate për shërbim pagese;
x) “Mikrondërmarrje” - është ndërmarrja që, në momentin e lidhjes së kontratës së shërbimit
të pagesave, plotëson kushtet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme;
y) “Mjet i qëndrueshëm komunikimi” - është çdo mjet komunikimi që i mundëson përdoruesit
të shërbimeve të pagesave të ruajë informacionin adresuar personalisht atij përdoruesi të
shërbimeve të pagesave, në një mënyrë të tillë që mundëson përdorimin e këtij informacioni
si referencë për një periudhë kohe të mjaftueshme për qëllimet e informacionit dhe që lejon
kopjimin/riprodhimin e pandryshuar të informacionit të ruajtur;
z) “Normë interesi referencë” - është norma e interesit që përdoret si bazë për të llogaritur çdo
interes për t’u zbatuar dhe që vjen nga një burim në dispozicion të publikut, e cila mund të
verifikohet nga të dyja palët në një kontratë shërbimi pagesash;
aa) “Ofrues i shërbimit të informimit të llogarisë” - është një ofrues shërbimi pagese që kryen
shërbimet e pagesave sipas pikës 8 të Aneksit 1 të këtij ligji;
bb) “Ofrues i shërbimit të inicimit të pagesës” - është një ofrues shërbimi pagese që kryen
shërbimet e pagesave sipas pikës 7 të Aneksit 1 të këtij ligji;
cc) “Ofrues i shërbimeve të pagesave” - është një nga subjektet e përcaktuara në pikën 2 të
nenit 3 të këtij ligji, ose një person fizik tregtar ose juridik që ofron shërbime pagesash dhe
që përfiton nga përjashtimet sipas neneve 27 ose 28 të këtij ligji;
dd) “Ofrues i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë” - është një ofrues i shërbimit të
pagesës që siguron dhe mirëmban një llogari pagese për paguesin;
ee) “Pagues” - është personi fizik ose juridik që është titullar i një llogarie pagesash dhe lejon
kryerjen e një urdhërpagese nga kjo llogari pagese ose kur nuk ka një llogari pagese personi
fizik ose juridik që jep një urdhërpagesë;
ff) “Përdorues i shërbimeve të pagesave” - është personi fizik ose juridik që përdor shërbimet
e pagesave në cilësinë e paguesit, të përfituesit të pagesës, ose të të dyjave;
gg) “Përfitues i pagesës” - është personi fizik apo juridik që është marrësi i parashikuar i
fondeve, objekt i një transaksioni pagese;
hh) “Përmbajtje dixhitale” - janë produkte ose shërbime që prodhohen dhe furnizohen në formë
dixhitale, përdorimi dhe konsumi i të cilave është i kufizuar në një pajisje teknike, dhe të
cilat, në çdo rast, nuk përfshijnë përdorimin dhe konsumin fizik të produkteve ose
shërbimeve;

6

ii) “Pranim i transaksioneve të pagesave” - është një shërbim pagese që ofrohet nga një ofrues
shërbimi pagese që lidh kontratë me një përfitues pagese, për të pranuar dhe procesuar
transaksione pagese, që rezultojnë në transfertën e fondeve tek përfituesi;
jj) “Rrjet i komunikimit elektronik” - është rrjeti i përcaktuar në legjislacionin në fuqi për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë;
kk) “Shërbim pagese” - është çdo lloj veprimtarie e listuar në Aneksin 1 të këtij ligji;
ll) “Shërbim i informimit të llogarisë” - është shërbimi online, për të dhënë informacion të
konsoliduar për një ose më shumë llogari pagesash, të mbajtura nga përdoruesi i shërbimit
të pagesave me një ose disa ofrues të shërbimit të pagesave;
mm) “Shërbim i inicimit të pagesës” - është një veprim për të filluar një transaksion pagese
me kërkesën e përdoruesit të shërbimit të pagesave nga një llogari e pagesës e mbajtur në
një ofrues tjetër të shërbimit të pagesave;
nn) “Shërbim i komunikimit elektronik” - është shërbimi i përcaktuar në legjislacionin për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë;
oo) “Simbol i përbashkët” - do të thotë përfshirja e një ose më shumë markave të pagesës ose
aplikimeve të pagesave të së njëjtës marke pagesash në të njëjtin instrument pagese;
pp) “Sistem pagese” - është një sistem transferimi fondesh me marrëveshje formale dhe të
standardizuara, dhe me rregulla të përbashkëta për procesimin, klerimin dhe/ose shlyerjen
e transaksioneve të pagesave;
qq) “Tarifë” - nënkupton çdo pagesë, detyrim apo komision, që paguhet nga klienti tek ofruesi
i shërbimit të pagesave për shërbimet e lidhura me një llogari pagese;
rr) “Të dhëna sensitive të pagesës” - janë të dhënat, përfshirë dhe të dhënat e personalizuara të
sigurisë, të cilat mund të përdoren për të kryer një mashtrim. Për veprimtarinë e ofruesit të
shërbimit të inicimit të pagesës dhe ofruesit të shërbimit të informimit të llogarisë, emri i
mbajtësit të llogarisë dhe numri i llogarisë nuk përbëjnë të dhëna sensitive të pagesave;
ss) “Të dhëna të personalizuara të sigurisë” - janë elemente të personalizuara të mundësuara
nga ofruesi i shërbimit të pagesave për përdoruesin e shërbimit të pagesave, për qëllime
autentifikimi;
tt) “Transaksion pagese në distancë” - është një transaksion pagese i iniciuar nëpërmjet
internetit ose një pajisjeje që mund të përdoret për komunikim në distancë;
uu) “Transaksion pagese” - është një veprim i iniciuar nga paguesi ose për llogari të tij, ose nga
përfituesi i pagesës, për vendosjen, transferimin ose tërheqjen e fondeve, pavarësisht
detyrimeve të tjera midis paguesit dhe përfituesit të pagesës;
vv) “Transfertë krediti” - është një shërbim pagese për kreditimin e llogarisë së pagesës së një
përfituesi me një transaksion pagese ose një seri transaksionesh pagese nga llogaria e
pagesës së paguesit që kryhet nga ofruesi i shërbimit të pagesës, i cili mban llogarinë e
pagesës së paguesit, bazuar në instruksionin e dhënë nga paguesi;
ww)
“Urdhërpagesa” - është një urdhër nga një pagues ose përfitues pagese, për ofruesin e
tij të shërbimit të pagesave, që kërkon ekzekutimin e një transaksioni pagese.
2.
3.

Titujt dhe krerët në këtë ligj janë përdorur vetëm për orientim e referim dhe nuk kanë për
qëllim të kushtëzojnë ose të kufizojnë interpretimin e përcaktimeve dhe të dispozitave të tij.
Në këtë ligj, fjalët në njëjës mund të interpretohen në shumës dhe anasjelltas, kurdoherë që
një gjë e tillë është e domosdoshme nga përmbajtja e dispozitës.
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4.

Termat në gjininë mashkullore nënkuptojnë dhe ato në gjininë femërore dhe anasjelltas.

TITULLI II
OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË PAGESAVE

KREU 1
INSTITUCIONET E PAGESAVE

SEKSIONI 1
RREGULLA TË PËRGJITHSHME
Neni 6
Autoriteti përgjegjës
1. Banka e Shqipërisë është autoriteti përgjegjës për dhënien e licencës dhe mbikëqyrjen e
institucioneve të pagesave.
2. E drejta për kryerjen e veprimtarisë së shërbimeve të pagesave, siç është përcaktuar në Aneksin
1 të këtij ligji, lind vetëm pasi Banka e Shqipërisë ka dhënë licencën për institucionin e pagesave
ose ka bërë regjistrimin për personat që përfitojnë nga përjashtimet, sipas neneve 27 dhe 28 të
këtij ligji.
3. Banka e Shqipërisë kërkon informacion nga çdo person, nëse nga rrethana të faktit rezulton se
kryen veprimtarinë e shërbimeve të pagesave pa licencë ose regjistrim, si dhe u kërkon
institucioneve përkatëse ndalimin e veprimtarisë dhe marrjen e masave sipas legjislacionit në
fuqi. Në rastin e mësipërm, personi është i detyruar t’i japë Bankës së Shqipërisë të gjithë
informacionin e kërkuar.

Neni 7
Aplikimi për licencë
1. Kërkesa për licencimin si institucion pagese, bëhet me shkrim nga themeluesit, ose nga
administratori i shoqërisë, ose nga një person i autorizuar ligjërisht prej tyre, dhe paraqitet pranë
Bankës së Shqipërisë, e shoqëruar me:
a) një përshkrim të veprimtarisë që kërkohet të kryhet, duke përcaktuar shërbimet e pagesave
sipas Aneksit 1 të këtij ligji;
b) planbiznesin e propozuar, që përfshin parashikimin e gjendjes financiare të shoqërisë për tre
vitet e para të veprimtarisë, që tregon se aplikuesi është në gjendje të sigurojë sistemet, burimet
dhe procedurat e duhura dhe proporcionale, për të garantuar veprimtari të qëndrueshme;
c) evidencën që subjekti zotëron kapitalin fillestar minimal të kërkuar;
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d) për subjektet që kërkojnë të ushtrojnë veprimtaritë e listuara në pikën 1 deri 6 të Aneksit 1 të
këtij ligji, një përshkrim të masave të marra për mbrojtjen e fondeve të përdoruesve të
shërbimeve të pagesave, në përputhje me pikën 1 të nenit 12 të këtij ligji;
e) një përshkrim të sistemit të drejtimit dhe të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë procedurat
administrative të shoqërisë, të administrimit të rrezikut dhe procedurat kontabël, të cilat duhet
të jenë proporcionale, të përshtatshme, të qëndrueshme dhe të mjaftueshme;
f) një përshkrim të procedurave të vendosura për monitorimin, trajtimin dhe ndjekjen e një
ngjarjeje që cenon sigurinë dhe të ankesave të klientëve që lidhen me sigurinë, duke përfshirë
mekanizmin e raportimit të incidenteve, në përputhje me detyrimin për njoftim të institucionit
të pagesave, sipas përcaktimeve të nenit 89;
g) një përshkrim të procesit të regjistrimit, monitorimit, ndjekjes dhe kufizimit të të drejtave të
hyrjes në të dhënat sensitive të pagesës;
h) një përshkrim të planit të vazhdimësisë së biznesit, duke përfshirë një identifikim të qartë të
operacioneve kritike, plane efektive emergjence dhe një procedurë për rishikimin dhe testimin
periodik të përshtatshmërisë dhe efikasitetit të këtyre planeve;
i) një përshkrim të parimeve dhe përcaktimeve që zbatohen për mbledhjen e të dhënave
statistikore mbi ecurinë e veprimtarisë, transaksionet dhe mashtrimet;
j) një dokument të politikës së sigurisë, duke përfshirë një vlerësim të detajuar të rrezikut në
lidhje me shërbimet e pagesave, që ofron një përshkrim të kontrollit të sigurisë dhe masave
zbutëse të marra për të mbrojtur përdoruesit e shërbimeve të pagesave ndaj rreziqeve të
identifikuara, që përfshijnë edhe mashtrimin dhe përdorimin e paligjshëm të të dhënave
personale dhe sensitive;
k) një përshkrim të mekanizmave të kontrollit të brendshëm, në zbatim të kërkesave të
legjislacionit në fuqi, për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
l) një përshkrim të organizimit strukturor, duke përfshirë, në rastet kur është e aplikueshme,
parashikimin për ushtrimin e veprimtarisë edhe nëpërmjet agjentëve dhe/ose degëve dhe të
kontrolleve në distancë dhe në vend, për t’u kryer të paktën çdo vit, si dhe një përshkrim të
marrëveshjeve për shërbime nga të tretët, dhe një përshkrim të pjesëmarrjes së institucionit të
pagesave në një sistem pagesash kombëtare ose ndërkombëtare;
m) identitetin e aksionerëve/ortakëve me pjesëmarrje influencuese në kapital në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për bankat, madhësinë
e pjesëmarrjes në kapital dhe evidencë mbi reputacionin e tyre, për të siguruar një administrim
të qëndrueshëm dhe të kujdesshëm të institucionit të pagesave;
n) identitetin e administratorit të institucionit të pagesave, sipas përcaktimeve në legjislacionin
në fuqi, dhe të personave përgjegjës për administrimin e veprimtarisë së shërbimeve të
pagesave, si dhe informacion për kualifikimin, reputacionin dhe eksperiencën e tyre për të
kryer shërbime pagese, siç përcaktohet në këtë ligj dhe në aktet nënligjore të Bankës së
Shqipërisë;
o) audituesin ligjor, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për auditimin ligjor;
p) statutin e shoqërisë;
q) adresën e zyrës qendrore.
2. Banka e Shqipërisë i kërkon subjektit që aplikon për licencim për të ofruar shërbime pagesash
sipas pikës 7 të Aneksit 1 të këtij ligji, si kusht për licencimin e tij, të ketë një siguracion
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dëmshpërblimi profesional, ose ndonjë garanci tjetër të krahasueshme për të siguruar që subjekti
mund të mbulojë detyrimet e tij të përcaktuara në nenet 66, 82, 83 dhe 85.
3. Banka e Shqipërisë i kërkon subjektit që aplikon për regjistrim për të ofruar shërbime pagesash
sipas pikës 8 të Aneksit 1 të këtij ligji, si kusht për regjistrimin e tij, të ketë një siguracion
dëmshpërblimi profesional ose ndonjë garanci tjetër të krahasueshme kundrejt përgjegjësisë së
tij ndaj ofruesit të shërbimit të llogarisë së shërbimit të pagesave ose përdoruesit të shërbimit të
pagesave, që rezulton nga hyrja/aksesi i paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar ose me qëllim
mashtrimi, i informacionit të llogarisë së pagesës.
4. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor kriteret për shumën monetare minimale të
siguracionit të dëmshpërblimit profesional ose të garancive të tjera të krahasueshme, referuar
pikës 2 dhe 3 të këtij neni.
5. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor, informacionin që shoqëron kërkesën për licencim
si institucion pagese, duke përfshirë kërkesat e listuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “e” dhe “g”
deri tek shkronja “j” të pikës 1 të këtij neni.
Neni 8
Kontrolli i aksioneve ose kuotave
1. Çdo person fizik ose juridik, i cili ka marrë një vendim për të blerë ose për të rritur pjesëmarrjen
influencuese të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në kuptimin e legjislacionit në fuqi për bankat, në
një institucion pagese, si rezultat i së cilit pjesa e kapitalit ose e të drejtave të votës të zotëruara
prej tij arrijnë ose kalojnë 20%, 30% ose 50% të kapitalit, ose që institucioni i pagesave bëhet
shoqëri e kontrolluar prej tij, informon paraprakisht me shkrim për këtë qëllim Bankën e
Shqipërisë. E njëjta gjë vlen për çdo person fizik ose juridik i cili ka marrë një vendim për të
shitur pjesëmarrjen influencuese të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, ose për ta reduktuar këtë
pjesëmarrje, në mënyrë që pjesa e kapitalit ose e të drejtave të votës të zotëruara prej tij të bjerë
nën 20%, 30% ose 50%, ose në mënyrë të tillë që institucioni i pagesave të mos jetë më shoqëri
e kontrolluar prej tij.
2. Personat fizikë ose juridikë sipas pikës 1 i paraqesin Bankës së Shqipërisë masën e synuar të
pjesëmarrjes, dokumentacionin dhe informacionin përkatës, sipas përcaktimeve në aktet
nënligjore të Bankës së Shqipërisë.
3. Banka e Shqipërisë, kur gjykon se influenca e ushtruar sipas pikës 2 të këtij neni, ka të ngjarë të
ndikojë në përkeqësimin e administrimit të qëndrueshëm dhe të kujdesshëm të institucionit të
pagesave, brenda tre muajve kundërshton ndryshimin e pjesëmarrjes influencuese.
4. Nëse pjesëmarrja influencuese është realizuar pavarësisht kundërshtimit të Bankës së Shqipërisë
sipas pikës 3 të këtij neni, kjo pjesëmarrje është absolutisht e pavlefshme.

Neni 9
Kapitali fillestar minimal
Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor, shumën e kapitalit fillestar minimal të kërkuar për
institucionin e pagesave dhe përcakton elementet përbërëse të tij.
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Neni 10
Kapitali
1. Kapitali i institucionit të pagesave, nuk mund të bjerë nën shumën e kapitalit fillestar minimal të
përcaktuar sipas nenit 9 të këtij ligji ose nën shumën e fondeve të llogaritura sipas nenit 11 të tij,
cilado të jetë më e lartë.
2. Banka e Shqipërisë merr masat e nevojshme për të parandaluar përdorimin e shumëfishtë të
elementeve të kualifikuara si kapital, në rastet kur institucioni i pagesave i përket të njëjtit grup
me një institucion tjetër pagese, një bankë, një fond investimi, ose një shoqëri administrimi
aktivesh apo një shoqëri sigurimi. Kjo pikë zbatohet edhe në rastet kur institucioni i pagesave
kryen edhe veprimtari të tjera të ndryshme nga ato të shërbimeve të pagesave.

Neni 11
Kapitali rregullator
1. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor, kapitalin rregullator të detyrueshëm për t’u
mbajtur në çdo kohë nga institucioni i pagesave, pavarësisht kapitalit fillestar minimal. Banka e
Shqipërisë përcakton përbërjen dhe metodologjinë e llogaritjes së kapitalit rregullator, bazuar në
vëllimin e pagesave të kryera ose të parashikuara për t’u kryer nga institucioni i pagesave, përveç
institucioneve të pagesave që ofrojnë shërbimet sipas pikës 7 ose 8, ose të dyja njëkohësisht sipas
Aneksit 1 të këtij ligji.
2. Banka e Shqipërisë, bazuar në një vlerësim të proceseve të administrimit të rrezikut, rrezikut të
humbjes së të dhënave bazë dhe të mekanizmave të kontrollit të brendshëm të institucionit të
pagesave, mund t'i kërkojë institucionit të pagesave që të mbajë një shumë kapitali rregullator
(fonde të veta) deri në 20% më të lartë se shuma e llogaritur sipas përcaktimit në aktin nënligjor
të Bankës së Shqipërisë.

Neni 12
Kërkesat për mbrojtjen e fondeve
1. Institucioni i pagesave, i cili ofron shërbimet e pagesave sipas pikave 1 deri 6 të Aneksit 1 të këtij
ligji, mbron fondet e marra prej përdoruesve të shërbimeve të pagesave ose përmes ofruesve të
tjerë të shërbimeve të pagesave, për kryerjen e transaksioneve të pagesave, në njërën nga mënyrat
si më poshtë:
a) fondet e përdoruesve të shërbimit të pagesave nuk duhet të bashkohen në asnjë rast, me fondet e
vetë institucionit të pagesave apo të ndonjë personi fizik apo juridik, të ndryshëm nga përdoruesit
e shërbimit të pagesave në emër të të cilëve janë mbajtur fondet, dhe në rastet kur ato ende
mbahen nga institucioni i pagesave dhe kur nuk janë dorëzuar ende tek përfituesi i pagesës ose
nuk janë transferuar ende tek një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave deri në fund të ditës së
punës që pason ditën kur fondet janë pranuar, ato depozitohen në një llogari të veçantë në bankë
ose investohen në aktive të sigurta, me rrezik të ulët, siç përcaktohet me akt nënligjor të Bankës
së Shqipërisë. Fondet e përdoruesve të shërbimeve të pagesave në asnjë rast nuk mund të
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bllokohen, të jenë objekt i pretendimeve të kreditorëve të tjerë të institucionit të pagesave, apo
t’i nënshtrohen ekzekutimit të detyrueshëm. Në rast falimentimi të institucionit të pagesave, këto
fonde nuk bëjnë pjesë në masën e falimentit dhe i shpërndahen përdoruesve të shërbimeve të
pagesave në mënyrë proporcionale;
b) fondet e përdoruesve të shërbimit të pagesave të sigurohen me policë sigurimi ose me ndonjë
garanci tjetër të njëjtë me të, nga një shoqëri sigurimi ose nga një bankë, e cila nuk i përket të
njëjtit grup të institucionit të pagesave, për një shumë të barasvlershme me atë që do të ishte
veçuar në mungesë të policës së sigurimit ose të garancisë tjetër. Polica e sigurimit ose garancia
bankare është e pagueshme, në rast se institucioni i pagesave nuk është në gjendje të përmbushë
detyrimet e tij financiare ndaj përdoruesve të shërbimit të pagesave.
2. Kur institucionit të pagesave i kërkohet të mbrojë fondet sipas pikës 1 të këtij neni dhe një pjesë
e këtyre fondeve do të përdoren për transaksionet e ardhshme të pagesave, ndërsa shuma e mbetur
do të përdoret jo për shërbime të pagesave, ajo pjesë e fondeve që do të përdoret për transaksione
të ardhshme pagesash i nënshtrohet kërkesave të pikës 1. Kur kjo pjesë është e ndryshueshme apo
e panjohur më parë, Banka e Shqipërisë mund të lejojë institucionet e pagesave që të zbatojnë këtë
pikë, mbi bazën e një pjese përfaqësuese që supozohet se do të përdoret për shërbimet e pagesave,
me kusht që kjo pjesë përfaqësuese të mund të vlerësohet, në mënyrë të arsyeshme, në bazë të të
dhënave historike të pranuara nga Banka e Shqipërisë.

Neni 13
Dhënia e licencës
1. Banka e Shqipërisë kërkon që subjektet të cilat synojnë të ofrojnë shërbime pagese, të marrin
licencë si një institucion pagese para se të fillojnë ofrimin e shërbimeve të pagesave. Përjashtim
bëjnë këtu subjektet e përmendura në shkronjat “a”, “b”, “d” dhe “e” të pikës 2 të nenit 3 dhe
personat që përfitojnë nga përjashtimi sipas nenit 27 ose 28.
2. Banka e Shqipërisë i jep licencën aplikantit, nëse informacioni dhe dokumentacioni që shoqërojnë
kërkesën janë në përputhje me të gjitha kërkesat e nenit 7.
3. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të bëjë verifikime të pavarura për të provuar vërtetësinë e
informacionit të ofruar nga personi që kërkon të licencohet, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë bashkëpunon me institucionet përkatëse publike.
4. Banka e Shqipërisë jep licencën vetëm nëse krijon bindjen se subjekti plotëson të gjitha kushtet e
përcaktuar në këtë ligj dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, për drejtimin e
veprimtarisë së tij të shërbimeve të pagesave, që siguron administrimin e kujdesshëm dhe të
qëndrueshëm të tij, që përfshin:
a) një strukturë të qartë organizative, me linja përgjegjësie të mirëpërcaktuara, transparente dhe
të qëndrueshme;
b) procedura efektive për identifikimin, administrimin, monitorimin dhe raportimin e rreziqeve,
ndaj të cilave është ose mund të jetë i ekspozuar; dhe
c) një sistem të përshtatshëm të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë edhe procedurat e
përshtatshme administrative dhe të kontabilitetit.
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Këto rregulla, procedura dhe sisteme duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe proporcionale me natyrën,
shkallën dhe kompleksitetin e shërbimeve të pagesave të ofruara nga institucioni i pagesave.
5. Kur institucioni i pagesave kërkon të ofrojë një nga shërbimet e pagesave të listuara në pikat nga
1 deri 7 të Aneksit 1 të këtij ligji dhe, në të njëjtën kohë, është i angazhuar në veprimtari të tjera
tregtare, Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kërkojë krijimin e një subjekti të veçantë për
veprimtarinë e shërbimeve të pagesave, kur veprimtaritë e tjera të subjektit që nuk janë shërbime
pagesash cenojnë apo ka të ngjarë të dëmtojnë qëndrueshmërinë financiare të institucionit të
pagesave, ose pengojnë Bankën e Shqipërisë për të monitoruar përputhshmërinë e institucionit të
pagesave me të gjitha detyrimet e përcaktuara nga ky ligj. Në këto raste, paraqitet një kërkesë e re
për licencim.
6. Banka e Shqipërisë refuzon dhënien e licencës, nëse aksionerët ose ortakët që kanë pjesëmarrje
influencuese, nuk janë të përshtatshëm për të siguruar administrimin e kujdesshëm dhe të
qëndrueshëm të institucionit të pagesave.
7. Banka e Shqipërisë jep licencën vetëm nëse krijon bindjen se ekzistenca e lidhjeve të ngushta
midis institucionit të pagesave dhe personave të tjerë fizikë apo juridikë, nuk pengon ushtrimin
efektiv të funksioneve të saj mbikëqyrëse.

Neni 14
Njoftimi i vendimit
1. Banka e Shqipërisë, brenda tre muajve nga data e pranimit të kërkesës për licencë, jep ose refuzon
licencën dhe njofton me shkrim aplikuesin për vendimin e saj. Si datë e pranimit të kërkesës për
licencë, konsiderohet data kur Banka e Shqipërisë njofton aplikuesin se ka plotësuar të gjitha
kërkesat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
2. Banka e Shqipërisë, në rast të refuzimit të dhënies së licencës, argumenton arsyet në vendimin
përkatës.
Neni 15
Shfuqizimi i licencës
1. Banka e Shqipërisë shfuqizon licencën e dhënë kur institucioni i pagesave:
a) nuk ka filluar veprimtarinë brenda 12 muajve nga data e marrjes së licencës apo ka
ndërprerë veprimtarinë për më shumë se gjashtë muaj, përveç rasteve kur një ndërprerje e
tillë është vendosur nga Banka e Shqipërisë;
b) kërkon shfuqizimin e licencës;
c) ka marrë licencën duke dhënë informacion të rremë apo me mënyra të tjera të parregullta;
d) nuk i plotëson më kushtet sipas të cilave është dhënë licenca, nuk njofton Bankën e
Shqipërisë mbi ndryshime të rëndësishme në këtë drejtim ose ka filluar procedura e
falimentimit;
e) përbën kërcënim për stabilitetin ose besimin e sistemit të pagesave, nëse do të vazhdonte
veprimtarinë e shërbimeve të pagesave;
f) konstatohet ose ka prova të besueshme se aksionerët ose administratori i institucionit të
pagesave janë përfshirë në veprimtari të jashtëligjshme, kanë kryer mashtrime ose kanë
përfituar personalisht në mënyrë të jashtëligjshme; ose
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g) kategorizohet në ndonjë nga rastet e tjera, për të cilat legjislacioni shqiptar ose i huaj
parashikon heqjen e licencës apo ndalimin e kryerjes së veprimtarisë.
2. Banka e Shqipërisë argumenton çdo rast shfuqizimi të licencës dhe bën njoftimet përkatëse.
3. Banka e Shqipërisë publikon në Buletinin Zyrtar të saj vendimin për shfuqizimin e licencës,
si dhe bën ndryshimet përkatëse në regjistrin e subjekteve të licencuara, të parashikuar në
nenin 16 të këtij ligji.
Neni 16
Regjistrimi nga Banka e Shqipërisë
1. Banka e Shqipërisë mban një regjistër publik, në të cilin regjistron:
a) institucionet e pagesave të licencuara dhe agjentët e tyre;
b) personat të cilët përfitojnë nga përjashtimet sipas përcaktimeve në nenet 27 ose 28 dhe
agjentët e tyre.
2. Regjistri specifikon shërbimet e pagesave për të cilat institucioni i pagesave, sipas shkronjës
“a” të pikës 1 është licencuar, ose për të cilat personi sipas shkronjës “b” të pikës 1 është
regjistruar. Institucionet e pagesave të licencuara renditen në regjistër, veçmas nga personat
që përfitojnë nga përjashtimet sipas neneve 27 dhe 28. Regjistri mbahet për konsultim nga
publiku, publikohet në faqen zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë dhe përditësohet pa
vonesa.
3. Banka e Shqipërisë regjistron në regjistër çdo shfuqizim licence, si dhe çdo ndryshim në lidhje
me përjashtimet sipas neneve 27 dhe 28.
4. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor, formën dhe përmbajtjen e regjistrit publik.

Neni 17
Detyrimi për njoftim
1. Institucioni i pagesave njofton me shkrim Bankën e Shqipërisë për faktet ose rrethanat e reja
të konstatuara pas dhënies së licencës, si dhe ndryshimet që ato sjellin në dokumentacionin e
paraqitur, sipas përcaktimeve të nenit 7 të këtij ligji, mbi bazën e të cilit Banka e Shqipërisë
ka dhënë licencën.
2. Njoftimi sipas pikës 1 të këtij neni bëhet menjëherë, por në çdo rast jo më vonë se 15 ditë pas
ndodhjes ose vënies në dijeni të institucionit të pagesave, për faktet ose rrethanat e reja.

Neni 18
Kontabiliteti dhe auditimi ligjor
1. Institucionet e pagesave mbajnë llogaritë kontabël dhe përgatisin raportet financiare për
pasqyrimin e gjendjes së tyre financiare, në mënyrë të saktë dhe në përputhje me rregullat dhe
parimet kontabël, mbi baza individuale dhe të konsoliduara, sipas legjislacionit në fuqi “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
2. Çdo institucion pagese duhet të ketë procedura administrimi, kontabiliteti dhe sisteme të
mjaftueshëm të kontrollit të brendshëm, mbi baza individuale dhe të konsoliduara, në
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3.

4.

5.

6.

përputhje me aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë.
Llogaritë vjetore dhe llogaritë e konsoliduara të institucioneve të pagesave auditohen nga
auditues ligjor, sipas legjislacionit në fuqi “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe atij
“Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të
miratuar”.
Institucionet e pagesave që kryejnë veprimtaritë sipas nenit 19 pika 1 të këtij ligji, për qëllime
të mbikëqyrjes, mbajnë informacion kontabël të veçantë për këto veprimtari, që duhet të jetë
pjesë e raportit të audituesit ligjor.
Detyrimet e përcaktuara në nenin 50, pikat 2 deri në 5 të legjislacionit në fuqi për bankat, do
të zbatohen në të njëjtën mënyrë edhe për audituesit ligjorë të institucioneve të pagesave, në
lidhje me veprimtarinë e shërbimeve të pagesave.
Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor formën, tipin, metodologjinë, përmbajtjen e
raporteve dhe kohën e raportimit të institucioneve të pagesave në Bankën e Shqipërisë.

Neni 19
Veprimtaritë e tjera
1. Institucionet e pagesave, krahas ofrimit të shërbimeve të pagesave, mund të kryejnë edhe
veprimtaritë e mëposhtme:
a) shërbime operacionale dhe ndihmëse, të lidhura ngushtë me shërbimet e pagesave, si ato
që mundësojnë ekzekutimin e transaksioneve të pagesave, shërbimet e këmbimit valutor,
si dhe ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave;
b) operimin e sistemeve të pagesave sipas nenit 20 të këtij ligji dhe pa cenuar pjesëmarrjen e
tij në sisteme të tjera, sipas nenit 29 të këtij ligji;
c) veprimtari tregtare, të ndryshme nga ato të ofrimit të shërbimit të pagesave, në përputhje
me legjislacionin në fuqi.
2. Kur institucionet e pagesave ofrojnë një ose më shumë shërbime pagesash, ato mund të mbajnë
vetëm llogaritë e pagesave që përdoren ekskluzivisht për transaksionet e pagesave.
3. Fondet e marra nga institucionet e pagesave prej përdoruesve të shërbimeve të pagesave, me
qëllim ofrimin e shërbimeve të pagesave, nuk janë depozita apo fonde të tjera të ripagueshme
dhe as para elektronike, sipas kuptimit të legjislacionit në fuqi për bankat.
4. Institucionet e pagesave mund të japin kredi në lidhje me shërbimet e pagesave, të parashikuara
në pikat 4 ose 5 të Aneksit 1 të këtij ligji, vetëm nëse plotësohen njëkohësisht të gjitha kushtet e
mëposhtme:
a) kredia lehtëson dhe jepet ekskluzivisht me qëllim ekzekutimin e transaksionit të pagesës;
b) kredia e dhënë në lidhje me një pagesë, duhet të shlyhet brenda një periudhe të shkurtër kohe,
që në asnjë rast nuk do të tejkalojë dymbëdhjetë muaj;
c) kjo kredi nuk jepet nga fondet e marra apo të mbajtura nga ofruesi i shërbimit të pagesave, për
qëllime të ekzekutimit të transaksioneve të pagesave, por vetëm nga fondet e ofruesit të
pagesave; dhe
d) shuma e përgjithshme e kredisë së dhënë nga institucioni i pagesave nuk cenon në asnjë rast
kapitalin rregullator (fondet e veta) dhe përmbushjen e kërkesave mbikëqyrëse të Bankës së
Shqipërisë.
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5. Institucioneve të pagesave nuk u lejohet të ushtrojnë veprimtarinë e pranimit të depozitave ose
të fondeve të tjera të ripagueshme, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për bankat.
6. Institucioni i pagesave për kreditë e dhëna konsumatorëve, sipas pikës 4 të këtij neni, zbaton
kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e konsumatorëve.
7. Institucionet e parasë elektronike, përveç emetimit të parasë elektronike dhe ofrimit të
shërbimeve të pagesave të listuara në Aneksin 1, mund të kryejnë edhe një ose disa nga
veprimtaritë e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, në funksion të emetimit të parasë elektronike
ose të ofrimit të shërbimeve të pagesave. Institucionet e parasë elektronike zbatojnë kërkesat e
pikave 2-6 të këtij neni.

Neni 20
Operimi i sistemeve të pagesave
1. Ofruesit e shërbimeve të pagesave: bankat dhe degët e bankave të huaja, institucionet e parasë
elektronike dhe institucionet e pagesave; kanë të drejtë të operojnë sisteme pagesash.
2. Ofruesit e shërbimeve të pagesave sipas pikës 1 të këtij neni, që operojnë sisteme pagesash sipas
parimit të finalizimit të shlyerjes, licencohen, rregullohen dhe mbikëqyren sipas legjislacionit në
fuqi për sistemin e pagesave.
3. Banka e Shqipërisë, me akt nënligjor, përcakton kushtet për operimin dhe mbikëqyrjen e
sistemeve të pagesave, sipas përkufizimit të këtij ligji, të cilat nuk operojnë sipas parimit të
finalizimit të shlyerjes.
4. Banka e Shqipërisë kërkon krijimin e një subjekti të veçantë për operimin e sistemeve të
pagesave, kur gjykon se veprimtaritë e tjera të ofruesit të shërbimeve të pagesave që nuk janë
shërbime pagesash, pengojnë apo ka të ngjarë të dëmtojnë qëndrueshmërinë financiare të ofruesit
të shërbimeve të pagesave, ose pengojnë Bankën e Shqipërisë për të monitoruar përputhshmërinë
e ofruesit të shërbimeve të pagesave me të gjitha detyrimet e përcaktuara nga ky ligj.

SEKSIONI 2
KËRKESA TË TJERA
Neni 21
Përdorimi i agjentëve dhe marrëveshjet me të tretët (outsourcing)
1. Kur institucioni i pagesave synon të ofrojë shërbimet e pagesave nëpërmjet agjentit, ai njofton
Bankën e Shqipërisë dhe i paraqet informacionin e mëposhtëm:
a) emrin, numrin unik të identifikimit të subjektit (NUIS) dhe adresën e agjentit;
b) një përshkrim të mekanizmave të kontrollit të brendshëm që do të përdoren nga agjenti, në
përputhje me detyrimet e legjislacionit shqiptar në fuqi, lidhur me parandalimin e pastrimit
të parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe çdo ndryshim material të tij;
c) identitetin e administratorit dhe të personave përgjegjës për administrimin e veprimtarisë së
shërbimeve të pagesave që agjenti do të kryejë në emër dhe për llogari të institucionit të
pagesave, dhe për agjentët, të ndryshëm nga ofruesit e shërbimeve të pagesave, dëshmi që
janë persona të përshtatshëm siç përcaktohet në aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë;
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d) shërbimet e pagesave që do të kryejë agjenti.
2. Brenda 2 muajve nga marrja e informacionit sipas pikës 1 të këtij neni, Banka e Shqipërisë i
komunikon institucionit të pagesave se agjenti është listuar në regjistrin e parashikuar në nenin
16 të këtij ligji. Me listimin në regjistër, agjenti mund të fillojë ofrimin e shërbimeve të
pagesave.
3. Para se agjenti të listohet në regjistër, Banka e Shqipërisë mund të bëjë verifikim të
informacionit të paraqitur.
4. Në qoftë se pas verifikimit të informacionit, Banka e Shqipërisë gjykon që informacioni i
dhënë sipas pikës 1 të këtij neni, është i pasaktë, ajo refuzon të listojë agjentin në regjistrin e
parashikuar në nenin 16 të këtij ligji dhe njofton menjëherë institucionin e pagesave.
5. Banka, vetëm në cilësinë e ofruesit të shërbimeve të pagesave, mund të veprojë me agjent,
njëlloj si institucionet e pagesave, duke plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara në këtë nen
për agjentët.
6. Institucioni i pagesave mund të lidhë marrëveshje me të tretët për transferimin e funksioneve
operacionale të shërbimit të pagesave, për të cilat informon Bankën e Shqipërisë.
7. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të refuzojë brenda 3 muajve marrëveshjen me të tretët për
transferimin e funksioneve të rëndësishme operacionale, përfshirë dhe sistemet e teknologjisë
së informacionit, në rast se është e mundur të dëmtohet materialisht cilësia e kontrollit të
brendshëm të institucionit të pagesave, si dhe të pengohet Banka e Shqipërisë në monitorimin
e përputhshmërisë së institucionit të pagesave me të gjitha detyrimet e përcaktuara nga ky ligj
dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij.
8. Për qëllime të pikës 7 të këtij neni, një funksion operacional konsiderohet i rëndësishëm, nëse
një defekt apo dështim në kryerjen e tij dëmton materialisht përputhshmërinë e vazhdueshme
të institucionit të pagesave me kërkesat e licencimit të tij sipas këtij Titulli ose me detyrimet
e tjera sipas këtij ligji, ose dëmton gjendjen e tij financiare, qëndrueshmërinë, ose
vazhdimësinë e shërbimeve të tij të pagesave.
9. Institucioni i pagesave, kur lidh marrëveshje me të tretët për transferimin e funksioneve të
rëndësishme operacionale, nuk mund:
a) të transferojë veprimtaritë për të cilat është licencuar;
b) të transferojë përgjegjësitë e administratorit;
c) të ndryshojë marrëdhëniet dhe detyrimet e institucionit të pagesave ndaj përdoruesve të
shërbimeve të pagesave sipas këtij ligji;
d) të ndryshojë kushtet që duhet të përmbushë institucioni i pagesave, në mënyrë që të jetë i
licencuar dhe të mbetet i licencuar në përputhje me këtë ligj.
10. Institucioni i pagesave siguron që agjentët e tij të informojnë përdoruesit e shërbimeve të
pagesave për cilin institucion veprojnë.
11. Institucionet e pagesave njoftojnë menjëherë Bankën e Shqipërisë, për çdo ndryshim në lidhje
me marrëveshjet me të tretët dhe me agjentët, sipas kërkesave të këtij neni.

Neni 22
Përgjegjësia
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1. Institucionet e pagesave, kur lidhin me të tretët marrëveshje për transferimin e funksioneve
operacionale, marrin masat e nevojshme për të siguruar përmbushjen e kërkesave të këtij ligji.
2. Institucionet e pagesave janë plotësisht përgjegjëse për çdo veprim të punonjësve të tyre, të
agjentëve, të degëve dhe të subjekteve të cilave u janë deleguar veprimtaritë e tyre.
3. Bankat janë plotësisht përgjegjëse për çdo veprim të agjentëve, të cilëve u kanë deleguar
veprimtarinë e shërbimeve të pagesave.
Neni 23
Ruajtja e të dhënave
Institucionet e pagesave ruajnë të gjitha të dhënat e nevojshme, për qëllime të këtij Titulli, për të
paktën pesë vjet.
SEKSIONI 3
PROCESI I MBIKËQYRJES
Neni 24
Autoriteti mbikëqyrës
Banka e Shqipërisë është autoriteti që mbikëqyr institucionet e pagesave, sipas dispozitave të këtij
ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Neni 25
Mbikëqyrja
1. Banka e Shqipërisë, për të monitoruar përputhshmërinë e vazhdueshme me kërkesat e këtij ligji,
ushtron funksionin e saj mbikëqyrës në mënyrë proporcionale, të përshtatshme dhe në përputhje
me profilin e rrezikut ndaj të cilit ekspozohen institucionet e pagesave.
2. Banka e Shqipërisë, për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e këtij ligji, ka të drejtë:
a) t’i kërkojë institucionit të pagesave çdo informacion të nevojshëm, duke specifikuar qëllimin
e kërkesës dhe afatin kohor në të cilin informacioni duhet të sigurohet;
b) të kryejë inspektime në vend në institucionin e pagesave, në çdo agjent apo degë që ofron
shërbime pagese në emër të tij, ose në çdo subjekt me të cilin ka lidhur marrëveshje për
transferimin e funksioneve operacionale;
c) të nxjerrë rekomandime, udhëzime, të vendosë sanksione administrative, deri në pezullimin
e një ose disa veprimtarive;
d) të shfuqizojë licencën sipas nenit 15 të këtij ligji.
3. Banka e Shqipërisë, në rast se konstaton shkelje të kërkesave të këtij ligji ose të akteve nënligjore
të nxjerra në zbatim të tij, urdhëron institucionin e pagesave ose personat të cilët efektivisht
kontrollojnë veprimtarinë e institucionit të pagesave, të ndërpresin veprimet në kundërvajtje, si
dhe të ndreqin shkeljet e konstatuara.
4. Banka e Shqipërisë, në rast se vlerëson se ushtrimi i aktiviteteve të tjera të ndryshme nga
veprimtaria e shërbimit të pagesave dëmton ose mund të dëmtojë qëndrueshmërinë financiare të
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institucionit të pagesave në përputhje me pikën 2 të këtij neni, i kërkon institucionit të pagesave
kapital të mjaftueshëm, krahas kërkesave të neneve 9, 10 dhe 11 të këtij ligji.
Neni 26
Sekreti profesional
1. Personat që punojnë ose kanë punuar për Bankën e Shqipërisë, si dhe ekspertët që veprojnë për
llogari të Bankës së Shqipërisë, kanë detyrimin e ruajtjes së sekretit profesional, përveç rasteve
të parashikuara nga legjislacioni penal.
2. Në shkëmbimin e informacionit, në rast të bashkëpunimit ndërinstitucional, detyrimi për ruajtjen
e sekretit profesional zbatohet rreptësisht për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe
tregtare.
3. Banka e Shqipërisë mund të shkëmbejë informacion me autoritetet mbikëqyrëse të huaja, bankat
qendrore të huaja dhe institucionet e pagesave, duke respektuar parimin e reciprocitetit, të
miratimit paraprak dhe me kusht që të ruhet konfidencialiteti.

SEKSIONI 4
PËRJASHTIMI
Neni 27
Kushtet
1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përjashtojë personat fizikë ose juridikë që ofrojnë ose
kërkojnë të ofrojnë shërbimet e pagesave të listuara në pikat 1 deri në 6 të Aneksit 1 të këtij
ligji, nga zbatimi i të gjitha ose të një pjese të kërkesave dhe kushteve të përcaktuara në
seksionet 1, 2 dhe 3, të Kreut 1 të Titullit II të këtij ligji, me përjashtim të neneve 16, 24, 26
dhe të nenit 97, kur:
a) mesatarja mujore e shumës totale të transaksioneve të pagesave, nuk tejkalon limitin e
vendosur nga Banka e Shqipërisë me akt nënligjor. Kjo zbatohet:
i. për personat që kryejnë shërbime pagesash mbështetur në transaksionet e kryera, gjatë 12
muajve paraardhës, duke përfshirë edhe agjentët për të cilët merr përgjegjësi të plotë;
ii. për subjektet që paraqesin kërkesë, vlerësohet bazuar në shumën totale të transaksioneve
të pagesave të parashikuar në planin e biznesit, përveç rastit kur nga Banka e Shqipërisë
kërkohet një përshtatje në këtë plan biznesi; dhe
b) personat përgjegjës për administrimin apo ushtrimin e veprimtarisë të mos jenë dënuar për
vepra penale.
2. Personat sipas pikës 1 të këtij neni, konsiderohen si institucione pagesash.
3. Personat sipas pikës 1 të këtij neni, njoftojnë Bankën e Shqipërisë për çdo ndryshim të situatës
së tyre që lidhet me kushtet e specifikuara në atë pikë. Këta persona, në rast se nuk përmbushin
më kushtet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, i paraqesin Bankës së Shqipërisë kërkesën
për licencim brenda 30 ditëve, në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 13 të këtij
ligji.
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Neni 28
Ofruesit e shërbimit të informimit të llogarisë
1. Personat fizikë ose juridikë që ofrojnë vetëm shërbimin e pagesave të parashikuar në pikën 8 të
Aneksit 1 të këtij ligji, përjashtohen nga zbatimi i kërkesave dhe kushteve të parashikuara në
seksionin 1 dhe 2 të këtij kreu, me përjashtim të shkronjave “a”, “b”, “e” deri “h”, “j”, “l”, “n”,
“p” dhe “q”, të pikës 1 dhe të pikës 3 të nenit 7, si dhe të nenit 16. Seksioni 3 zbatohet, me
përjashtim të pikës 4 të nenit 25 të këtij ligji.
2. Personat sipas pikës 1 të këtij neni konsiderohen si institucione pagese, përveç Titujve III dhe IV
që nuk zbatohen për to, me përjashtim të neneve 34, 38 dhe 45 kur është e aplikueshme, dhe të
neneve 60, 62 dhe 88 deri në 91.
KREU 2
DISPOZITA TË PËRBASHKËTA
Neni 29
Pjesëmarrja në sistemet e pagesave
1. Personat juridikë, ofrues të shërbimeve të pagesave që janë të licencuar ose të regjistruar nga
Banka e Shqipërisë, kanë të drejtë të marrin pjesë në sisteme pagesash.
Sistemet e pagesave, për ofruesit e shërbimeve të pagesave sipas kësaj pike, vendosin rregulla
pjesëmarrjeje objektive, jodiskriminuese dhe proporcionale. Këto rregulla duhet të jenë të tilla
që të mos pengojnë pjesëmarrjen e tyre në sistem dhe nga ana tjetër të mbrojnë sistemin
kundrejt rrezikut të shlyerjes, rrezikut operacional dhe rrezikut të biznesit, si dhe të mbrojnë
stabilitetin financiar dhe operacional të sistemit të pagesave.
Sistemet e pagesave, për ofruesit e shërbimeve të pagesave, për përdoruesit e shërbimeve të
pagesave ose për sisteme të tjera pagesash, nuk vendosin:
a) rregulla kufizuese për pjesëmarrje efektive në sistemet e tjera të pagesave;
b) rregulla që diskriminojnë ndërmjet ofruesve të licencuar të shërbimeve të pagesave ose
ndërmjet ofruesve të regjistruar të shërbimeve të pagesave në lidhje me të drejtat dhe
detyrimet e pjesëmarrësve;
c) kufizime në bazë të natyrës së pjesëmarrësit.
2. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet për:
a) sistemet e pagesave të rregulluara me legjislacionin në fuqi për sistemin e pagesave, të
cilat funksionojnë sipas parimit të finalizimit të shlyerjes;
b) sistemet e pagesave që përbëhen vetëm nga ofrues të shërbimeve të pagesave që i përkasin
një grupi.
3. Pjesëmarrësi në një sistem pagesash që funksionon sipas parimit të finalizimit të shlyerjes
duhet të lejojë një ofrues të shërbimit të pagesave të licencuar ose të regjistruar që nuk është
pjesëmarrës në këtë sistem, të kalojë urdhërpagesa nëpërmjet këtij sistemi. I njëjti pjesëmarrës,
kur i kërkohet, duhet t’i japë të njëjtën mundësi, në mënyrë objektive, proporcionale dhe
jodiskriminuese ofruesve të tjerë të shërbimeve të pagesave, të licencuar ose të regjistruar
sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. Në rast se pjesëmarrësi refuzon, ai i paraqet
ofruesit të shërbimit të pagesave arsyet e plota të refuzimit.
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Neni 30
Aksesi në llogaritë e mbajtura në një bankë
1. Institucionet e pagesave dhe institucionet e parasë elektronike kanë të drejtë të kenë akses në
shërbimet e llogarisë së pagesës në banka, në mënyrë objektive, jodiskriminuese dhe
proporcionale. Aksesi duhet të jetë i tillë që t’i lejojë këto institucione të ofrojnë shërbime
pagesash, pa pengesa dhe në mënyrë efikase.
2. Bankat njoftojnë Bankën e Shqipërisë për çdo rast refuzimi sipas pikës 1 të këtij neni, të
shoqëruar me arsyet përkatëse.

Neni 31
Ndalimi i personave të ndryshëm nga ofruesit e shërbimeve të pagesave nga ofrimi i
shërbimeve të pagesave dhe detyrimi për njoftim
1. Personat fizikë ose juridikë që nuk janë ofrues të shërbimeve të pagesave ose nuk janë të
përjashtuar shprehimisht sipas nenit 4 të këtij ligji, e kanë të ndaluar të ofrojnë shërbimet e
pagesave.
2. Ofruesit e shërbimeve që kryejnë njërën nga veprimtaritë sipas nënpikave “i“ dhe “ii“ të
shkronjës “k“ të nenit 4 të këtij ligji, ose të dyja njëkohësisht, dhe kur vlera totale e
transaksioneve të pagesave të kryera brenda 12 muajve paraardhës tejkalon shumën prej 50
milionë lekësh, njoftojnë Bankën e Shqipërisë, duke specifikuar shërbimet e ofruara dhe duke
evidentuar përjashtimin e referuar në shkronjën “k“, nënpikat “i“ dhe “ii“ të nenit 4 të këtij ligji,
sipas të cilit konsiderohet të kryhet veprimtaria. Mbi bazën e këtij njoftimi, Banka e Shqipërisë
merr një vendim të mirëargumentuar mbi vazhdimësinë ose jo të përjashtimit dhe informon
ofruesin e shërbimeve.
3. Ofruesit e shërbimeve që kryejnë një veprimtari sipas shkronjës “l“ të nenit 4 të këtij ligji,
njoftojnë Bankën e Shqipërisë dhe i paraqesin opinionin vjetor të audituesit ligjor, që dëshmon
se veprimtaria përputhet me kufijtë e përcaktuar në shkronjën “l“ të nenit 4 të këtij ligji.
4. Banka e Shqipërisë publikon në regjistrin e parashikuar në nenin 16 të këtij ligji, personin dhe
përshkrimin e veprimtarisë së njoftuar sipas pikave 2 dhe 3 të këtij neni.

TITULLI III
TRANSPARENCA E KUSHTEVE DHE KËRKESAT PËR INFORMIM PËR SHËRBIMET
E PAGESAVE

KREU 1
RREGULLA TË PËRGJITHSHME
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Neni 32
Fusha e zbatimit
1. Dispozitat e këtij titulli zbatohen për transaksionet individuale të pagesave, kontratat tip dhe
transaksionet e pagesave që rregullohen prej tyre. Palët mund të bien dakord që ky kre të mos
zbatohet, tërësisht ose pjesërisht, kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave nuk është një
konsumator.
2. Në zbatim të dispozitave të këtij titulli, mikrondërmarrjet trajtohen në të njëjtën mënyrë si
konsumatorët.
3. Dispozitat e këtij titulli, me përjashtim të: nenit 38, pika 1, shkronja “b”; nenit 45, shkronja
“b”, nënpika “v”; dhe nenit 49 pika 1, shkronja “a”; zbatohen për pagesat kombëtare në
monedhë të huaj, si në rastin kur pagesa kryhet midis dy ofruesve të shërbimeve të pagesave,
atë të paguesit dhe atë të përfituesit, ashtu dhe kur ofruesi i shërbimit të pagesave të paguesit
dhe përfituesit është i njëjtë, për atë pjesë të pagesës që kryhet brenda territorit të Republikës
së Shqipërisë.
4. Dispozitat e këtij titulli, me përjashtim të: nenit 38, pika 1, shkronja “b”; nenit 45, shkronja
“b”, nënpika “v”; nenit 45, shkronja “e”, nënpika “vii”; dhe nenit 49, pika 1, shkronja “a”;
zbatohen edhe për pagesat ndërkufitare, për sa i përket pjesës së transaksionit të pagesës të
kryer brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
5. Dispozitat e këtij ligji nuk cenojnë zbatimin e legjislacionit shqiptar , në lidhje me kushtet e
dhënies së kredive konsumatore, të cilat nuk janë të rregulluara nga ky ligj.

Neni 33
Tarifat për dhënie informacioni
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk tarifon përdoruesin e shërbimeve të pagesave për
dhënien e informacionit, sipas këtij titulli.
2. Ofruesi dhe përdoruesi i shërbimeve të pagesave mund të bien dakord për tarifat për dhënien
e informacionit shtesë apo për informim më të shpeshtë, ose për transmetimin e informacionit
me anë të mjeteve të tjera të komunikimit, të ndryshme nga ato të specifikuara në kontratën
tip, sipas kërkesës së përdoruesit të shërbimeve të pagesave.
3. Në rastet kur ofruesi i shërbimeve të pagesave vendos tarifa për dhënien e informacionit në
përputhje me pikën 2 të këtij neni, këto tarifa duhet të jenë të arsyeshme dhe të mbështetura
në kostot reale të ofruesit të shërbimeve të pagesave.

Neni 34
Barra e provës mbi kërkesat për informim
Ofruesi i shërbimeve të pagesave ka barrën e provës për të vërtetuar se ka vepruar në përputhje
me kërkesat për informim të përcaktuara në këtë Titull.

Neni 35
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Përjashtimi nga kërkesat për informim për instrumentet e pagesave me vlerë të
vogël dhe për paranë elektronike
1. Në rastet e instrumenteve të pagesave, të cilat sipas kontratës përkatëse tip, nuk tejkalojnë
limitet e përcaktuara në aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, që në çdo rast nuk tejkalojnë
shumën prej 4,000 lekësh për një transaksion individual pagese, ose kanë një limit shpenzimi
në shumën 20,000 lekë, ose ruajnë vlera që nuk tejkalojnë shumën prej 20,000 lekësh për
pagesat me vlerë të vogël ose për paranë elektronike, në çdo kohë:
a) ofruesi i shërbimeve të pagesave, me përjashtim të neneve 44, 45 dhe 49 të këtij ligji, i jep
paguesit vetëm informacionin mbi karakteristikat kryesore të shërbimeve të pagesave. Ky
informacion përfshin mënyrën e përdorimit të instrumentit të pagesave, detyrimet, tarifat
dhe informacione të tjera të nevojshme për vendimmarrjen e paguesit, si edhe mënyrën
lehtësisht të aksesueshme të çdo informacioni dhe kushtet e tjera të përcaktuara në nenin
45 të këtij ligji;
b) palët mund të bien dakord që, në përjashtim nga neni 47 i këtij ligji, ofruesi i shërbimeve
të pagesave të mos bëjë propozime për ndryshime në kushtet e kontratës tip, në të njëjtën
mënyrë, siç parashikohet në pikën 1 të nenit 44 të këtij ligji;
c) palët mund të bien dakord që, në përjashtim nga nenet 50 dhe 51, pas ekzekutimit të një
transaksioni pagese:
i. ofruesi i shërbimeve të pagesave jep ose vendos në dispozicion vetëm një referencë,
që i mundëson përdoruesit të shërbimeve të pagesave identifikimin dhe shumën e
transaksionit të pagesës, çdo tarifë dhe/ose, në rastin e disa transaksioneve pagese të
të njëjtit lloj të kryera tek i njëjti përfitues pagese, informacionin mbi shumën totale
dhe tarifat për ato transaksione pagese;
ii. ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk është i detyruar të japë apo të vendosë në
dispozicion informacionin e përmendur në nënpikën (i) të kësaj shkronje, nëse
instrumenti i pagesës është përdorur në mënyrë anonime ose nëse ofruesi i shërbimeve
të pagesave teknikisht nuk është në gjendje të sigurojë këtë informacion. Megjithatë,
ofruesi i shërbimeve të pagesave duhet t'i japë paguesit një mundësi për të verifikuar
shumën e fondeve të ruajtura.
2. Banka e Shqipërisë, me akt nënligjor, mund të ulë ose dyfishojë limitet sipas pikës 1 të këtij
neni. Për instrumentet e pagesave të parapaguara, limiti mund të rritet deri në një nivel të
përcaktuar me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë.

KREU 2
TRANSAKSIONET INDIVIDUALE TË PAGESËS
Neni 36
Fusha e zbatimit
1. Ky kre zbatohet për transaksionet individuale të pagesës që nuk mbulohen nga një kontratë

tip.
2. Kur një urdhërpagese për një transaksion individual pagese, transmetohet me anë të një
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instrumenti pagese bazuar në një kontratë tip, ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk është i
detyruar të japë ose të bëjë të disponueshëm informacionin e dhënë tashmë për përdoruesin
e shërbimeve të pagesave, në bazë të një kontrate tip me një ofrues tjetër të shërbimeve të
pagesave apo që do t'i jepet atij sipas asaj kontrate tip.
Neni 37
Informacioni paraprak i përgjithshëm
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave vë në dispozicion të përdoruesit të shërbimeve të pagesës,
para nënshkrimit të një kontrate shërbimi për një pagesë individuale apo ndonjë oferte,
informacionin dhe kushtet e përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji, në një mënyrë lehtësisht të
aksesueshme, lidhur me shërbimet e veta. Me kërkesën e përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, ofruesi i shërbimeve të pagesave duhet të japë informacionin dhe kushtet e
shërbimit, të shkruara në letër ose në një formë tjetër të qëndrueshme komunikimi. Këto
informacione dhe kushte duhet të shprehen me fjalë lehtësisht të kuptueshme dhe në një
formë të qartë, të paktën në gjuhën shqipe.
2. Nëse kontrata e shërbimit për një pagesë individuale është lidhur me kërkesën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave duke përdorur një mjet të komunikimit në distancë, që nuk i
mundëson ofruesit të shërbimeve të pagesave pajtueshmërinë me pikën 1 të këtij neni, ofruesi
i shërbimeve të pagesave duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas asaj pike, menjëherë pas
ekzekutimit të transaksionit të pagesës.
3. Detyrimet që rrjedhin nga pika 1 e këtij neni mund të përmbushen edhe duke dhënë një kopje
të projektkontratës së shërbimit të pagesës individuale apo një kopje të model urdhërpagesës,
duke përfshirë informacionin dhe kushtet e përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji.
Neni 38
Informacioni dhe kushtet
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave i jep ose i vë në dispozicion përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, informacionin dhe kushtet e mëposhtme:
a) një specifikim të informacionit ose identifikuesin unik që përdoruesi i shërbimeve të
pagesave duhet të japë me qëllim inicimin ose ekzekutimin e saktë të urdhrit të pagesës;
b) kohën maksimale të ekzekutimit, që duhet për kryerjen e shërbimit të pagesës;
c) të gjitha tarifat që përdoruesi i shërbimeve të pagesave duhet t'i paguajë ofruesit të
shërbimeve të pagesave dhe, kur është e zbatueshme, një ndarje në zëra të këtyre tarifave;
d) kur është e zbatueshme, normën aktuale apo referencë të kursit të këmbimit për
transaksionin e pagesës.
2. Ofruesit e shërbimit të inicimit të pagesës, përpara se të iniciojnë një pagesë, i japin ose i
mundësojnë paguesit, informacionin e mëposhtëm të qartë dhe të kuptueshëm:
a) emrin e ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës, adresën e selisë qendrore dhe, kur është
e zbatueshme, adresën e agjentit të tij ose të degës ku shërbimi i pagesës ofrohet, si dhe
çdo informacion në lidhje me kontaktin, duke përfshirë adresën elektronike, për
komunikimin me ofruesit e shërbimit të inicimit të pagesës; dhe
b) të dhënat e Bankës së Shqipërisë.
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3. Kur është e zbatueshme, çdo informacion tjetër përkatës dhe kushtet e përcaktuara në nenin
45 të këtij ligji, vihen në dispozicion të përdoruesit të shërbimeve të pagesave, në një mënyrë
lehtësisht të aksesueshme.
Neni 39
Informacionet për paguesin dhe përfituesin pas inicimit të urdhërpagesës
Krahas informacioneve dhe kushteve të parashikuara në nenin 38 të këtij ligji, kur një urdhër
pagese iniciohet nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të inicimit të pagesës, ky i fundit, menjëherë
pasi ka iniciuar urdhërpagesën, i jep ose i mundëson paguesit dhe, kur është e zbatueshme, edhe
përfituesit, të dhënat e mëposhtme:
a) konfirmimin e inicimit të suksesshëm të urdhërpagesës nga ofruesi i shërbimit të pagesës
për shërbimin e llogarisë së paguesit;
b) referencën, për t’i mundësuar paguesit dhe përfituesit të identifikojë transaksionin e
pagesës dhe, kur është e mundshme, për t’i lejuar përfituesit të identifikojë paguesin, si
edhe çdo informacion të dhënë gjatë transaksionit të pagesës;
c) vlerën e transaksionit të pagesës;
d) kur është e zbatueshme, tarifën e çdo shpenzimi që i paguhet ofruesit të shërbimit të
inicimit të pagesës për transaksionin dhe, kur është e zbatueshme, një ndarje në zëra të
shumave të këtyre tarifave.

Neni 40
Informacioni për ofruesin e shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë së paguesit, në
rastin e inicimit të shërbimit të pagesës
Në rastin kur një urdhërpagesë iniciohet nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të inicimit të pagesës, ai
vendos në dispozicion të ofruesit të shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë së paguesit,
referencën e transaksionit të pagesës.

Neni 41
Informacion për paguesin, pas marrjes së urdhërpagesës
Ofruesi i shërbimit të pagesës së paguesit, menjëherë pas marrjes së urdhërpagesës, jep ose vendos në
dispozicion të paguesit, në të njëjtën mënyrë siç parashikohet në pikën 1 të nenit 37 të këtij ligji, të
gjitha të dhënat e mëposhtme, në lidhje me shërbimet e veta:
a)

referencën, që i mundëson paguesit të identifikojë transaksionin e pagesës dhe, kur është e
mundshme, informacion në lidhje me përfituesin e pagesës;
b) shumën e transaksionit të pagesës në monedhën që është përdorur në urdhërpagesë;
c) shumën e tarifave që duhen paguar nga paguesi për transaksionin e pagesës dhe, aty ku është
e zbatueshme, një ndarje në zëra të shumave të këtyre tarifave;
d) kur është e zbatueshme, kursin e këmbimit të përdorur në transaksionin e pagesës nga ofruesi
i shërbimeve të pagesave të paguesit, apo një referencë kur kursi është i ndryshëm nga kursi i
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e)

dhënë, sipas nenit 38, pika 1, shkronja “d”, dhe shumën e transaksionit të pagesës pas
këmbimit;
datën e marrjes së urdhërpagesës.
Neni 42
Informacioni për përfituesin e pagesës pas ekzekutimit të pagesës

Ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës, menjëherë pas ekzekutimit të transaksionit
të pagesës, i jep ose i mundëson përfituesit të pagesës, në të njëjtën mënyrë siç parashikohet në pikën
1, të nenit 37 të këtij ligji, të gjitha të dhënat e mëposhtme, në lidhje me shërbimet e veta:
a) referencën, që i mundëson përfituesit të pagesës, identifikimin e transaksionit të pagesës dhe, kur
është e mundshme, paguesin dhe çdo informacion që është transferuar me transaksionin e pagesës;
b) shumën e transaksionit të pagesës, në monedhën në të cilën fondet janë në dispozicion të
përfituesit të pagesës;
c) shumën e tarifës së paguar për transaksionin e pagesës nga përfituesi i pagesës dhe, kur është e
zbatueshme, një ndarje në zëra të shumës së tarifave;
d) kur është e zbatueshme, kursin e këmbimit të përdorur në transaksionin e pagesës nga ofruesi i
shërbimit të pagesës të përfituesit të pagesës, dhe shumën e transaksionit të pagesës para
këmbimit;
e) datëvalutën e kreditimit.
KREU 3
KONTRATAT TIP
Neni 43
Fusha e zbatimit
1. Ky kre zbatohet për transaksionet e pagesave të rregulluara nga një kontratë tip.
2. Banka e Shqipërisë, me akt nënligjor, mund të përcaktojë kërkesa më të thjeshtuara informimi,
për kategori të caktuara të ofruesve të shërbimeve të pagesave, bazuar në shërbimet që ata
ofrojnë, shumat respektive dhe rreziqet për përdoruesit e shërbimeve të pagesave.

Neni 44
Informacioni i përgjithshëm paraprak
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave, përpara se përdoruesi i shërbimeve të pagesave të
nënshkruajë kontratën tip ose të angazhohet nëpërmjet një oferte, i jep përdoruesit të
shërbimeve të pagesave, në letër ose në një formë tjetër të qëndrueshme komunikimi,
informacionin dhe kushtet e përcaktuara në nenin 45 të këtij ligji. Informacioni dhe kushtet
shprehen me fjalë lehtësisht të kuptueshme dhe në një formë të qartë, të paktën në gjuhën
shqipe.
2. Nëse kontrata tip është lidhur me kërkesën e përdoruesit të shërbimit të pagesave, duke
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përdorur një mjet të komunikimit në distancë, që nuk i lejon ofruesit të shërbimit të pagesave
pajtueshmërinë me pikën 1 të këtij neni, ofruesi i shërbimit të pagesave përmbush detyrimet e
tij sipas kësaj pike, menjëherë pas lidhjes së kontratës tip.
3. Ofruesi mund të përmbushë detyrimet që rrjedhin nga pika 1 e këtij neni, edhe duke i dhënë
përfituesit të shërbimeve të pagesave një kopje të projekt kontratës tip, në të cilën përfshihen
informacioni dhe kushtet e përcaktuara në nenin 45 të këtij ligji.
Neni 45
Informacioni dhe kushtet
Ofruesi i shërbimeve të pagesave i paraqet përdoruesit të shërbimeve të pagesave informacionin dhe
kushtet si më poshtë:
a) mbi ofruesin e shërbimeve të pagesave:
i.
emrin e ofruesit të shërbimeve të pagesave, adresën e selisë qendrore dhe, sipas rastit, adresën
e agjentit apo degës së tij, ku ofrohen shërbimet e pagesave, dhe çdo adresë tjetër, përfshirë
adresën e postës elektronike, që përdoret për komunikim me ofruesin e shërbimeve të
pagesave;
ii. të dhëna identifikuese mbi regjistrimin në regjistrin e Bankës së Shqipërisë, sipas nenit 16 të
këtij ligji;
b) mbi përdorimin e shërbimeve të pagesave:
i.
një përshkrim të karakteristikave kryesore të shërbimeve të pagesave që ofrohen;
ii. një specifikim të informacionit ose të kodit unik të identifikimit, që jepet nga përdoruesi i
shërbimeve të pagesave, me qëllim inicimin ose ekzekutimin e saktë të një urdhërpagese;
iii. formën dhe procedurën për dhënien e pëlqimit për inicimin e një urdhërpagese ose për
ekzekutimin e një transaksioni pagese, si dhe për tërheqjen e një pëlqimi të tillë, në përputhje
me nenet 57 dhe 73 të këtij ligji;
iv.
referencë për afatin kohor të marrjes së urdhërpagesës, në përputhje me nenin 71 të këtij ligji
dhe kohën e ndërprerjes (cut-off) nëse ka, të vendosur nga ofruesi i shërbimeve të pagesave;
v.
kohën maksimale të ekzekutimit për shërbimet e pagesave që ofrohen;
vi.
nëse ekziston një mundësi për të rënë dakord mbi kufirin e shpenzimit për përdorimin e
instrumentit të pagesës, në përputhje me pikën 1 të nenit 61 të këtij ligji;
vii.
të drejtat e përdoruesit, në rastin e një instrumenti pagese të bazuar në kartë (card-based) ose
të bazuar në simbole të përbashkëta (co-badged);
c) mbi tarifat, normat e interesit dhe kurset e këmbimit:
i.
të gjitha tarifat e pagueshme nga përdoruesi i shërbimeve të pagesave tek ofruesi i shërbimeve
të pagesave, duke përfshirë edhe ato që lidhen me mënyrën dhe shpeshtësinë me të cilën
informacioni i parashikuar sipas këtij ligji, jepet ose vihet në dispozicion dhe, kur është e
zbatueshme, ndarja në zëra e shumave të këtyre tarifave;
ii.
aty ku është e zbatueshme, normat e interesit dhe kursi i këmbimit që aplikohen, ose, nëse
përdoren norma interesi dhe kurs këmbimi referencë, metodën e llogaritjes së interesit aktual,
si edhe datën përkatëse dhe indeksin ose bazën për përcaktimin e interesit apo kursin e
këmbimit referencë;
iii.
nëse bihet dakord, zbatimin e menjëhershëm të ndryshimeve në normën e interesit apo kursin
e këmbimit referencë, dhe kërkesat për informim që lidhen me ndryshimet në përputhje me
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pikën 2 të nenit 47;
d) për komunikimin:
i. aty ku është e zbatueshme, mjetet e komunikimit, duke përfshirë kërkesat teknike për pajisjet
dhe programet e përdoruesit të shërbimeve të pagesave, të dakorduara midis palëve për
transmetimin e informacionit apo njoftimeve, sipas këtij ligji;
ii. mënyrën dhe shpeshtësinë me të cilën informacioni jepet ose vihet në dispozicion sipas këtij
ligji;
iii. gjuhën ose gjuhët në të cilën/at lidhet kontrata tip dhe mbahet komunikimi ndërmjet palëve,
gjatë kësaj marrëdhënieje kontraktore;
iv. të drejtën e përdoruesit të shërbimeve të pagesave për të marrë kushtet e parashikuara në
kontratën tip, si dhe informacionin dhe kushtet, në përputhje me nenin 46 të këtij ligji;
e) për masat mbrojtëse dhe veprimet korrigjuese:
i.
aty ku është e zbatueshme, një përshkrim të hapave që përdoruesi i shërbimeve të pagesave
duhet të ndërmarrë, në mënyrë që të mbajë të sigurt një instrument pagese, si dhe mënyrën e
njoftimit të ofruesit të shërbimeve të pagesave për qëllime të nenit 62, pika 1, shkronja “b” të
këtij ligji;
ii.
procedurën e sigurt për njoftimin e përdoruesit të shërbimeve të pagesave nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave, në rast mashtrimi ose dyshimi për mashtrim, ose në rast të
kërcënimeve të sigurisë;
iii.
nëse është rënë dakord, kushtet sipas të cilave ofruesi i shërbimeve të pagesave rezervon të
drejtën për të bllokuar një instrument pagese, në përputhje me nenin 61 të këtij ligji;
iv.
detyrimin e paguesit, në përputhje me nenin 67 të këtij ligji, duke përfshirë informacion mbi
shumën përkatëse;
v.
mënyrën dhe periudhën brenda së cilës përdoruesi i shërbimeve të pagesave njofton ofruesin
e shërbimeve të pagesave për çdo transaksion pagese të paautorizuar, ose të iniciuar apo të
ekzekutuar gabimisht, në përputhje me nenin 64 të këtij ligji, si dhe mbi detyrimin e ofruesit
të shërbimeve të pagesave për transaksionet e pagesave të paautorizuara, në përputhje me
nenin 66 të këtij ligji;
vi.
detyrimin e ofruesit të shërbimit të pagesave për inicimin ose ekzekutimin e transaksioneve të
pagesave, në përputhje me nenin 82 të këtij ligji; dhe
vii.
kushtet për rimbursim, në përputhje me nenet 69 dhe 70 të këtij ligji;
f) mbi ndryshimet dhe zgjidhjen e kontratës tip:
i.
nëse është rënë dakord, informacionin i cili tregon se ndryshimet e kushteve, sipas
përcaktimeve të nenit 47 të këtij ligji, konsiderohen të jenë pranuar nga përdoruesi i
shërbimeve të pagesave, me përjashtim të rastit kur ai ka njoftuar ofruesin e shërbimeve të
pagesave se nuk i pranon ndryshimet, përpara datës së propozuar të hyrjes së tyre në fuqi;
ii. kohëzgjatjen e kontratës tip;
iii. të drejtën e përdoruesit të shërbimeve të pagesave për të zgjidhur kontratën tip dhe çdo
marrëveshje që ka lidhje me zgjidhjen, në përputhje me nenin 47, pika 1 dhe nenin 48 të këtij
ligji;
g) mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve:
i.
legjislacionin e zbatueshëm dhe gjykatën kompetente;
ii. procedurat e zbatueshme për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, sipas neneve 92 dhe
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93 të këtij ligji.
Neni 46
Aksesi mbi informacionin dhe kushtet e kontratës tip
Përdoruesi i shërbimeve të pagesave ka të drejtë që, në çdo kohë gjatë marrëdhënies kontraktore, të
bëjë kërkesë për të marrë në formë letër ose me mjete të tjera të qëndrueshme komunikimi, kushtet e
kontratës tip, si dhe informacionin dhe kushtet e specifikuara në nenin 45 të këtij ligji.

Neni 47
Ndryshimet në kushtet e kontratës tip
1. Çdo ndryshim në kontratën tip, si dhe në informacionin dhe kushtet e përcaktuara në nenin 45 të
këtij ligji, propozohet nga ofruesi i shërbimeve të pagesave në të njëjtën mënyrë siç përcaktohet
në nenin 44, pika 1, të këtij ligji dhe jo më vonë se dy muaj përpara datës së propozuar për fillimin
e zbatimit të tyre. Përdoruesi i shërbimeve të pagesave mund të pranojë ose të refuzojë ndryshimet
përpara datës së propozuar të hyrjes së tyre në fuqi.
2. Aty ku është e zbatueshme, në përputhje me nenin 45, shkronja “f”, nënpika “i”, të këtij ligji,
ofruesi i shërbimeve të pagesave, informon përdoruesin e shërbimeve të pagesave që ai do të
konsiderohet se i ka pranuar këto ndryshime, nëse përpara datës së propozuar të hyrjes së tyre në
fuqi, nuk e njofton ofruesin e shërbimeve të pagesave për mospranimin e ndryshimeve. Ofruesi i
shërbimeve të pagesave informon përdoruesin e shërbimeve të pagesave që, në rast se përdoruesi
i shërbimeve të pagesave i refuzon ndryshimet, atëherë ai ka të drejtë të zgjidhë kontratën tip pa
penalitet dhe me efekte vepruese në çdo moment përpara datës së propozuar për zbatimin e
ndryshimeve.
3. Ndryshimet në normat e interesit ose të kurseve të këmbimit mund të zbatohen menjëherë dhe pa
paralajmërim, me kusht që një e drejtë e tillë të jetë dakorduar në kontratën tip dhe që ndryshimet
të jenë të bazuara në norma interesi referencë apo kurse këmbimi referencë, për të cilat është rënë
dakord, në përputhje me nenin 45, shkronja “c”, nënpika “ii” dhe “iii”, të këtij ligji. Përdoruesi i
shërbimeve të pagesave informohet sa më shpejt të jetë e mundur për çdo ndryshim në normën e
interesit, në të njëjtën mënyrë siç parashikohet në nenin 44, pika 1, me përjashtim të rastit kur
palët kanë rënë dakord për një periudhë të caktuar kohore apo për mënyrën në të cilën duhet dhënë
ose vënë në dispozicion informacioni. Ndryshimet e normës së interesit ose kursit të këmbimit që
janë më të favorshme për përdoruesit e shërbimeve të pagesave, mund të aplikohen edhe pa
njoftim.
4. Ndryshimet e normës së interesit ose kursit të këmbimit të përdorur në transaksionet e pagesave,
zbatohen dhe llogariten në mënyrë neutrale dhe jodiskriminuese ndaj përdoruesve të shërbimeve
të pagesave.
Neni 48
Zgjidhja e kontratës
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1. Përdoruesi i shërbimeve të pagesave mund të zgjidhë kontratën tip në çdo kohë, përveç rasteve
kur palët kanë rënë dakord që zgjidhja të paraprihet nga një periudhë njoftimi. Në çdo rast, kjo
periudhë nuk mund të jetë më e gjatë se një muaj.
2. Zgjidhja e kontratës për përdoruesin e shërbimeve të pagesave bëhet pa penalitet, përveç rasteve
kur kontrata ka qenë në fuqi për më pak se 6 muaj. Në këtë rast, penalitetet për zgjidhjen e
kontratës tip, duhet të jenë të përshtatshme dhe në përputhje me kostot.
3. Nëse është rënë dakord në kontratën tip, ofruesi i shërbimeve të pagesave mund të zgjidhë
kontratën tip të lidhur për një periudhë të pacaktuar, duke njoftuar të paktën dy muaj përpara, në
të njëjtën mënyrë siç parashikohet në pikën 1 të nenit 44 të këtij ligji.
4. Tarifat për shërbimet e pagesave, të vendosura rregullisht, paguhen nga ana e përdoruesit të
shërbimeve të pagesave vetëm në mënyrë proporcionale, deri në zgjidhjen e kontratës. Nëse këto
tarifa janë paguar paraprakisht, ato rimbursohen në mënyrë proporcionale.

Neni 49
Informacioni përpara ekzekutimit të transaksioneve individuale të pagesave
1. Në rastin e një transaksioni individual pagese të iniciuar nga paguesi, në bazë të një kontrate tip,
ofruesi i shërbimeve të pagesave, me kërkesë të paguesit, për këtë transaksion specifik pagese, i
jep informacion të qartë mbi:
a) kohën maksimale të ekzekutimit;
b) tarifat e pagueshme nga paguesi;
c) kur është e zbatueshme, një ndarje në zëra të shumave të çdo tarife.
2. Banka e Shqipërisë mund të kërkojë dhënien e informacioneve shtesë nga ofruesit e shërbimeve
të pagesave sipas këtij neni.
Neni 50
Informimi i paguesit mbi transaksionet individuale të pagesave
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, pasi ka debituar shumën e transaksionit individual
të pagesës në llogarinë e paguesit ose, në rastin kur paguesi nuk përdor llogari pagese, pas
marrjes së urdhërpagesës, i jep paguesit pa vonesa të panevojshme dhe në të njëjtën mënyrë siç
përcaktohet në nenin 44, pika 1, të këtij ligji, informacionin e mëposhtëm:
a) referencën, që i mundëson paguesit të identifikojë çdo transaksion pagese dhe, kur është e
përshtatshme, informacion në lidhje me përfituesin e pagesës;
b) shumën e transaksionit të pagesës në monedhën në të cilën debitohet llogaria e pagesës së
paguesit ose në monedhën e përdorur në urdhërpagesë;
c) shumën e çdo tarife për transaksionin e pagesës dhe, kur është e zbatueshme, ndarjen e tyre
në zëra, apo interesin që duhet të paguhet nga paguesi;
d) kursin e këmbimit të përdorur në transaksionin e pagesës nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit, kur kjo është e zbatueshme, dhe shumën e transaksionit të pagesës pas
këmbimit;
e) datëvalutën e debitimit ose datën e marrjes së urdhërpagesës.
2. Kontrata tip përfshin kushtin që sipas kërkesës së paguesit, informacioni sipas pikës 1 të këtij
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neni të jepet ose të vihet në dispozicion periodikisht, të paktën një herë në muaj, pa pagesë dhe
sipas mënyrës së rënë dakord dhe që i lejon paguesit të ruajë e të riprodhojë informacionin e
pandryshuar.
3. Ofruesi i shërbimeve të pagesave i ofron paguesit informacionin sipas pikës 1 të këtij neni, në
letër ose me mjete të tjera të qëndrueshme komunikimi, të paktën një herë në muaj, pa pagesë.

Neni 51
Informimi për përfituesin e pagesës mbi transaksionet e pagesave individuale
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës i jep këtij të fundit, pas ekzekutimit të
transaksionit individual të pagesës, pa vonesa të panevojshme dhe në të njëjtën mënyrë siç
përcaktohet në nenin 44, pika 1, të këtij ligji, informacionin e mëposhtëm:
a) referencën, që i mundëson përfituesit të pagesës identifikimin e transaksionit të pagesës dhe
paguesin, si dhe çdo informacion që është transferuar me transaksionin e pagesës;
b) shumën e transaksionit të pagesës në monedhën në të cilën është kredituar llogaria e
përfituesit të pagesës;
c) shumën e çdo tarife për transaksionin e pagesës dhe, aty ku është e zbatueshme, ndarjen e
tyre në zëra, apo interesin që duhet të paguhet nga përfituesi i pagesës;
d) kur është e zbatueshme, kursin e këmbimit të përdorur në transaksionin e pagesës nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës, si dhe shumën e transaksionit të
pagesës para këmbimit;
e) datëvalutën e kreditimit.
2. Kontrata tip përfshin kushtin që sipas kërkesës së përfituesit, informacioni sipas pikës 1 të këtij
neni, të jepet ose të vihet në dispozicion periodikisht, të paktën një herë në muaj, pa pagesë, dhe
sipas mënyrës për të cilën është rënë dakord dhe që i lejon përfituesit të pagesës të ruajë e të
riprodhojë informacionin e pandryshuar.
3. Ofruesi i shërbimeve të pagesave i ofron përfituesit të pagesës informacion sipas pikës 1 të këtij
neni, në letër ose me mjete të tjera të qëndrueshme komunikimi, të paktën një herë në muaj, pa
pagesë.

KREU4
DISPOZITA TË PËRBASHKËTA
Neni 52
Monedha dhe këmbimi i monedhave
1. Pagesat bëhen në monedhën kombëtare ose në monedhën e rënë dakord midis palëve.
2. Kur shërbimi i këmbimit të monedhës ofrohet para inicimit të transaksionit të pagesës dhe kur
ky shërbim ofrohet në ATM, në pikën e shitjes ose nga përfituesi i pagesës, pala që ofron
shërbimin e këmbimit të monedhës për paguesin, i bën të ditur paguesit të gjitha tarifat dhe
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kursin e këmbimit.
3. Mbi këtë bazë, paguesi duhet të bjerë dakord për shërbimin e këmbimit të monedhës, sipas
pikës 2 të këtij neni.
Neni 53
Informimi për tarifa të tjera shtesë ose zbritjet
1. Përfituesi i pagesës, në rastin kur kërkon një tarifë ose bën një zbritje për përdorimin e një
instrumenti të caktuar pagese, informon paguesin, përpara inicimit të transaksionit të pagesës.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave apo një palë e tretë e përfshirë në transaksion, në rastin kur
kërkon një tarifë për përdorimin e një instrumenti të caktuar pagese, njofton përdoruesin e
shërbimeve të pagesave, përpara inicimit të transaksionit të pagesës.
3. Paguesi paguan për tarifat e përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, vetëm nëse shuma e tyre
e plotë është bërë e ditur përpara inicimit të transaksionit të pagesës.

TITULLI IV
TË DREJTAT DHE DETYRIMET NË LIDHJE ME OFRIMIN DHE
PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË PAGESAVE
KREU 1
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 54
Fusha e zbatimit
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave dhe përdoruesi i shërbimeve të pagesave mund të bien dakord
që kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave nuk është konsumator, neni 55 pika 1, neni 57 pika
5 dhe nenet 65, 67, 69, 70, 73 dhe 82 të këtij ligji, të mos aplikohen tërësisht ose pjesërisht.
Përdoruesi i shërbimeve të pagesave dhe ofruesi i shërbimeve të pagesave mund të bien dakord
për zbatimin e afateve kohore të ndryshme nga ato që përcaktohen në nenin 64 të këtij ligji.
2. Procedurat e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve të parashikuara në nenet 92 dhe 93 të
këtij ligji zbatohen vetëm për konsumatorët dhe mikrondërmarrjet. Dispozitat e këtij titulli janë
të zbatueshme për mikrondërmarrjet, në të njëjtën mënyrë si për konsumatorët.
3. Dispozitat e këtij ligji nuk cenojnë zbatimin e legjislacionit shqiptar, në lidhje me kushtet e
dhënies së kredive konsumatore, të cilat nuk janë të rregulluara nga ky ligj.
4. Titulli IV, me përjashtim të neneve 74 deri në 78 dhe 80 të këtij ligji, zbatohet për pagesat
kombëtare në monedhë të huaj, si në rastin kur pagesa kryhet midis dy ofruesve të shërbimeve
të pagesave, atë të paguesit dhe atë të përfituesit, ashtu dhe kur ofruesi i shërbimit të pagesave
të paguesit dhe përfituesit është i njëjtë, për atë pjesë të pagesës që kryhet brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë.
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5. Titulli IV, me përjashtim të nenit 55, pikat 2 dhe 4, neneve 69, 70, 74, 76 pika 1 dhe neneve 82
dhe 85 të këtij ligji, zbatohet dhe për pagesat ndërkufitare, për sa i përket pjesës së transaksionit
të pagesës së kryer brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 55
Tarifat e zbatueshme
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk vendos tarifa për përdoruesin e shërbimeve të pagesave,
për përmbushjen e detyrimeve të tij për dhënie informacioni ose për masat korrigjuese dhe
parandaluese sipas këtij titulli, me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe sipas nenit
72, pikat 1, 2 dhe 3, nenit 73, pika 5, dhe nenit 81, pika 2, të këtij ligji. Këto tarifa vendosen
në dakordësi ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave dhe duhet të jenë të
përshtatshme dhe të bazuara në kostot reale të ofruesit të shërbimeve të pagesave.
2. Për pagesa të kryera brenda Republikës së Shqipërisë, paguesi dhe përfituesi i pagesës
paguajnë tarifat e vëna përkatësisht nga ofruesit e tyre të shërbimeve të pagesave, si në rastin
kur ofruesit e tyre të pagesave operojnë brenda vendit, ashtu edhe kur transaksioni kryhet
brenda të njëjtit ofrues të shërbimeve të pagesave.
3. Ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk pengon përfituesin e pagesës t'i kërkojë paguesit një
tarifë, t'i ofrojë një zbritje apo ta drejtojë drejt përdorimit të një instrumenti të caktuar pagese.
Tarifat e aplikuara në këtë pikë nuk duhet të tejkalojnë kostot e drejtpërdrejta të mbartura nga
përfituesi i pagesës për përdorimin e instrumentit të caktuar të pagesës.
4. Banka e Shqipërisë, për instrumente të caktuara të pagesës, mund të ndalojë ose të kufizojë të
drejtën e përfituesit të pagesës për të kërkuar tarifa, duke marrë parasysh nevojën për të nxitur
konkurrencën dhe për të promovuar përdorimin e këtij instrumenti pagese.

Neni 56
Përjashtime për instrumentet e pagesave me vlera të vogla dhe për paranë
elektronike
1. Në rastet e instrumenteve të pagesave, të cilat sipas kontratës përkatëse tip, nuk tejkalojnë
limitet e përcaktuara në aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, që në çdo rast nuk tejkalojnë
shumën prej 4,000 lekësh për një transaksion individual pagese, ose kanë një limit shpenzimi
në shumën 20,000 lekë, ose ruajnë vlera që nuk tejkalojnë shumën prej 20,000 lekësh për
pagesat me vlerë të vogël ose për paranë elektronike, në çdo kohë, ofruesit e shërbimeve të
pagesave mund të bien dakord me përdoruesit e shërbimeve të pagesave që:
a) neni 62, pika 1, shkronja “b”, neni 63, pika 1, shkronjat “c” dhe “d”, si dhe neni 67, pika 5
dhe 6, të këtij ligji nuk zbatohen nëse instrumenti i pagesës nuk lejon bllokimin e tij ose
parandalimin e përdorimit të mëtejshëm të tij;
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b) nenet 65, 66 dhe neni 67, pikat 1, 2, 3, 5 dhe 6, të këtij ligji nuk zbatohen nëse instrumenti i
pagesës përdoret në mënyrë anonime ose ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është në gjendje
të provojë, për arsye të tjera thelbësore në lidhje me instrumentin e pagesës, se transaksioni
i pagesës ishte i autorizuar;
c) në përjashtim nga neni 72, pikat 1 dhe 2, i këtij ligji, ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk
është i detyruar të njoftojë përdoruesin e shërbimeve të pagesave për refuzimin e
urdhërpagesës në qoftë se mosekzekutimi është i dukshëm nga rrethanat;
d) në përjashtim nga neni 73 i këtij ligji, paguesi nuk revokon urdhërpagesën pas transmetimit
të saj ose pasi i ka dhënë përfituesit të pagesës pëlqimin e tij për të ekzekutuar transaksionin
e pagesës;
e) në përjashtim nga nenet 76 dhe 77 të këtij ligji, zbatohen periudha të tjera ekzekutimi.
2. Për transaksionet e pagesave brenda vendit, Banka e Shqipërisë, me akt nënligjor, mund të ulë
ose dyfishojë limitet sipas pikës 1 të këtij neni. Për instrumentet e pagesave të parapaguara,
limiti mund të rritet deri në një nivel të përcaktuar me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë.
3. Nenet 66 dhe 67 të këtij ligji zbatohen edhe për paranë elektronike, sipas përkufizimit në
legjislacionin në fuqi për bankat, me përjashtim të rasteve kur ofruesi i shërbimeve të pagesave
të paguesit nuk ka mundësinë të bllokojë llogarinë e pagesës në të cilën ruhet paraja elektronike
ose të bllokojë instrumentin e pagesës.
4. Banka e Shqipërisë mund të kufizojë përjashtimin e pikës 3 të këtij neni, për llogaritë e
pagesave në të cilat ruhet paraja elektronike apo për instrumentet e pagesave me një vlerë të
caktuar.
KREU 2
AUTORIZIMI I TRANSAKSIONEVE TË PAGESAVE
Neni 57
Dhënia dhe tërheqja e pëlqimit
1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse paguesi ka dhënë pëlqimin për të
ekzekutuar transaksionin e pagesës.
2. Transaksioni i pagesës mund të autorizohet nga paguesi përpara ose, nëse bihet dakord midis
paguesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave, pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës.
3. Pëlqimi për ekzekutimin e transaksionit të pagesës ose të transaksioneve të njëpasnjëshme të
pagesave, jepet në formën e rënë dakord midis paguesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave.
Pëlqimi për ekzekutimin e transaksionit të pagesës mund të jepet gjithashtu nëpërmjet
përfituesit të pagesës ose nga ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës.
4. Në mungesë të dhënies së pëlqimit, transaksioni i pagesës konsiderohet i paautorizuar.
5. Pëlqimi mund të tërhiqet nga paguesi në çdo kohë, por jo më vonë se momenti i
parevokueshmërisë sipas nenit 73 të këtij ligji. Pëlqimi për të ekzekutuar transaksionet e
njëpasnjëshme të pagesave mund të tërhiqet dhe, në këtë rast, çdo transaksion pagese i
ardhshëm konsiderohet i paautorizuar.
6. Procedura për dhënien e pëlqimit dakordohet midis paguesit dhe ofruesit përkatës të
shërbimeve të pagesave.
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Neni 58
Konfirmimi mbi disponueshmërinë e fondeve
1. Ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, bazuar në kërkesën e bërë nga ofruesi
i shërbimeve të pagesave, i cili emeton instrumente pagese të llojit kartë (card-based),
konfirmon menjëherë nëse shuma e nevojshme për ekzekutimin e transaksionit të pagesës me
kartë (card-based) është e disponueshme në llogarinë e pagesës së paguesit, me kusht që të
plotësohen të gjitha kërkesat e mëposhtme:
a) llogaria e pagesës së paguesit është e aksesueshme online në momentin e bërjes së kërkesës;
b) paguesi i ka dhënë pëlqimin e tij në mënyrë të qartë ofruesit të shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, që ky i fundit t’i përgjigjet kërkesave nga një ofrues i caktuar i
shërbimeve të pagesave, për të konfirmuar që shuma që korrespondon me një transaksion të
caktuar pagesash të kryer me një kartë, është në dispozicion në llogarinë e pagesës së
paguesit;
c) pëlqimi sipas shkronjës ”b” është dhënë përpara se të bëhet kërkesa e parë për konfirmim.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave mund të kërkojë konfirmimin sipas pikës 1 të këtij neni, kur
plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme:
a) paguesi ka dhënë pëlqimin e tij në mënyrë të qartë për ofruesin e shërbimeve të pagesave
për të kërkuar konfirmimin sipas pikës 1 të këtij neni;
b) paguesi ka iniciuar transaksionin e pagesës nëpërmjet kartës (card-based) për shumën në
fjalë, duke përdorur një instrument pagese me kartë (card-based) të emetuar nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave;
c) ofruesi i shërbimeve të pagesave autentifikon veten ndaj ofruesit të shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, përpara çdo kërkese për konfirmim, dhe komunikon në mënyrë të
sigurt me ofruesin e shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë sipas nenit 91, pika 1,
shkronja “d”, të këtij ligji.
3. Konfirmimi sipas pikës 1 të këtij neni konsiston vetëm në një përgjigje të thjeshtë "Po" ose
"Jo" dhe jo në një deklaratë të gjendjes së llogarisë. Kjo përgjigje nuk ruhet apo përdoret për
qëllime të tjera përveçse për ekzekutimin e transaksionit të pagesës me kartë.
4. Konfirmimi sipas pikës 1 të këtij neni, nuk i lejon ofruesit të shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë të bllokojë fondet në llogarinë e pagesës së paguesit.
5. Paguesi mund të kërkojë nga ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë t’i
komunikojë identifikimin e ofruesit të shërbimeve të pagesave dhe përgjigjen e dhënë.
6. Ky nen nuk zbatohet për transaksionet e pagesave të iniciuara nëpërmjet instrumenteve të
pagesave me kartë në të cilat ruhet paraja elektronike e përkufizuar në legjislacionin në fuqi
për bankat.
Neni 59
Rregullat mbi aksesin në llogarinë e pagesës, në rastin e shërbimeve të inicimit të
pagesës
1. Me përjashtim të rasteve kur një llogari pagese nuk është e aksesueshme online, paguesi ka të
35

drejtën e përdorimit të një ofruesi të shërbimit të inicimit të pagesës për të marrë shërbimet e
pagesave, të përcaktuara në pikën 7 të Aneksit 1 të këtij ligji.
2. Kur paguesi jep pëlqimin e tij në mënyrë të qartë për ekzekutimin e një pagese në përputhje
me nenin 57, ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë kryen veprimet e
përcaktuara në pikën 4 të këtij neni, në mënyrë që të sigurojë të drejtën e paguesit për të
përdorur shërbimin e inicimit të pagesës.
3. Ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës:
a) në asnjë moment nuk mban fonde të paguesit të lidhura me ofrimin e shërbimit të inicimit të
pagesës;
b) siguron që kredencialet e personalizuara të sigurisë së përdoruesit të shërbimeve të pagesave,
me përjashtim të vetë përdoruesit dhe emetuesit të kredencialeve të personalizuara të sigurisë,
nuk janë të aksesueshme nga palët e tjera, si dhe transmetohen nga ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesës nëpërmjet kanaleve të sigurta dhe efikase;
c) siguron që çdo informacion tjetër në lidhje me përdoruesin e shërbimeve të pagesave, i
përftuar gjatë ofrimit të shërbimeve inicimit të pagesës, t’i jepet vetëm përfituesit të pagesës
dhe vetëm me pëlqimin e qartë të përdoruesit të shërbimeve të pagesave;
d) sa herë që iniciohet një pagesë, autentifikon veten ndaj ofruesit të shërbimeve të pagesave
për shërbimin e llogarisë së paguesit dhe komunikon me ofruesin e shërbimit të pagesave për
shërbimin e llogarisë, me paguesin dhe me përfituesin e pagesës, në përputhje me nenin 91,
pika 1, shkronja “d”, të këtij ligji;
e) nuk ruan të dhënat sensitive të përdoruesit të shërbimeve të pagesave;
f) nuk kërkon nga përdoruesit e shërbimeve të pagesave të dhëna të tjera përtej atyre të
nevojshme për ofrimin e shërbimit të inicimit të pagesës;
g) nuk përdor, akseson apo ruan të dhëna për qëllime të tjera përveç se për ofrimin e shërbimit
të inicimit të pagesës, sipas kërkesës së qartë të paguesit;
h) nuk modifikon shumën, përfituesin e pagesës apo ndonjë karakteristikë tjetër të transaksionit.
4. Ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë:
a) komunikon në mënyrë të sigurt me ofruesit e shërbimeve të inicimit të pagesës sipas pikës
1, shkronja “d”, të nenit 91 të këtij ligji;
b) menjëherë pas marrjes së urdhërpagesës nga një ofrues i shërbimit të inicimit të pagesës, jep
ose vë në dispozicion të gjithë informacionin e mundur për inicimin e transaksionit të
pagesës dhe të gjithë informacionin e aksesueshëm nga ofruesi i shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, në lidhje me ekzekutimin e transaksionit të pagesës të ofruesit të
shërbimit të inicimit të pagesës;
c) trajton urdhërpagesat e transmetuara nëpërmjet shërbimeve të një ofruesi të shërbimit të
inicimit të pagesës pa diskriminim, përveçse për arsye objektive, në veçanti për sa i përket
kohës, prioriteteve apo tarifave, në lidhje me urdhërpagesat e transmetuara direkt nga
paguesi.
5. Ekzistenca e një marrëdhënieje kontraktore midis ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës
dhe ofruesit të shërbimit të pagesave mbi shërbimin e llogarisë, nuk është kusht për ofrimin e
shërbimeve të inicimit të pagesës, për këtë qëllim.
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Neni 60
Rregullat mbi aksesin dhe përdorimin e informacionit mbi llogarinë e pagesës në
rastin e shërbimit të informimit të llogarisë
Me përjashtim të rasteve kur llogaria e pagesës nuk është e aksesueshme online, përdoruesi i
shërbimeve të pagesave gëzon të drejtën e përdorimit të shërbimeve të cilat mundësojnë aksesin
e informimit të llogarisë sipas pikës 8 të Aneksit 1 të këtij ligji.
2. Ofruesi i shërbimit të informimit të llogarisë:
a) ofron shërbime vetëm kur përdoruesit të shërbimeve të pagesave ka dhënë në mënyrë të
qartë pëlqimin e tij;
b) garanton se kredencialet e personalizuara të sigurisë të përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, me përjashtim të vetë përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe emetuesit të
këtyre kredencialeve, nuk janë të aksesueshme nga palë të tjera, dhe kur këto kredenciale
transmetohen nga ofruesi i shërbimit të informimit të llogarisë, ky transmetim bëhet me
kanale të sigurta dhe efikase;
c) për çdo seancë komunikimi, identifikon veten kundrejt ofruesit të shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë të përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe komunikon në mënyrë të
sigurtë me ofruesin të shërbimeve të pagesave për shërbimin e llogarisë dhe përdoruesin e
shërbimeve të pagesave sipas nenit 91, pika 1, shkronja “d” të këtij ligji;
d) akseson vetëm informacionin nga llogari pagesash të caktuara dhe transaksionet e pagesave
të lidhura me këto llogari;
e) nuk kërkon të dhëna sensitive të pagesave që lidhen me llogaritë e pagesave;
f) nuk përdor, akseson ose ruan ndonjë të dhënë për qëllime të tjera nga kryerja e shërbimit të
informimit të llogarisë të kërkuar në mënyrë të qartë nga përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, në përputhje me rregullat për mbrojtjen e të dhënave.
3. Në lidhje me llogarinë e pagesave, ofruesi i shërbimit të pagesës të shërbimit të llogarisë:
a) komunikon në mënyrë të sigurt me ofruesit e shërbimit të informimit të llogarisë, sipas nenit
91, pika 1, shkronja “d” të këtij ligji; dhe
b) trajton kërkesat për transmetimin e të dhënave, nëpërmjet shërbimeve të ofruesit të shërbimit
të informimit të llogarisë, pa ndonjë diskriminim përveçse për arsye objektive.
4. Ekzistenca e një marrëdhënieje kontraktore midis ofruesit të shërbimit të informimit të llogarisë
dhe ofruesit të shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, nuk është kusht për ofrimin e
shërbimit të informimit të llogarisë, për këtë qëllim.
1.

Neni 61
Kufijtë e përdorimit të instrumentit të pagesës dhe aksesit në llogaritë e pagesës nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave
1. Kur një instrument pagese përdoret për qëllime të dhënies së pëlqimit, paguesi dhe ofruesi i tij
i shërbimeve të pagesave mund të bien dakord mbi kufijtë e shpenzimeve për transaksionet e
pagesave të kryera me këtë instrument pagese.
2. Nëse palët bien dakord në kontratën tip, ofruesit të shërbimeve të pagesave mund t’i rezervohet
e drejta të bllokojë instrumentin e pagesave për arsye të justifikuara objektive që lidhen me
sigurinë e instrumentit të pagesës, dyshime për përdorimin e paautorizuar ose për qëllime
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

mashtrimi të instrumentit të pagesës ose, në rastin e një instrumenti pagese me linjë kredie, kur
paraqitet një rritje e konsiderueshme e rrezikut që paguesi mund të mos jetë në gjendje të
përmbushë detyrimin e tij për të paguar.
Në rastet e pikës 2 të këtij neni, ofruesi i shërbimeve të pagesave informon paguesin për
bllokimin e instrumentit të pagesës dhe për arsyet e këtij bllokimi, në mënyrën e rënë dakord,
aty ku është e mundur, përpara bllokimit të instrumentit të pagesës ose së paku menjëherë pas
bllokimit, me përjashtim të rasteve kur ky informacion komprometon sigurinë për arsye të
justifikuara objektivisht ose është i ndaluar me ligj.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave zhbllokon instrumentin e pagesës ose e zëvendëson atë me
një instrument të ri pagese kur arsyet për bllokim nuk ekzistojnë më.
Ofruesi i shërbimit të pagesës të shërbimit të llogarisë mund t’i refuzojë ofruesit të shërbimit
të informimit të llogarisë ose ofruesit të shërbimit për inicimin e pagesës, aksesin në llogarinë
e pagesës, për arsye objektive të justifikuara dhe të evidentuara që lidhen me aksesin e
paautorizuar ose me qëllim mashtrimi në llogarinë e pagesës nga ofruesi i shërbimit të
informimit të llogarisë ose ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës, duke përfshirë inicimin e
transaksionit të pagesës të paautorizuar ose me qëllim mashtrimi.
Në rastin e parashikuar në pikën 5 të këtij neni, ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e
llogarisë informon paguesin që aksesi i llogarisë është refuzuar, si dhe arsyet përkatëse, sipas
formës së dakordësuar midis palëve. Ky informacion, i jepet paguesit, aty ku është e mundur,
përpara refuzimit të aksesit ose së paku menjëherë pas refuzimit të tij, përveç rasteve kur dhënia
e informacionit komprometon sigurinë për arsye të justifikuara objektivisht ose ndalohet me
ligj.
Ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë lejon aksesin në llogarinë e pagesës kur
arsyet e refuzimit sipas pikës 5 të këtij neni nuk ekzistojnë më.
Në rastin e parashikuar në pikën 5 të këtij neni, ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e
llogarisë i raporton menjëherë Bankës së Shqipërisë incidentin në lidhje me ofruesin e shërbimit
të informimit të llogarisë ose ofruesin e shërbimit të inicimit të pagesës. Informacioni duhet të
përmbajë të gjitha detajet e nevojshme mbi rastin dhe arsyet e ndërmarrjes së veprimit.
Banka e Shqipërisë, pas marrjes së informacionit sipas pikës 8 të këtij neni, vlerëson rastin
dhe, nëse është e nevojshme, ndërmerr masat përkatëse.

Neni 62
Detyrimet e përdoruesit të shërbimeve të pagesave në lidhje me instrumentet e
pagesës dhe kredencialet e personalizuara të sigurisë
1. Përdoruesi i shërbimeve të pagesave, i cili ka të drejtën e përdorimit të një instrumenti pagese:
a) përdor instrumentin e pagesës në përputhje me kushtet që rregullojnë emetimin dhe
përdorimin e instrumentit të pagesës, të cilat duhet të jenë objektive, jo diskriminuese dhe
proporcionale;
b) njofton ofruesin e shërbimeve të pagesave ose subjektin e përcaktuar nga ky i fundit, pa
vonesë sapo vihet në dijeni në rast humbjeje, vjedhjeje, keqpërdorimi ose përdorimi të
paautorizuar të instrumentit të pagesës.
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2. Për qëllimet e shkronjës “a” të pikës 1 të këtij neni, përdoruesi i shërbimeve të pagesave,
ndërmerr të gjitha hapat e arsyeshme për të mbajtur të sigurta kredencialet e personalizuara të
sigurisë, në veçanti në momentin e marrjes së instrumentit të pagesës.

Neni 63
Detyrimet e ofruesit të shërbimeve të pagesave në lidhje me
instrumentet e pagesave
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave, i cili emeton një instrument pagese:
a) sigurohet që kredencialet e personalizuara të sigurisë nuk aksesohen nga palë të tjera përveç
përdoruesit të shërbimeve të pagesave, i cili gëzon të drejtën të përdorë instrumentin e
pagesës, pa cenuar detyrimet që ka përdoruesi i shërbimeve të pagesave, sipas nenit 62 të
këtij ligji;
b) shmang dërgimin e një instrumenti pagese të pakërkuar, përveç rastit kur instrumenti i
pagesës që i është dhënë përdoruesit të shërbimeve të pagesave është për t’u zëvendësuar;
c) siguron që mjetet e duhura janë në dispozicion në çdo kohë për t'i mundësuar përdoruesit të
shërbimeve të pagesave të njoftojë sipas nenit 62, pika 1 shkronja “b”, ose të kërkojë
zhbllokimin sipas nenit 61, pika 4. Në bazë të kërkesës, ofruesi i shërbimeve të pagesave i
ofron përdoruesit të shërbimeve të pagesave mjetet për të provuar që ai ka bërë një njoftim të
tillë, për një periudhë 18 muaj pas njoftimit;
d) i mundëson përdoruesit të shërbimeve të pagesave një opsion për të bërë një njoftim sipas
nenit 62, pika 1, shkronja “b”, pa pagesë dhe e tarifon vetëm për kostot e zëvendësimit të
cilat lidhen direkt me instrumentin e pagesës;
e) parandalon çdo lloj përdorimi të instrumentit të pagesës sapo të jetë bërë njoftimi sipas
shkronjës “d” të kësaj pike.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave mbart rrezikun e dërgimit të një instrumenti pagese apo
ndonjë kredenciali të personalizuar të sigurisë në lidhje me të, tek përdoruesi i shërbimeve të
pagesave.

Neni 64
Njoftimi dhe korrigjimi i transaksioneve të pagesave të paautorizuara ose të
ekzekutuara gabimisht
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave kryen korrigjimin e gabimit për llogari të përdoruesit të
shërbimeve të pagesave, vetëm nëse ky i fundit njofton ofruesin e shërbimeve të pagesave pa
vonesë, sapo vihet në dijeni për çdo transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar
gabimisht, për të cilin mund të lindë e drejta për ndonjë pretendim, përfshirë edhe rastet
sipas nenit 82 të këtij ligji, dhe jo më vonë se afati i përcaktuar në nenin 1022 të Kodit Civil.
Ky afat fillon të llogaritet pas datës së debitimit.
2. Limitet kohore për dhënien e njoftimit, sipas pikës 1 të këtij neni nuk zbatohen kur ofruesi i
shërbimeve të pagesave nuk ka dhënë ose nuk ka vënë në dispozicion informacionin për
transaksionin e pagesës, sipas Titullit III të këtij ligji.
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3. Në rastin kur përfshihet ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës, ofruesi i shërbimit të pagesës
për shërbimin e llogarisë kryen korrigjimin për përdoruesin e shërbimeve të pagesave sipas
pikës 1 të këtij neni, pa rënë ndesh me nenin 66, pikat 3 dhe 4, dhe nenin 82, pika 1, të këtij
ligji.
Neni 65
Dëshmi mbi autentifikimin dhe ekzekutimin e transaksioneve të pagesave
1. Kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave mohon të ketë autorizuar ekzekutimin e një
transaksioni pagese ose pretendon se transaksioni i pagesës nuk është ekzekutuar në mënyrë
korrekte, është detyrë e ofruesit të shërbimeve të pagesave që të provojë se transaksioni i
pagesës është autentifikuar, regjistruar me saktësi, është kontabilizuar dhe nuk është cenuar
nga ndonjë defekt teknik ose nga ndonjë mangësi tjetër e shërbimit të ofruar nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave.
2. Nëse transaksioni i pagesës është iniciuar nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të inicimit të
pagesës, ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës ka detyrimin të vërtetojë, brenda
kompetencave të tij, se transaksioni i pagesës ishte autentifikuar, regjistruar me saktësi dhe
nuk është cenuar nga ndonjë defekt teknik apo mangësi tjetër, sa i përket shërbimeve të
pagesave për të cilin është përgjegjës.
3. Kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave mohon të ketë autorizuar një transaksion pagese të
ekzekutuar, përdorimi i një instrumenti pagese të regjistruar nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave, përfshirë ofruesin e shërbimit të inicimit të pagesës kur është e përshtatshme, nuk
mjafton në vetvete për të vërtetuar që transaksioni i pagesës është autorizuar nga paguesi ose
që paguesi ka vepruar me mashtrim ose nuk ka përmbushur qëllimisht apo nga pakujdesia një
ose më shumë nga detyrimet e tij sipas nenit 62 të këtij ligji.
4. Në rastin e pikës 3 të këtij neni, ofruesi i shërbimeve të pagesave, përfshirë, kur është e
përshtatshme, edhe ofruesin e shërbimit të inicimit të pagesës, ofrojnë evidenca mbështetëse
për të provuar mashtrimin apo pakujdesinë e rëndë nga ana e përdoruesit të shërbimeve të
pagesave.
Neni 66
Përgjegjësia e ofruesit të shërbimeve të pagesave për transaksionet e pagesave të
paautorizuara
1. Pa rënë ndesh me nenin 64, në rast të një transaksioni pagese të paautorizuar, ofruesi i
shërbimeve të pagesave të paguesit rimburson paguesin menjëherë për shumën e transaksionit
të pagesës të paautorizuar dhe, në çdo rast, jo më vonë se në fund të ditës pasardhëse të punës,
pasi konstaton ose njoftohet për transaksionin, përveç rasteve kur ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit ka baza të arsyeshme për të dyshuar për mashtrim dhe i komunikon këto
arsye tek Banka e Shqipërisë me shkrim.
2. Në rastin e pikës 1 të këtij neni, kur është e zbatueshme, ofruesi i shërbimeve të pagesave të
paguesit rikthen llogarinë e debituar të pagesës në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse
transaksioni i paautorizuar i pagesës nuk do të kishte ndodhur, si dhe siguron që datëvaluta e
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kreditimit për llogarinë e pagesës së paguesit të jetë jo më vonë se data kur ishte debituar
shuma.
3. Kur urdhërpagesa iniciohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës, ofruesi i
shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë rimburson menjëherë, dhe në çdo rast, jo më
vonë se në fund të ditës pasardhëse të punës, shumën e transaksionit të pagesës së paautorizuar,
dhe kur është e zbatueshme, rikthen llogarinë e pagesës së debituar në gjendjen në të cilën do
të kishte qenë nëse transaksioni i paautorizuar i pagesës nuk do të kishte ndodhur.
4. Nëse ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës është përgjegjës për kryerjen e transaksionit të
paautorizuar të pagesës, kompenson menjëherë ofruesin e shërbimit të pagesës për shërbimin
e llogarisë me kërkesën e tij, për humbjet e shkaktuara apo shumat e paguara si pasojë e
pagesës për shërbimin e llogarisë të paguesit, përfshirë shumën e transaksionit të paautorizuar
të pagesës. Sipas nenit 65, pika 1 të këtij ligji, ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës ka
detyrimin për të provuar se, në fushën e tij të kompetencës, transaksioni i pagesës ishte
autentifikuar, regjistruar me saktësi dhe nuk është ndikuar nga një defekt teknik ose mangësi
të tjera të lidhura me shërbimin e pagesës për të cilin është përgjegjës.
5. Kompensime të tjera financiare, të ndryshme nga ato të përcaktuara në këtë nen, mund të
përcaktohen në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm për kontratën e lidhur ndërmjet
paguesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave ose kontratën e lidhur ndërmjet paguesit dhe
ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës, nëse është e zbatueshme.

Neni 67
Përgjegjësia e paguesit për transaksionet e paautorizuara të pagesës
1. Në përjashtim nga neni 66, paguesi mund të detyrohet të mbulojë humbjen për çdo transaksion
të paautorizuar pagese deri në shumën maksimale prej 5,000 lekësh, të shkaktuar nga
përdorimi i një instrumenti pagese të humbur apo të vjedhur, ose nga keqpërdorimi i
instrumentit të pagesës.
2. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet nëse:
a) humbja, vjedhja ose keqpërdorimi i një instrumenti pagese nuk ishte kuptuar nga paguesi
përpara pagesës, përveç rastit kur paguesi ka vepruar me mashtrim; ose
b) humbja është shkaktuar nga veprimet apo mungesa e veprimit të një punonjësi, agjenti apo
dege të një ofruesi të shërbimeve të pagesave ose të një subjekti tek i cili janë kontraktuar
aktivitetet e tyre.
3. Paguesi mbart të gjitha humbjet në lidhje me çdo transaksion pagese të paautorizuar, në qoftë
se ato janë shkaktuar si pasojë e mashtrimit nga paguesi apo si pasojë e mos arritjes së paguesit
të përmbushë një apo më shumë nga detyrimet e përcaktuara në nenin 62 të këtij ligji,
qëllimisht apo nga pakujdesia. Në raste të tilla, shuma maksimale sipas pikës 1 të këtij neni
nuk do të zbatohet.
4. Në rastet kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit nuk kërkon autentifikim të thelluar
të klientit, paguesi nuk mbart asnjë humbje financiare, përveç se kur paguesi ka kryer
mashtrim. Kur përfituesi i pagesës ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të
pagesës dështon të pranojë autentifikim të thelluar të konsumatorit, i kompenson ofruesit të
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shërbimeve të pagesave të paguesit dëmin financiar të shkaktuar.
5. Paguesi nuk ka pasoja financiare nga përdorimi i instrumentit të pagesës të humbur, të vjedhur
ose të keqpërdorur, pasi njofton sipas nenit 62, pika 1 shkronja “b” të këtij ligji, me përjashtim
të rasteve kur paguesi ka vepruar me mashtrim ose me pakujdesi të rëndë.
6. Nëse ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk ofron në çdo kohë mjetet e duhura për njoftimin e
humbjes, vjedhjes ose keqpërdorimit të një instrumenti pagese, ashtu si kërkohet sipas nenit
63 pika 1, shkronja “c”, të këtij ligji, paguesi nuk është përgjegjës për pasojat financiare që
rezultojnë nga përdorimi i këtij instrumenti pagese, me përjashtim të rasteve kur ai ka vepruar
në kushtet e mashtrimit.
Neni 68
Transaksionet e pagesës kur shuma e transaksionit nuk dihet paraprakisht
1. Kur një transaksion pagese iniciohet nga/ose nëpërmjet përfituesit të pagesës, në rastin e një
pagese bazuar në kartë dhe kur shuma e saktë nuk dihet në momentin kur paguesi jep pëlqimin
për të ekzekutuar transaksionin e pagesës, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit mund
të bllokojë fondet në llogarinë e pagesës së paguesit vetëm nëse paguesi ka dhënë pëlqimin
për shumën e fondeve që do të bllokohen.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit zhbllokon fondet e bllokuara në llogarinë e
pagesës së paguesit, sipas pikës 1 të këtij neni, pa vonesë, pas marrjes së informacionit në
lidhje me shumën e saktë të transaksionit të pagesës apo të paktën menjëherë pas marrjes së
urdhërpagesës.
Neni 69
Rimbursimet për transaksionet e pagesës të iniciuara nga ose nëpërmjet
një përfituesi pagese
1. Paguesi ka të drejtë të përfitojë një rimbursim nga ofruesi i tij i shërbimeve të pagesave për
një transaksion pagese të autorizuar, i cili është iniciuar nga/ose nëpërmjet një përfituesi
pagese dhe është ekzekutuar tashmë, nëse plotësohen të dy kushtet e mëposhtme:
a) në autorizim nuk cilësohej shuma e saktë e transaksionit të pagesës në momentin e dhënies
së autorizimit;
b) shuma e transaksionit të pagesës tejkalonte shumën e parashikuar në mënyrë të arsyeshme
nga paguesi, duke marrë parasysh shpenzimet e mëparshme të pritshme, kushtet e
kontratës tip dhe rrethanat përkatëse të rastit.
2. Me kërkesën e ofruesit të shërbimeve të pagesave, paguesi ka detyrimin të provojë se kushtet
sipas pikës 1 të këtij neni janë plotësuar.
3. Rimbursimi sipas pikës 1 të këtij neni kryhet në shumën e plotë të transaksionit të pagesës të
ekzekutuar. Datëvaluta e kreditimit të llogarisë së pagesës të paguesit nuk duhet të jetë më
vonë se data kur shuma ishte debituar.
4. Në rastin e debitimeve direkte, pa rënë ndesh me pikën 6 të këtij neni, dhe krahas të drejtës
për rimbursim të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, paguesi ka të drejtë të pakushtëzuar për
rimbursim, brenda afateve kohore të përcaktuara në nenin 70 të këtij ligji.
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5. Pavarësisht nga pika 4 e këtij neni, për qëllime të shkronjës “b” të pikës 1 të këtij neni, paguesi
nuk mund të përdorë si justifikim kursin e këmbimit valutor, nëse është aplikuar kursi i
këmbimit referencë për të cilin kanë rënë dakord me ofruesin e shërbimeve të pagesave sipas
nenit 38, pika 1, shkronja “d”, dhe nenit 45, shkronja “c”, nënpika “ii”, të këtij ligji.
6. Në kontratën tip midis paguesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave mund të bihet dakord
që paguesi nuk ka të drejtën për rimbursim kur:
a) paguesi ka dhënë pëlqimin e tij për ekzekutimin e transaksionit të pagesës drejtpërdrejt tek
ofruesi i shërbimeve të pagesave; dhe
b) aty ku është e zbatueshme, paguesit i është dhënë ose vënë në dispozicion nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave apo nga përfituesi i pagesës, të paktën katër javë përpara datës së
pagesës dhe sipas mënyrës së rënë dakord, informacioni mbi transaksionin e pagesës që
do të kryhet në të ardhmen.
7. Për debitime direkte në monedha të tjera përveç monedhës kombëtare lekë, Banka e
Shqipërisë mund krijojë të drejta rimbursimi, përveç atyre të parashikuara në këtë nen, me
kusht që ato të jenë më të favorshme për paguesin.

Neni 70
Kërkesat për rimbursime për transaksione pagese të iniciuara nga ose
nëpërmjet një përfituesi pagese
1. Paguesi mund të kërkojë rimbursimin, sipas nenit 69 të këtij ligji, të një transaksioni të
autorizuar pagese, të iniciuar nga ose nëpërmjet një përfituesi pagese brenda tetë javësh nga
data në të cilën janë debituar fondet.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave, brenda dhjetë ditësh pune nga marrja e kërkesës për
rimbursim, kthen shumën e plotë të transaksionit të pagesës ose jep arsyet për refuzimin e
rimbursimit, si dhe cilëson organet përkatëse ku paguesi mund të ankimojë, në përputhje me
nenet 92 dhe 93 të këtij ligji, në qoftë se ai nuk i pranon arsyet e dhëna.
3. E drejta e ofruesit të shërbimeve të pagesave për të refuzuar rimbursimin, sipas pikës 2 të këtij
neni, nuk zbatohet në rastin e debitimit direkt.

KREU 3
EKZEKUTIMI I TRANSAKSIONEVE TË PAGESËS
SEKSIONI 1
URDHËRPAGESAT DHE SHUMAT E TRANSFERUARA
Neni 71
Marrja e urdhërpagesave
1. Koha e marrjes së urdhërpagesës është momenti kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të
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paguesit merr urdhërpagesën.
2. Llogaria e paguesit nuk debitohet përpara marrjes së urdhërpagesës. Nëse koha e marrjes nuk
përkon me një ditë pune për ofruesin e shërbimeve të pagesave të paguesit, urdhërpagesa
konsiderohet si e marrë në dorëzim në ditën pasardhëse të punës. Ofruesi i shërbimeve të
pagesave mund të caktojë një orar kufi pranë përfundimit të një dite pune (cut-off), përtej të
cilit çdo urdhërpagesë e marrë konsiderohet si e marrë në ditën pasardhëse të punës.
3. Nëse përdoruesi i shërbimeve të pagesave që inicion një urdhërpagesë dhe ofruesi i
shërbimeve të pagesave bien dakord që ekzekutimi i urdhërpagesës të fillojë në një ditë të
caktuar, ose në fund të një periudhe të caktuar ose në ditën në të cilën paguesi vendos fondet
e nevojshme në dispozicion të ofruesit të shërbimeve të pagesave, koha e marrjes së
urdhërpagesës, për qëllime të nenit 76 të këtij ligji është dita e rënë dakord midis tyre. Nëse
dita e rënë dakord nuk është ditë pune për ofruesin e shërbimeve të pagesave, urdhërpagesa
konsiderohet e marrë në ditën pasardhëse të punës.

Neni 72
Refuzimi i urdhërpagesave
1. Kur ofruesi i shërbimeve të pagesave refuzon të ekzekutojë një urdhërpagesë ose të iniciojë
një transaksion pagese, refuzimi dhe, nëse është e mundur, arsyet për të, si dhe procedura për
korrigjimin e ndonjë gabimi faktik që çojnë në refuzim, i njoftohen përdoruesit të shërbimeve
të pagesave, me përjashtim të rasteve kur ndalohet nga legjislacioni në fuqi.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave jep ose vë në dispozicion njoftimin në mënyrën e rënë dakord
në rastin më të parë të mundur, dhe në çdo rast, brenda afateve sipas nenit 76 të këtij ligji.
3. Kontrata tip mund të përmbajë një kusht që ofruesi i shërbimeve të pagesave të aplikojë një
tarifë të arsyeshme për refuzimin sipas pikës 1 të këtij neni, në qoftë se ka arsye objektive për
refuzimin.
4. Në rastet kur të gjitha kushtet e përcaktuara në kontratën tip të paguesit janë plotësuar, ofruesi
i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë të paguesit nuk refuzon ekzekutimin e një
urdhërpagese të autorizuar, pavarësisht nëse urdhërpagesa iniciohet nga një pagues përfshirë
këtu dhe inicimin me anë të një ofruesi të shërbimit të inicimit të pagesës ose nëpërmjet
përfituesit të pagesës, përveçse kur është e ndaluar nga legjislacioni në fuqi.
5. Për qëllimet e neneve 76 dhe 82 të këtij ligji, urdhërpagesa, të cilës i është refuzuar ekzekutimi,
konsiderohet e pa marrë.

Neni 73
Parevokueshmëria e urdhërpagesës
1. Përdoruesi i shërbimeve të pagesave nuk revokon urdhërpagesën pasi merret nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave të paguesit, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë
nen.
2. Kur transaksioni i pagesës është iniciuar nga ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës apo nga
44

ose nëpërmjet përfituesit të pagesës, paguesi nuk mund të revokojë urdhërpagesën pas dhënies
së pëlqimit për ta iniciuar transaksionin e pagesës tek ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës
ose pasi ka dhënë pëlqimin për ta ekzekutuar transaksionin e pagesës tek përfituesi i pagesës.
3. Pavarësisht pikës 2 të këtij neni, në rastin e një debitimi direkt dhe pa cenuar të drejtat për
rimbursim, paguesi mund të revokojë urdhërpagesën jo më vonë se fundi i ditës së punës që i
paraprin ditës së rënë dakord për debitimin e fondeve.
4. Në rastin e parashikuar në nenin 71, pika 2 të këtij ligji, përdoruesi i shërbimeve të pagesave
mund të revokojë urdhërpagesën jo më vonë se fundi i ditës së punës që i paraprin ditës së
rënë dakord.
5. Pas afateve kohore të përcaktuara në pikat 1 deri 4 të këtij neni, urdhërpagesa mund të
revokohet vetëm nëse përdoruesi i shërbimeve të pagesave dhe ofruesit përkatës të shërbimeve
të pagesave bien dakord midis tyre. Në rastet e parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni,
kërkohet dhe dakordësia e përfituesit të pagesës. Ofruesi përkatës i shërbimeve të pagesave
mund të aplikojë tarifa për revokimin, nëse është parashikuar në kontratën tip.

Neni 74
Shumat e transferuara dhe shumat e marra
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit
të pagesës, si dhe çdo ndërmjetës i ofruesve të shërbimeve të pagesave transferon shumën e
plotë të transaksionit të pagesës dhe shmang zbritjen e tarifave nga shuma e transferuar.
2. Pavarësisht pikës 1 të këtij neni, përfituesi i pagesës dhe ofruesi i shërbimeve të pagesave
mund të bien dakord që ofruesi përkatës i shërbimeve të pagesave të zbresë tarifën e tij nga
shuma e transferuar para se ta kreditojë atë tek përfituesi i pagesës. Në një rast të tillë, shuma
e plotë e transaksionit të pagesës dhe ajo e tarifave duhet të jepen të ndara në informacionin
që i jepet përfituesit të pagesës.
3. Nëse nga shuma e transferuar duhet të zbriten tarifa të tjera, përveç atyre të përmendura në
pikën 2 të këtij neni, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit siguron që përfituesi i
pagesës të marrë shumën e plotë të transaksionit të pagesës të iniciuar nga paguesi. Në rastet
kur transaksioni i pagesës është iniciuar nga, ose nëpërmjet, përfituesit të pagesës, ofruesi i tij
i shërbimeve të pagesave siguron që përfituesi i pagesës të marrë shumën e plotë të
transaksionit të pagesës.

SEKSIONI 2
KOHA E EKZEKUTIMIT DHE DATËVALUTA
Neni 75
Fusha e zbatimit
1. Ky seksion zbatohet për:
a) transaksionet e pagesave në monedhën kombëtare lekë;
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b) transaksionet e pagesave kombëtare në euro.
2. Ky seksion zbatohet për transaksionet e pagesave, të cilat nuk përmenden në pikën 1 të këtij
neni, me përjashtim të rasteve kur është rënë dakord ndryshe midis përdoruesit të shërbimeve
të pagesave dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave. Në çdo rast do të zbatohet parashikimi i
nenit 79 të këtij ligji.
3. Për transaksionet e pagesave ndërkufitare me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian,
përdoruesi i shërbimeve të pagesave dhe ofruesi i shërbimeve të pagesave bien dakord për një
periudhë më të gjatë se ajo e përcaktuar në nenin 76 të këtij ligji, e cila nuk tejkalon 4 ditë
pune pas datës së marrjes së urdhërpagesës, sipas nenit 71 të këtij ligji.

Neni 76
Transaksionet e pagesës në një llogari pagese
1. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit siguron që, pas datës së marrjes së urdhërpagesës,
sipas nenit 71 të këtij ligji, shuma e transaksionit të pagesës të kreditohet në llogarinë e ofruesit
të shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës jo më vonë se fundi i ditës pasardhëse të
punës. Ky afat mund të zgjatet me një ditë pune shtesë për transaksionet e pagesave të iniciuara
në formë letër.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës përcakton datëvalutën dhe kalon
shumën e transaksionit të pagesës në llogarinë e pagesës së përfituesit, pasi ofruesi i
shërbimeve të pagesave të ketë marrë fondet, sipas nenit 79 të këtij ligji.
3. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës transmeton një urdhërpagesë të
iniciuar nga ose nëpërmjet përfituesit të pagesës tek ofruesi i shërbimeve të pagesave të
paguesit brenda afateve të rëna dakord ndërmjet palëve, duke bërë të mundur shlyerjen, për sa
i përket debitimit direkt, në datën e rënë dakord për pagesën.

Neni 77
Mungesa e një llogarie pagese të përfituesit të pagesës, pranë ofruesit të
shërbimeve të pagesave
Kur përfituesi i pagesës nuk ka llogari pagese pranë ofruesit të shërbimeve të pagesave, fondet
vihen në dispozicion të përfituesit të pagesës nga ofruesi i shërbimeve të pagesave, i cili merr
fondet për përfituesin e pagesës brenda periudhës të përcaktuar në nenin 76 të këtij ligji.

Neni 78
Paraja fizike (cash-i) e vendosur në një llogari pagese
Kur një konsumator ose një mikrondërmarrje vendos para fizike (cash) në llogarinë e pagesave
që ka me ofruesin e shërbimeve të pagesave në monedhën në të cilën mbahet llogaria e pagesës,
ofruesi i shërbimeve të pagesave siguron që shuma të vihet në dispozicion dhe të bëhet efektive
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menjëherë pas momentit të marrjes së fondeve. Kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave nuk
është konsumator ose mikrondërmarrje, shuma vihet në dispozicion dhe bëhet efektive jo më
vonë se në ditën pasardhëse të punës pas marrjes së fondeve.

Neni 79
Datëvaluta dhe disponueshmëria e fondeve
1. Datëvaluta e kreditimit të llogarisë së pagesës së përfituesit të pagesës nuk duhet të jetë më
vonë se dita e punës në të cilën shuma e transaksionit të pagesës është kredituar në llogarinë e
ofruesit të shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës.
2. Ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës siguron që shuma e transaksionit të
pagesës është në dispozicion të përfituesit menjëherë pasi kjo shumë të jetë kredituar në
llogarinë e ofruesit të shërbimeve të pagesave të përfituesit, kur nga ana e ofruesit të
shërbimeve të pagesave të paguesit nuk ka këmbim të monedhës.
3. Detyrimi sipas pikës 2 të këtij neni, zbatohet edhe për pagesat brenda të njëjtit ofrues të
shërbimeve të pagesave.
4. Datëvaluta e debitimit të llogarisë të pagesës së paguesit është jo më herët se momenti në të
cilin shuma e transaksionit të pagesës debitohet në llogarinë e pagesës.

Neni 80
Transaksionet kombëtare të pagesave
Për transaksionet kombëtare të pagesave, Banka e Shqipërisë mund të parashikojë një afat
maksimal ekzekutimi më të shkurtër se afatet e parashikuara në këtë seksion.

SEKSIONI 3
DETYRIMI
Neni 81
Kodi unik i identifikimit i pasaktë
1. Në rastin kur urdhërpagesa është ekzekutuar në përputhje me kodin unik të identifikimit,
urdhërpagesa konsiderohet se është ekzekutuar saktësisht për përfituesin e pagesës të
përcaktuar nga kodi unik i identifikimit.
2. Në rastin kur kodi unik i identifikimit i dhënë nga përdoruesi i shërbimeve të pagesave është
i pasaktë, ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk është përgjegjës sipas nenit 82 të këtij ligji,
për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës.
3. Pavarësisht pikës 2 të këtij neni, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit bën përpjekje të
arsyeshme për të rikuperuar fondet e përfshira në transaksionin e pagesës. Ofruesi i
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shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës gjithashtu bashkëpunon në këto përpjekje,
duke i komunikuar ofruesit të shërbimeve të pagesave të paguesit të gjithë informacionin në
dispozicion për mbledhjen e fondeve.
4. Në rast se mbledhja e fondeve sipas pikës 3 të këtij neni, nuk është e mundur, ofruesi i
shërbimeve të pagesave të paguesit i siguron paguesit, pas një kërkese me shkrim, të gjithë
informacionin në dispozicion të ofruesit të shërbimeve të pagesave të paguesit dhe që paraqet
interes për paguesin, me qëllim paraqitjen e një ankese ligjore për të rikuperuar fondet.
5. Nëse është rënë dakord në kontratën tip, ofruesi i shërbimeve të pagesave mund të tarifojë
përdoruesin e shërbimeve të pagesave për rimbursimin e fondeve.
6. Ofruesi i shërbimeve të pagesave është përgjegjës vetëm për ekzekutimin e transaksioneve të
pagesës sipas kodit unik të identifikimit të dhënë nga përdoruesi i shërbimeve të pagesave,
pavarësisht nëse përdoruesi i shërbimeve të pagesave jep informacion shtesë veç atij që
specifikohet në nenin 38, pika 1, shkronja “a” ose në nenin 45, shkronja “b”, nënpika “ii” të
këtij ligji.

Neni 82
Përgjegjësia e ofruesit të shërbimeve të pagesave për mosekzekutimin, ekzekutimin e
gabuar ose me vonesë të transaksioneve të pagesave
1. Kur urdhërpagesa është iniciuar drejtpërdrejt nga paguesi:
a) ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, pa cenuar nenin 64, nenin 81 pikat 2, 3 dhe
4, dhe nenin 86 të këtij ligji, është përgjegjës ndaj paguesit për ekzekutimin e saktë të
transaksionit të pagesës, përveç se kur ai mund t'i provojë paguesit dhe, aty kur është rasti,
ofruesit të shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës që ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të pagesës ka marrë shumën e transaksionit të pagesës, sipas nenit
76, pika 1 të këtij ligji. Në këtë rast, ofruesi i shërbimeve të pagesave i përfituesit të pagesës
është përgjegjës ndaj përfituesit të pagesës për ekzekutimin e saktë të transaksionit të
pagesës;
b) kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit është përgjegjës sipas shkronjës “a” të
pikës 1 të këtij neni, ai i rimburson paguesit pa vonesa të panevojshme shumën e
transaksionit të pagesës së paekzekutuar apo të kryer gabimisht dhe, kur është rasti, rikthen
llogarinë e debituar të pagesës në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse transaksioni i
gabuar i pagesës nuk do të kishte ndodhur;
c) datëvaluta e kreditimit për llogarinë e pagesës të paguesit nuk duhet të kalojë datën kur
shuma është debituar;
d) kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës është përgjegjës sipas pikës
1, shkronja “a” të këtij neni, menjëherë vendos shumën e transaksionit të pagesës në
dispozicion të përfituesit të pagesës dhe, kur është e aplikueshme, krediton shumën
korresponduese në llogarinë e pagesës së përfituesit të pagesës;
e) datëvaluta e kreditimit për llogarinë e pagesës së përfituesit të pagesës duhet të jetë jo më
vonë se data në të cilën shuma do të kishte datëvalutën, nëse transaksioni i pagesës do të
ishte kryer në mënyrë korrekte sipas nenit 79 të këtij ligji;
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f) kur transaksioni i pagesës kryhet me vonesë, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit
të pagesës siguron, me kërkesë të ofruesit të shërbimeve të pagesave të paguesit që vepron
në emër të paguesit, që datëvaluta e kreditimit për llogari të pagesës së përfituesit të jetë
jo më vonë se data kur shuma do të kishte marrë datëvalutën nëse transaksioni do të ishte
kryer në mënyrë korrekte;
g) në rast të një transaksioni pagese të paekzekutuar apo të ekzekutuar në mënyrë jo të
rregullt, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, pavarësisht përgjegjësisë sipas kësaj
pike, me kërkesë të paguesit dhe pa aplikuar tarifa, bën përpjekje të menjëhershme për të
ndjekur transaksionin e pagesës dhe njofton paguesin për rezultatin.
2. Kur urdhërpagesa iniciohet nga ose nëpërmjet përfituesit të pagesës:
a) ofruesi i tij i shërbimeve të pagesave, pa rënë ndesh me nenin 64, nenin 81 pikat 2, 3 dhe
4, dhe nenin 86 të këtij ligji, është përgjegjës ndaj përfituesit të pagesës për transmetimin
e saktë të urdhërpagesës tek ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, sipas nenit 76
pika 3 të këtij ligji. Kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit është përgjegjës
sipas kësaj nënpike, ai duhet ta ridërgojë menjëherë urdhërpagesën në fjalë tek ofruesi i
shërbimeve të pagesave të paguesit;
b) në rast transmetimi të vonuar të urdhërpagesës, shuma merr datëvalutën në llogari të
pagesës së përfituesit të pagesës jo më vonë se data në të cilën shuma do të kishte marrë
datëvalutë nëse transaksioni do të ishte kryer në mënyrë korrekte;
c) përveç kësaj, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit, pa rënë ndesh me nenin 64,
nenin 81 pikat 2, 3 dhe 4, dhe nenin 86 të këtij ligji, është përgjegjës ndaj përfituesit të
pagesës për trajtimin e transaksionit të pagesës në përputhje me detyrimet e tij, sipas nenit
79 të këtij ligji;
d) kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës është përgjegjës sipas pikës
2, shkronja “c” të këtij neni, ai siguron që shuma e transaksionit të pagesës të jetë në
dispozicion të përfituesit të pagesës, menjëherë pasi ajo shumë të jetë kredituar në
llogarinë e ofruesit të shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës. Shuma merr
datëvalutë në llogari të pagesës së përfituesit të pagesës jo më vonë se data kur shuma do
të kishte marrë datëvalutë nëse transaksioni do të ishte kryer në mënyrë korrekte;
e) në rastin e një transaksioni të paekzekutuar apo të ekzekutuar në mënyrë jo të rregullt, për
të cilin ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës nuk është përgjegjës sipas
pikës 2, shkronjat “a” dhe “b” të këtij neni, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit
do të jetë përgjegjës për paguesin. Kur ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit është
përgjegjës, ai, sipas mundësisë dhe pa vonesa, i rimburson paguesit, shumën e
transaksionit të pagesës së paekzekutuar apo të kryer gabimisht dhe rikthen llogarinë e
debituar të pagesës në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse transaksioni i gabuar i
pagesës nuk do të kishte ndodhur. Datëvaluta e kreditimit për llogarinë e pagesës të
paguesit nuk duhet të jetë më vonë se data kur shuma ishte debituar;
f) detyrimi sipas pikës 2, shkronja “e” e këtij neni nuk aplikohet për ofruesin e shërbimeve
të pagesave të paguesit në rast se ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit vërteton që
ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës ka marrë shumën e transaksionit
të pagesës, edhe kur ekzekutimi i transaksionit të pagesës thjesht është vonuar. Në një rast
të tillë, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit të pagesës vendos shumën në llogari
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të pagesës së përfituesit të pagesës me datëvalutë jo më vonë se datëvaluta që do të kishte
marrë shuma nëse transaksioni do të ishte kryer në mënyrë korrekte;
g) në rast të një transaksioni pagese të paekzekutuar apo të ekzekutuar në mënyrë jo të
rregullt, kur urdhërpagesa është iniciuar nga përfituesi i pagesës, ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të pagesës pavarësisht përgjegjësisë sipas kësaj shkronje, me
kërkesë të përfituesit dhe pa aplikuar tarifa, bën përpjekje të menjëhershme për të ndjekur
transaksionin e pagesës dhe njofton përfituesin e pagesës për rezultatin.
3. Përveç sa më sipër, ofruesit e shërbimeve të pagesave janë përgjegjës, ndaj përdoruesve të tyre
të shërbimeve të pagesave, për çdo tarifë dhe për çdo interes që përdoruesi i shërbimeve të
pagesave është subjekt si pasojë e mosekzekutimit ose ekzekutimit të gabuar, duke përfshirë
edhe ekzekutimet me vonesë të transaksionit të pagesës.

Neni 83
Përgjegjësia në rastin e shërbimit të inicimit të pagesës për mos ekzekutimin,
ekzekutimin e gabuar apo me vonesë të transaksioneve të pagesës
1. Kur urdhërpagesa është iniciuar nga një pagues nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të inicimit
të pagesës, ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, pa rënë ndesh me nenin 64
dhe nenin 81 pikat 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, i rimburson paguesit shumën e transaksionit të
pagesës së paekzekutuar ose të ekzekutuar gabim, dhe kur është e zbatueshme, rikthen
llogarinë e pagesës të debituar në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse transaksioni i
gabuar nuk do të kishte ndodhur.
2. Barra e provës është e ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës për të vërtetuar se
urdhërpagesa është marrë nga ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë të
paguesit, në përputhje me nenin 71 të këtij ligji, dhe se brenda fushës së kompetencave të tij
transaksioni i pagesës është autentifikuar, regjistruar me saktësi dhe nuk është ndikuar nga
defekte teknike apo mangësi të tjera të lidhura me mosekzekutimin, ekzekutimin e gabuar apo
të vonuar të transaksionit.
3. Nëse ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës është përgjegjës për mosekzekutimin,
ekzekutimin e gabuar apo me vonesë të transaksionit të pagesës, ai menjëherë kompenson
ofruesin e shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, me kërkesë të tij, për humbjet e
shkaktuara apo shumat e paguara si pasojë e rimbursimit të paguesit.

Neni 84
Kompensim financiar shtesë
Ky seksion nuk cenon asnjë kompensim financiar shtesë të përcaktuar sipas legjislacionit në
fuqi për kontratat e nënshkruara ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të shërbimeve të pagesave.

Neni 85
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E drejta e rekursit
1. Kur përgjegjësia e një ofruesi të shërbimeve të pagesave sipas neneve 66 dhe 82 të këtij ligji
i atribuohet një tjetër ofruesi të shërbimeve të pagesave ose një ndërmjetësi, ky ofrues i
shërbimeve të pagesave apo ndërmjetës, kompenson ofruesin e parë të shërbimeve të pagesave
për çdo humbje të shkaktuar apo për shumat e paguara sipas neneve 66 dhe 82 të këtij ligji.
Kjo përfshin kompensimin, kur ndonjë nga ofruesit e shërbimeve të pagesave dështon të
përdorë autentifikim të thelluar të klientit.
2. Kompensim financiar shtesë mund të përcaktohet në përputhje me marrëveshjet ndërmjet
ofruesve të shërbimeve të pagesave dhe/ose ndërmjetësve dhe ligjit të zbatueshëm që rregullon
marrëveshjen e nënshkruar midis tyre.
Neni 86
Rrethana jo normale dhe të paparashikueshme
Asnjë përgjegjësi nuk mund të lindë sipas Kreut 2 dhe 3 të këtij titulli në rastet e rrethanave
jo normale dhe të paparashikueshme jashtë kontrollit të palës që ka kërkuar zbatimin e këtyre
rrethanave, pasojat e të cilave do të ishin të pashmangshme, pavarësisht të gjitha përpjekjeve
për të kundërtën, apo në rastet kur një ofrues i shërbimeve të pagesave i nënshtrohet
detyrimeve të tjera të përcaktuara në akte të tjera ligjore ose nënligjore.

KREU 4
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
Neni 87
Mbrojtja dhe përpunimi i të dhënave personale
1. Sistemet e pagesave dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave përpunojnë të dhëna personale kur,
është e nevojshme dhe në masën e nevojshme për të mbrojtur parandalimin, hetimin dhe
zbulimin e mashtrimit të pagesës. Përpunimi i të dhënave personale për qëllime të këtij ligji
kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.
2. Ofruesit e shërbimeve të pagesave aksesojnë, përpunojnë dhe mbajnë të dhëna personale të
nevojshme për ofrimin e shërbimeve të tyre të pagesave, me pëlqimin e shprehur qartazi të
përdoruesit të shërbimeve të pagesave.

KREU 5
RREZIQET OPERACIONALE DHE TË SIGURISË DHE AUTENTIFIKIMI
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Neni 88
Administrimi i rreziqeve operacionale dhe të sigurisë
1. Ofruesit e shërbimeve të pagesave krijojnë një kuadër rregullativ me masat e duhura zbutëse
dhe mekanizma kontrolli për administrimin e rreziqeve operacionale dhe të sigurisë, të lidhura
me shërbimet e pagesave të ofruara prej tyre. Si pjesë e këtij kuadri rregullativ, ofruesi i
shërbimeve të pagesave krijon dhe mban procedura efektive të administrimit të incidentit,
përfshirë edhe ato për zbulimin dhe klasifikimin e incidenteve të mëdha operacionale dhe të
sigurisë.
2. Ofruesit e shërbimeve të pagesave i vënë në dispozicion Bankës së Shqipërisë, në bazë vjetore,
ose dhe në intervale më të shkurtra kohore të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, një vlerësim
të përditësuar dhe gjithëpërfshirës të rrezikut operacional dhe atij të sigurisë në lidhje me
shërbimet e pagesave të cilat ata ofrojnë, dhe mbi përshtatshmërinë e masave zbutëse dhe
mekanizmave të kontrollit të zbatuara në përgjigje të atyre rreziqeve.
3. Banka e Shqipërisë, nxjerr akte nënligjore në zbatim të kërkesave të këtij neni, mbështetur në
praktikat më të mira ndërkombëtare dhe standardet teknike rregullatore të fushës.

Neni 89
Raportimi i incidenteve
1. Në rast se ndodh një incident madhor operacional apo i sigurisë, ofruesit e shërbimeve të
pagesave njoftojnë pa vonesa të pajustifikuara Bankën e Shqipërisë.
2. Në rastet kur incidenti ka ose mund të ketë ndikim në interesat financiare të përdoruesve të
tij të shërbimeve të pagesave, ofruesi i shërbimeve të pagesave informon pa vonesa të
pajustifikuara përdoruesit e tij të shërbimeve të pagesave mbi incidentin dhe për të gjitha
masat që ata mund të marrin për të zbutur efektet e padëshiruara të incidentit.
3. Pas marrjes së njoftimit sipas pikës 1 të këtij neni, Banka e Shqipërisë, kur është e
përshtatshme, merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e menjëhershme të
sistemit financiar.
4. Ofruesit e shërbimeve të pagesave sigurojnë të dhëna statistikore për mashtrimet në lidhje me
mjetet e ndryshme të pagesës, në mënyrën dhe periodicitetin e përcaktuar nga Banka e
Shqipërisë, i cili në çdo rast do jetë të paktën në bazë vjetore.

Neni 90
Autentifikimi
1. Ofruesit e shërbimeve të pagesave, sipas mënyrës së përcaktuar nga Banka e Shqipërisë,
zbatojnë autentifikim të thelluar të klientit në rastet kur paguesi:
a) akseson llogarinë e tij të pagesave online;
b) inicion një transaksion elektronik pagese;
c) kryen çdo veprim nëpërmjet një mënyre komunikimi në distancë, që mund të përfshijë
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2.

3.

4.

5.

rrezik mashtrimi pagese apo abuzime të tjera.
Në rastet e inicimit të transaksioneve të pagesave elektronike, sipas pikës 1, shkronja “b” të
këtij neni, për transaksionet e pagesave elektronike në distancë, ofruesit e shërbimeve të
pagesave zbatojnë autentifikim të thelluar të klientit, i cili përfshin elemente që në mënyrë
dinamike lidhin transaksionin me një shumë të caktuar dhe me një përfitues të caktuar pagese.
Ofruesit e shërbimit të pagesave marrin masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur
konfidencialitetin dhe integritetin e kredencialeve të personalizuara të sigurisë së përdoruesve
të shërbimit të pagesave, në zbatim të pikës 1 të këtij neni.
Pikat 2 dhe 3 të këtij neni zbatohen edhe në rastet kur pagesat janë iniciuar nëpërmjet një
ofruesi të shërbimit të inicimit të pagesave. Pikat 1 dhe 3 të këtij neni zbatohen në rastet kur
informacioni kërkohet nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të informimit të llogarisë.
Ofruesi i shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë i lejon ofruesit të shërbimit të inicimit
të pagesës dhe ofruesit të shërbimit të informimit të llogarisë, të mbështeten tek procedurat e
autentifikimit të ofruara nga ofruesit e shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë tek
përdoruesi i shërbimeve të pagesave në përputhje me pikat 1 dhe 3 të këtij neni, në rastet kur
përfshihet ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës sipas pikave 1, 2 dhe 3 të këtij neni.

Neni 91
Kërkesat teknike për autentifikimin dhe komunikimin
1. Banka e Shqipërisë, përcakton me akt nënligjor, kërkesat teknike për ofruesit e shërbimeve të
pagesave siç përcaktohet në nenin 5, shkronja “cc” të këtij ligji, duke specifikuar:
a) kërkesat për autentifikim të thelluar të klientit sipas nenit 90, pikat 1 dhe 2 të këtij ligji;
b) përjashtimet nga zbatimi i nenit 90, pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji, bazuar në kriteret e
përcaktuara në pikën 3 të këtij neni;
c) kërkesat me të cilat masat e sigurisë duhet të jenë në përputhje, sipas nenit 90, pika 3 të këtij
ligji për të mbrojtur konfidencialitetin dhe integritetin e kredencialeve të personalizuara të
sigurisë të përdoruesve të shërbimeve të pagesave; dhe
d) kërkesat për standarde komunikimi të përbashkëta dhe të hapura me qëllim identifikimin,
autentifikimin, njoftimin dhe dhënien e informacionit, si dhe për zbatimin e masave të
sigurisë, ndërmjet ofruesve të shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, ofruesve të
shërbimit të inicimit të pagesës, paguesve, përfituesve të pagesës dhe ofruesve të shërbimeve
të tjera të pagesave.
2. Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor, kërkesat teknike, sipas pikës 1 të këtij neni,
në mënyrë të tillë që:
a) të sigurojë një nivel të përshtatshëm sigurie për përdoruesit e shërbimeve të pagesave dhe
të ofruesve të shërbimeve të pagesave, nëpërmjet miratimit të kërkesave efektive dhe të
bazuara në rrezik;
b) të garantojë sigurinë e fondeve dhe të dhënave personale të përdoruesve të shërbimeve të
pagesave;
c) të sigurojë dhe të ruajë një konkurrencë të drejtë e të sigurt mes ofruesve të shërbimeve të
pagesave;
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d) të sigurojë neutralitet të modelit të biznesit dhe të teknologjisë;
e) të lejojë zhvillimin e mënyrave të pagesës lehtësisht të përdorshme, të aksesueshme dhe
novatore.
3. Përjashtimet e përmendura në pikën 1, shkronja “b” të këtij neni bazohen në kriteret e
mëposhtme:
a) nivelin e rrezikut të përfshirë në shërbimin e ofruar;
b) shumën, karakterin përsëritës të transaksionit, ose të dyja;
c) mënyrën e pagesës së përdorur për kryerjen e transaksionit.

KREU 6
PROCEDURAT PËR ZGJIDHJEN ALTERNATIVE TË MOSMARRËVESHJEVE
Neni 92
Njësia përgjegjëse për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve (ZAM)
1. Banka e Shqipërisë, pa paragjykuar të drejtën e palëve për t’iu drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit, krijon një njësi të veçantë ZAM, e cila
shqyrton dhe zgjidh mosmarrëveshjet e lindura ndërmjet konsumatorëve ose
mikrondërmarrjeve dhe ofruesve të shërbimeve të pagesave për shkelje të pretenduara të këtij
ligji nga ana e ofruesve të shërbimeve të pagesave.
2. Banka e Shqipërisë me akt nënligjor miraton rregullat për funksionimin dhe organizimin e
njësisë ZAM, në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e
konsumatorit.
3. Banka e Shqipërisë me akt nënligjor miraton procedurat për zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve nga ana e njësisë ZAM në përputhje me parashikimet e legjislacionit në
fuqi për mbrojtjen e konsumatorit. Procedurat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve
ndërmjet palëve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, në lidhje me të drejtat dhe detyrimet
që rrjedhin nga Titujt III dhe IV të këtij ligji, duhet të jenë të përshtatshme, të pavarura, të
paanshme, transparente dhe efektive.
4. Procedurat e ZAM sipas pikës 3 të këtij neni, zbatohen për ofruesit e shërbimeve të pagesave
dhe gjithashtu mbulojnë edhe veprimtaritë e personave që administrojnë biznesin.
5. Banka e Shqipërisë publikon procedurat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve.

Neni 93
Detyrimet e ofruesve të shërbimeve të pagesave për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve
1. Konsumatorët ose mikrondërmarrjet, përpara se të paraqesin ankim pranë njësisë ZAM, i
drejtohen ofruesit të shërbimeve të pagesave për shkelje të pretenduara të këtij ligji.
2. Ofruesit e shërbimeve të pagesave, si subjekte të mbikëqyrura dhe të rregulluara nga Banka e
Shqipërisë, krijojnë dhe zbatojnë procedura të përshtatshme dhe efektive për zgjidhjen e
ankesave në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Titujt III dhe IV të këtij ligji.
3. Procedurat e cituara në pikën 2 të këtij neni vihen në dispozicion të paktën në gjuhën shqipe,
dhe nëse është rënë dakord shprehimisht midis palëve edhe në një gjuhë tjetër.
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4. Ofruesit e shërbimeve të pagesave i përgjigjen ankesave me shkrim ose, nëse është rënë dakord
ndërmjet palëve, me një mjet tjetër të qëndrueshëm komunikimi.
5. Përgjigjja e ofruesit të shërbimeve të pagesave sipas pikës 4 të këtij neni adreson të gjitha
çështjet e ngritura, brenda një afati të përshtatshëm kohor dhe jo më vonë se 15 ditë pune pas
pranimit të ankesës. Në situata të jashtëzakonshme, nëse përgjigjja nuk mund të jepet brenda
15 ditëve pune për arsye jashtë kontrollit të ofruesit të shërbimeve të pagesave, ai njofton me
shkrim mbi arsyet e vonesës së përgjigjes, si dhe përcakton afatin në të cilin përdoruesi i
shërbimeve të pagesave do të marrë përgjigjen përfundimtare. Në çdo rast, afati i fundit për
marrjen e përgjigjes përfundimtare nuk i kalon 35 ditë pune.
6. Ofruesi i shërbimeve të pagesave informon përdoruesit e shërbimeve të pagesave për të drejtën
për të paraqitur ankim pranë njësisë ZAM në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga
Titujt III dhe IV të këtij ligji.
7. Informacioni sipas pikës 6 të këtij neni, paraqitet në mënyrë të qartë, gjithëpërfshirëse dhe
lehtësisht të aksesueshme në faqen e internetit të ofruesit të shërbimeve të pagesave, kur
ekziston një e tillë, në degë, si dhe në kontratën tip ndërmjet ofruesit të shërbimeve të pagesave
dhe përdoruesit të shërbimeve të pagesave. Ofruesi i shërbimeve të pagesave specifikon se si
mund të aksesohen informacione të mëtejshme mbi procedurat e zgjidhjes alternative të
mosmarrëveshjeve.

TITULLI V
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE, SANKSIONET DHE ANKIMET
KREU 1
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET

Neni 94
Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet
1.

Shkeljet e dispozitave të këtij ligji klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe Banka e
Shqipërisë ka të drejtë të vendosë gjoba ndaj ofruesit të shërbimeve të pagesës ose kundrejt atyre
që efektivisht kontrollojnë dhe administrojnë veprimtarinë e tij.
2. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 50,000 lekë deri në 250,000 lekë për institucionin e
pagesave dhe ofruesin e shërbimeve të pagesave, që përfiton nga përjashtimi sipas nenit 27 ose
28 të këtij ligji, kur kryen shkeljet e mëposhtme:
a) ofron shërbime të pagesave të papërfshira në licencë ose të paregjistruara sipas neneve 6 dhe
16 të këtij ligji;
b) nuk plotëson kërkesat për kapitalin minimal, siç parashikohet në këtë ligj dhe në aktet
nënligjore në zbatim të tij;
c) nuk mbron fondet e përdoruesve të shërbimeve të pagesave, në kundërshtim me nenin 12 të
këtij ligji;
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d) nuk ka krijuar rregulla, procedura dhe sisteme të përshtatshme dhe gjithëpërfshirëse për
drejtimin dhe kontrollin e brendshëm, siç parashikohet në pikën 4 të nenit 13 të këtij ligji;
e) nuk njofton Bankën e Shqipërisë për faktet ose rrethanat e reja të konstatuara pas dhënies së
licencës, në kundërshtim me nenin 17 të këtij ligji;
f) nuk mban llogaritë kontabël dhe nuk përgatit raportet financiare për pasqyrimin e gjendjes
financiare, në mënyrë të saktë dhe në përputhje me rregullat dhe parimet kontabël, siç
parashikohet në nenin 18 të këtij ligji;
g) në rastet kur institucioni i pagesave kryen edhe veprimtari të tjera të ndryshme nga ato të
shërbimeve të pagesave, nuk mban informacion të veçantë kontabël siç parashikohet në pikën
4 të nenit 18 të këtij ligji;
h) nuk raporton sipas formës, tipit, metodologjisë, përmbajtjes dhe afateve të përcaktuara në aktet
nënligjore të Bankës së Shqipërisë, siç parashikohet në nenin 18 të këtij ligji;
i) jep kredi në lidhje me shërbimet e pagesave, në kundërshtim me kërkesat e parashikuara në
nenin 19, pika 4 të këtij ligji;
j) ofron shërbimin e pagesave nëpërmjet agjentëve, pa njoftuar Bankën e Shqipërisë, siç
parashikohet në nenin 21, pika 1 të këtij ligji;
k) nuk informon Bankën e Shqipërisë për transferimin e funksioneve operacionale të shërbimit
të pagesave tek të tretët, siç parashikohet në nenin 21, pika 6 të këtij ligji.
3.

Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 50,000 lekë deri në 250,000 lekë për ofruesin e shërbimeve
të pagesave, kur kryen shkeljet e mëposhtme:
a) tarifon përdoruesin e shërbimeve të pagesave për dhënien e informacionit, në kundërshtim me
nenin 33 të këtij ligji;
b) nuk i siguron përdoruesit të shërbimeve të pagesave, informacionin mbi karakteristikat e
shërbimeve të pagesave, për instrumentet e pagesave me vlerë të vogël të kryera sipas
kontratës tip, të parashikuar në nenin 35 të këtij ligji;
c) nuk i siguron përdoruesit të shërbimeve të pagesave, informacionin e përgjithshëm për
transaksionet individuale të pagesës, të parashikuar në nenet 37 deri 42 të këtij ligji, ose nuk
e siguron informacionin, sipas mënyrës së përcaktuar në këto nene;
d) nuk i siguron përdoruesit të shërbimeve të pagesave, informacionin e përgjithshëm për
transaksionet e pagesave të kryera sipas kontratës tip, të parashikuar në nenet 44 deri 47 të
këtij ligji, ose nuk e siguron informacionin sipas mënyrës së përcaktuar në këto nene;
e) tarifon përdoruesin e shërbimeve të pagesave në rastin e zgjidhjes së kontratës tip, në
kundërshtim me nenin 48 të këtij ligji;
f) nuk i siguron paguesit, informacionin mbi transaksionin individual të pagesës të parashikuar
në nenin 50 të këtij ligji, ose nuk i siguron përfituesit të pagesës, informacionin mbi
transaksionin individual të pagesës, të parashikuar në nenin 51 të këtij ligji;
g) nuk i siguron paguesit, informacionin mbi tarifat dhe kursin e këmbimit, të parashikuar në
nenin 52 të këtij ligji;
h) nuk informon përdoruesin e shërbimeve të pagesave, përpara inicimit të transaksionit të
pagesës, mbi tarifën e përdorimit të një instrumenti pagese, në kundërshtim me nenin 53, pika
2 të këtij ligji;
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i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)

nuk ekzekuton transaksionin e pagesës pas marrjes së urdhërpagesës, në kundërshtim me nenin
71 të këtij ligji;
nuk informon përdoruesin e shërbimeve të pagesave për refuzimin e ekzekutimit të
urdhërpagesës, sipas parashikimeve në nenin 72, pikat 1 dhe 2 të këtij ligji;
nuk lejon përdoruesin e shërbimeve të pagesave të revokojë urdhërpagesën, siç parashikohet
në nenin 73 të këtij ligji;
nuk transferon shumën e plotë të transaksionit të pagesës, siç parashikohet në pikën 1 të nenit
74 të këtij ligji, ose në rastet kur palët kanë rënë dakord për zbritjen e tarifave nga shuma e
transferuar, nuk informon përfituesin mbi shumën e plotë të transaksionit të pagesës dhe tarifat
e zbritura, siç parashikohet në pikën 2 të nenit 74 të këtij ligji;
nuk ekzekuton transaksionin e pagesës brenda afateve kohore të parashikuara në nenin 76 të
këtij ligji;
nuk transmeton urdhërpagesën e iniciuar nga ose nëpërmjet përfituesit të pagesës tek ofruesi i
shërbimeve të pagesave të paguesit, brenda afateve kohore të rëna dakord midis palëve, në
mënyrë që transaksioni i pagesës të ekzekutohet në ditën e caktuar, siç parashikohet në pikën
3 të nenit 76 të këtij ligji;
nuk vendos fondet në dispozicion të përfituesit të pagesës, brenda afateve kohore të
përcaktuara në nenet 77 deri në 79 të këtij ligji;
nuk rimburson shumën e transaksionit të pagesës së paekzekutuar ose të ekzekutuar në mënyrë
të gabuar, si dhe tarifat ose interesat përkatëse, siç parashikohen në nenin 82 të këtij ligji;
nuk respekton kërkesat për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave, në kundërshtim me
përcaktimet e këtij ligji;
nuk përcakton procedurat ose rregullat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve në lidhje
me ofrimin e shërbimeve të pagesave ose nëse këto procedura ose rregulla nuk përmbushin
kërkesat e parashikuara në këtë ligj.

4. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 50,000 lekë deri në 250,000 lekë, kur konstaton shkeljet
e mëposhtme:
a) për pjesëmarrësin në një sistem pagesash, në rast se vepron në kundërshtim me parashikimet
e nenit 29, pika 3;
b) për bankën, në rast se vepron në kundërshtim me parashikimet e nenit 30.
5. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 50,000 lekë deri në 250,000 lekë, kur ofruesi i shërbimit
të pagesës për shërbimin e llogarisë, kryen shkeljet e mëposhtme:
a) kur nuk i konfirmon menjëherë ofruesit të shërbimeve të pagesave, nëse shuma e nevojshme
për ekzekutimin e transaksionit të pagesës me kartë (card-based) është e disponueshme në
llogarinë e pagesës së paguesit, siç parashikohet në nenin 58;
b) nuk ofron informacionin e nevojshëm për realizimin e një transaksioni që iniciohet nëpërmjet
një ofruesi për shërbimin e inicimit të pagesës, në kundërshtim me parashikimet e nenit 59;
c) nuk ofron informacionin e nevojshëm për ofruesin e shërbimit mbi informimin e llogarisë,
në kundërshtim me parashikimet e nenit 60.
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6.

Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 50,000 lekë deri në 250,000 lekë, për ofruesin e
shërbimeve të pagesave që përfiton nga përjashtimi sipas nenit 27 ose 28 të këtij ligji, nëse nuk
njofton Bankën e Shqipërisë për çdo ndryshim të situatës së tij, që ndikon në përmbushjen e
kushteve për të përfituar nga përjashtimi.
7. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 10,000 lekë deri në 50,000 lekë, për punonjësit përgjegjës
për shkeljet e parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni.
8. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 20,000 lekë deri në 100,000 lekë, për administratorin e
institucionit të pagesave ose për personin përgjegjës për drejtimin, në lidhje me shërbimet e
pagesave, në rast se nuk i paraqet Bankës së Shqipërisë informacionin e nevojshëm, sipas formës
dhe afatit kohor të kërkuar, siç parashikohet në nenin 25, pika 2 të këtij ligji.
9. Banka e Shqipërisë vendos gjobë nga 5,000 lekë deri në 50,000 lekë, për punonjësin përgjegjës
për shkeljen e parashikuar në pikën 8 të këtij neni.
10. Banka e Shqipërisë, përveç rasteve të shfuqizimit të licencës sipas nenit 15, pika 1 dhe pezullimit
të një ose disa veprimtarive sipas nenit 25, pika 2, shkronja “c” të këtij ligji, kur e gjykon të
arsyeshme, mund të pezullojë një ose disa veprimtari apo të shfuqizojë licencën e institucionit
të pagesës, në rastet kur kërkohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të
Parave sipas legjislacionit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit.
11. Në përcaktimin e masës së gjobës sipas pikave 2 deri 9 të këtij neni, Banka e Shqipërisë mban
në konsideratë:
a) rrethanat nën të cilat është kryer shkelja;
b) pasojat e shkeljes;
c) përsëritjen e shkeljes;
d) rëndësinë dhe kohëzgjatjen e shkeljes.
12. E drejta për shqyrtimin e kundërvajtjeve administrative, të parashikuara në këtë nen, nuk mund
të ushtrohet kur kanë kaluar 3 vjet nga çasti i kryerjes së kundërvajtjes administrative.
13. Në rastin e përsëritjes së shkeljeve, ose në rast se gjoba nuk paguhet brenda afatit dhe sipas
procedurës së përcaktuar në legjislacionin “Për kundërvajtjet administrative”, Banka e
Shqipërisë vendos dyfishimin e gjobës.
Në rast se shkeljet përsëriten dhe gjoba sërish nuk paguhet brenda afatit, atëherë Banka e
Shqipërisë vendos të pezullojë ushtrimin e një ose disa veprimtarive për një periudhë 6 mujore.
Në vendimin për pezullimin e ushtrimit të një ose disa veprimtarive, Banka e Shqipërisë ngarkon
subjektin/personin me pagimin e të gjithë detyrimeve të prapambetura dhe me plotësimin e të
gjitha të metave të konstatuara. Në rast se pas plotësimit të afatit 6 mujor të pezullimit, Banka e
Shqipërisë vlerëson se subjekti nuk i ka plotësuar të gjitha detyrimet e parashikuara më sipër në
këtë pikë, atëherë ajo vendos për shfuqizmin e licencës.
14. Gjobat e vendosura sipas këtij neni, arkëtohen për llogari të Bankës së Shqipërisë.
15. Gjobat janë tituj ekzekutivë dhe me ekzekutimin e tyre ngarkohet Zyra e Përmbarimit.
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Neni 95
Publikimi i sanksioneve
1. Banka e Shqipërisë publikon në faqen zyrtare të internetit sanksionet e vendosura për shkelje
të dispozitave të këtij ligji. Publikimi bëhet menjëherë pasi personi, ndaj të cilit është vendosur
sanksioni, të jetë informuar për atë sanksion, duke përfshirë informacione mbi llojin e natyrën
e shkeljes dhe identitetin e individit apo personit juridik, mbi të cilin është vendosur sanksioni.
2. Në rastin e publikimit të sanksioneve, kundër të cilave është bërë ankesë, Banka e Shqipërisë
publikon informacionin mbi statusin e ankesës dhe rezultatin e saj.
3. Publikimi në përputhje me këtë nen, qëndron në faqen zyrtare të internetit të Bankës së
Shqipërisë maksimumi një vit, dhe në çdo rast në përputhje me legjislacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave personale.
4. Banka e Shqipërisë nuk publikon sanksionet vetëm në rast se në gjykimin e saj, publikimi
rrezikon seriozisht stabilitetin e tregjeve financiare ose i shkakton dëm joproporcional palëve
të përfshira.
KREU 2
ANKIMI ADMINISTRATIV DHE GJYQËSOR
Neni 96
Ankimi administrativ
1. Çdo institucion pagese, i cili pretendon se të drejtat dhe interesat e ligjshëm të tij janë cenuar
nga akte administrative të nxjerra në zbatim të dispozitave të këtij ligji, ka të drejtë të kryejë
ankim administrativ tek Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni
e aktit.
2. Realizimi i ankimit administrativ, sipas këtij neni është kusht paraprak, për kundërshtimin e
aktit në gjykatë.
3. Ankimi administrativ nuk pezullon zbatimin e aktit administrativ të nxjerrë nga Banka e
Shqipërisë.
4. Ankimi administrativ paraqitet në formën dhe shqyrtohet brenda afateve të parashikuara në
Kodin e Procedurave Administrative.

Neni 97
Ankimi gjyqësor
1. Çdo institucion pagese ka të drejtë të paraqesë ankim gjyqësor në Gjykatën Administrative të
Apelit në përfundim të procesit të ankimit administrativ kundrejt aktit të nxjerrë nga Banka e
Shqipërisë.
2. Pika 1 e këtij neni, zbatohet edhe në rast mungese të nxjerrjes së një akti nga ana e Bankës së
Shqipërisë.
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TITULLI VI
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE
Neni 98
Rishikimi i ligjit
Banka e Shqipërisë konsulton dhe konsultohet nga të tretët, në lidhje me rishikimin e këtij ligji
dhe me iniciativat e tjera legjislative brenda fushëveprimit të këtij ligji ose që në ndonjë mënyrë
mund të ndikojnë në dispozitat e këtij ligji.

Neni 99
Dispozitë kalimtare
1. Bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe që ushtrojnë
veprimtarinë financiare të shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave, konsiderohen të
licencuara për ushtrimin e veprimtarisë së shërbimeve të pagesave sipas Aneksit 1 të këtij ligji.
Banka e Shqipërisë pajis bankat me aneksin e përditësuar të licencës.
2. Institucionet e parasë elektronike, subjektet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit të
licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe që ushtrojnë veprimtarinë
financiare të shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave, vlerësohen nga Banka e
Shqipërisë të licencuara për ushtrimin e veprimtarisë së shërbimeve përkatëse të pagesave sipas
Aneksit 1 të këtij ligji, në varësi të modelit të biznesit që aplikon secili subjekt.
3. Subjektet e përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni duhet të marrin masa për organizimin e
veprimtarisë dhe strukturës së brendshme, në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe të akteve
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, brenda 18 muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
4. Subjektet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit, të licencuara nga Banka e Shqipërisë
para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që ushtrojnë veprimtarinë financiare të shërbimeve të pagesave
dhe të transferimit të parave, paraqesin në Bankën e Shqipërisë, brenda 18 muajve nga data e
hyrjes në fuqi të këtij ligji, dokumentacionin dhe informacionin e mëposhtëm për plotësimin e
kërkesave të këtij ligji:
a) përshkrimin e shërbimeve të pagesave sipas Aneksit 1 të këtij ligji, që kryhen nga subjekti dhe
do të vijojnë të kryhen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji;
b) përshkrim të masave të marra për mbrojtjen e fondeve të përdoruesve të shërbimeve të
pagesave, në përputhje me pikën 1 të nenit 12 të këtij ligji;
c) strukturën organizative me përshkrime të sakta, të specifikuara, transparente dhe të
qëndrueshme të përgjegjësive, në përputhje me pikën 1, shkronja “e” të nenit 7 të këtij ligji;
d) listën e agjentëve si edhe të marrëveshjeve për transferimin e funksioneve operacionale tek të
tretët dhe evidencën që ata plotësojnë kushtet sipas nenit 21 të këtij ligji;
e) përshkrim të pjesëmarrjes së subjektit në një sistem pagesash, nëse është e aplikueshme;
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f) të dhëna për aksionerët/ortakët me pjesëmarrje influencuese në kapital, në përputhje me pikën
1, shkronja “m” të nenit 7 të këtij ligji;
g) të dhëna për administratorin dhe personat përgjegjës për administrimin e veprimtarisë së
shërbimeve të pagesave, në përputhje me pikën 1, shkronja “n” të nenit 7 të këtij ligji.
5. Subjektet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit të licencuara nga Banka e Shqipërisë
para hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe që ushtrojnë veprimtarinë financiare të shërbimeve të
pagesave dhe të transferimit të parave, pas plotësimit të kërkesave të pikave 3 dhe 4 të këtij neni,
pajisen me Aneksin e përditësuar të licencës dhe konsiderohen “Institucion pagese”.
6. Institucionet e parasë elektronike të licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të këtij
ligji, dhe që ushtrojnë veprimtarinë financiare të shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të
parave, pas plotësimit të kërkesave të pikave 3 dhe 4 të këtij neni, pajisen me Aneksin e përditësuar
të licencës për shërbimet e pagesave që ushtrojnë.
7. Banka e Shqipërisë, pasi pajis subjektet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit me
licencën dhe Aneksin e përditësuar, i regjistron ato në regjistrin publik të institucioneve të
pagesave si një institucion pagese, në përputhje me nenin 16 të këtij ligji.
8. Banka e Shqipërisë urdhëron ndërprerjen e veprimtarisë së shërbimeve të pagesave dhe
transferimit të parave për subjektet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, në rast se brenda 18
muajve nuk përmbushin kërkesat e këtij ligji.
9. Kërkesat për marrjen e licencës për të ushtruar veprimtarinë e shërbimeve të pagesave dhe të
transferimit të parave, të cilat janë duke u shqyrtuar nga Banka e Shqipërisë, në momentin e hyrjes
në fuqi të këtij ligji, do të trajtohen në përputhje me kërkesat e këtij ligji.
Neni 100
Aktet në zbatim të ligjit
Ngarkohet Banka e Shqipërisë me nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji brenda 1 viti
nga hyrja në fuqi e tij.
Neni 101
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
GRAMOZ RUÇI
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ANEKSI 1
SHËRBIMET E PAGESAVE
(sipas përkufizimit të nenit 5, shkronja “kk” të këtij ligji)
1. Shërbimet që mundësojnë depozitimin e parave fizike në një llogari pagese, si dhe të gjitha
veprimet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.
2. Shërbimet që mundësojnë tërheqjen e parave fizike nga një llogari pagese, si dhe të gjitha veprimet
e nevojshme për funksionim e një llogarie pagese.
3. Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, duke përfshirë transferimet e fondeve në një llogari
pagesash të çelur pranë ofruesit të shërbimit të pagesave të përdoruesit ose pranë një ofruesi tjetër
të shërbimit të pagesave:
a) ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë dhe debitimet direkte që bëhen vetëm një herë;
b) ekzekutimi i transaksioneve të pagesave përmes një karte pagese ose nga një pajisje e
ngjashme;
c) ekzekutimi i transfertave të kreditit, duke përfshirë urdhërpagesat periodike.
4. Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, ku fondet janë të mbuluara nga një linjë kredie për një
përdorues të shërbimit të pagesave:
a) ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen vetëm një herë;
b) ekzekutimi i transaksioneve të pagesave përmes një kartë pagese ose nga një pajisje e
ngjashme;
c) ekzekutimi i transfertave të kreditit, duke përfshirë pagesat periodike.
5. Emetimi i një instrumenti pagese dhe/ose pranimi i transaksioneve të pagesave.
6. Dërgesat e parave.
7. Shërbimi i inicimit të pagesës.
8. Shërbimi i informimit të llogarisë.
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RELACION
MBI PROJEKTLIGJIN
“PËR SHËRBIMET E PAGESAVE”

I.

QËLLIMI I PROJEKTLIGJIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË
ARRIHEN

Qëllimi i projektligjit, i hartuar me asistencën e Bankës Botërore dhe Bankën e Italisë, është
krijimi i kuadrit ligjor për funksionimin e shërbimeve të pagesave në Republikën e
Shqipërisë. Për këtë qëllim projektligji krijon kushte dhe rregulla për: a) krijimin, licencimin,
organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e institucioneve të pagesave; b) transparencën e
kushteve dhe kërkesat për informim mbi shërbimet e pagesave; dhe c) të drejtat dhe detyrimet
përkatëse të përdoruesve dhe të ofruesve të shërbimeve të pagesave në lidhje me ofrimin e
shërbimeve të pagesave.
Objektivi i këtij projektligji është promovimi i përfshirjes financiare të popullsisë dhe nxitja
e përdorimit të instrumenteve elektronik të pagesave. Më konkretisht, ky projektligj
vlerësohet se do të mbështesë ndjeshëm në përmbushjen e objektivave të strategjisë
kombëtare të pagesave, për pagesat me vlerë të vogël si vijon:
1) Nxitja e përdorimit intensiv të instrumenteve moderne të pagesave (plotësisht
elektronike) me vlerë të vogël në të gjithë vendin, me qëllim arritjen e 10 pagesave jo me
para fizike për frymë, deri në fund të vitit 2022.
2) Zgjerimi i mundësisë për aksesin në llogaritë e transaksioneve është një kusht i

domosdoshëm për të arritur objektivin kryesor duke synon të arrijë një raport të zotërimit
të llogarisë në nivelin 70% deri në vitin 2022.
Në këtë kontekst projektligji synon të sigurojë paanshmëri dhe proporcionalitet në licencimin
dhe rregullimin e ofruesve të shërbimit të pagesave; (ii) të mundësojë modele inovative të
biznesit, të cilat lehtësojnë përdorimin për palët e treta (për shembull, shërbime agjenti) dhe
burime nga jashtë; (iii) të forcojë bazën ligjore mbikëqyrëse të BSH-së për shërbimet e
pagesave; (iv) të krijojë një kuadër për mbrojtjen e konsumatorit, përfshirë mekanizmat
monitorues dhe detyrues, si dhe duke zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë efektive. Më
konkretisht vlerësohet se:
a) Miratimi dhe zbatimi i këtij projekt ligji vlerësohet se do të ketë një ndikim të
drejtpërdrejtë në nxitjen e konkurrencës dhe inovacionit në fushën e pagesave me
vlerë të vogël duke promovuar kështu efikasitetin e tyre dhe reduktimin e kostove të
cilat mbart përdorimi i tyre. Shërbimet inovative të promovuara nga ky projektligj
konsistojnë në shërbimet e inicimit të pagesave dhe institucionet për shërbimin e
informimit mbi llogarinë. Me qëllim realizimin e shërbimeve të sipërcituara në
projektligj përcaktohet koncepti i shërbimit të llogarisë, tipikisht është një bankë që
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zotëron llogaritë e klientëve dhe duhet që banka të jap informacion, pas autorizimit
të klientit për ofruesit e shërbimeve të sipërcituara. Ky shërbim krijon konceptin e
open banking duke detyruar bankat të ndajnë informacion mbi llogarinë e klientit me
palë të treta gjithashtu institucione të licencuara nga BSH (institucionet e shërbimit
të inicimit të pagesës dhe institucionet për shërbimin e informimit mbi llogarinë).
HAPËSIRË INFORMUESE
Institucionet për shërbimin e inicimin e pagesave.
Ofruesit e shërbimeve të inicimit të pagesave zakonisht i ndihmojnë konsumatorët të bëjnë
pagesa në internet dhe të informojnë menjëherë tregtarin për inicimin e pagesës, duke
lehtësuar kështu tregtinë elektronike. Këto institucione mundësojnë shfrytëzimin e tregtisë
elektronike edhe nga konsumatorë të cilët nuk zotërojnë një kartë debiti apo krediti por kanë
një llogari bankare të aksesueshme nga interneti.
Institucionet për shërbimin e informimit mbi llogarinë.
Shërbimet e informimit të llogarisë u mundësojnë konsumatorëve dhe bizneseve të kenë një
pamje globale mbi gjendjen e tyre financiare, për shembull, duke u mundësuar
konsumatorëve të konsolidojnë llogaritë e ndryshme rrjedhëse që mund të kenë me një ose
më shumë banka dhe të kategorizojnë shpenzimet e tyre sipas tipologjive të ndryshme
(ushqim, energji, qira, kohë të lirë etj.), duke i ndihmuar kështu në buxhetimin dhe
planifikimin financiar.
Institucionet për shërbimin e llogarisë
Lëshimi/emetimi i një instrumenti të pagesës është një nga shërbimet e pagesave që është
brenda fushës së veprimit të direktivës. Secili ofrues i shërbimeve të pagesave, një bankë ose
një institucion pagese, mund të emetojë instrumente pagesash. Instrumentet e pagesës nuk
mbulojnë vetëm kartat e pagesave, siç janë kartat e debitit dhe kartat e kreditit, por çdo pajisje
e personalizuar ose rregull i rënë dakord midis emetuesit dhe përdoruesit që përdoret për të
iniciuar një pagesë.
Në këto kushte, institucionet e shërbimeve të llogarisë mundësojnë që ofruesit e shërbimeve
të pagesave, të cilët nuk administrojnë llogarinë e përdoruesit të shërbimeve të pagesave, të
kenë mundësi të emetojnë instrumente të pagesave të bazuara në karta dhe ekzekutimin e
pagesave të kryera me to. Më në detaje, ofruesi i shërbimeve të pagesave nëpërmjet këtyre
shërbimeve, mund të informohet, me pëlqimin e përdoruesit, mbi gjendjen e llogarisë në një
institucion tjetër dhe kështu të mundësohet ekzekutimi i pagesës duke eliminuar dhe rrezikun
e kredisë midis palëve.
b) Projektligji në fjalë synon të balancojë hapësirat për ofrimin e shërbimeve të
pagesave midis bankave dhe institucioneve financiare jobanka, duke lejuar këto të
fundit të hapin llogari pagese dhe emetojnë instrumente elektronike të pagesave.
c) Në kuadër të ndërveprimit midis bankave dhe jo bankave projektligji parashikon dhe
disa dispozita të cilat synojnë të eliminojnë praktikat bllokuese ndaj institucioneve
financiare jo banka për arsye konkurrence. Më konkretisht projektligji:
i. Sanksionon të drejtën e institucioneve të pagesave për të hapur llogari pranë një
banke dhe për ofrimin e shërbimeve përkatëse. Në rast refuzimi banka duhet të
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ii.

raportojë me shkrim pranë Bankës së Shqipërisë për arsyet e refuzimit. Kjo
dispozitë synon të eliminojë praktikat abuzive të ndjekura nga bankat në kuadër
të derisking.
Sanksionon të drejtën e institucioneve të pagesave për të marrë pjesë në sistemet
e pagesave ( direkt kur këto sisteme nuk janë me rëndësi sistemike dhe indirekt
nëpërmjet një banke kur ato janë me rëndësi sistemike si në rastin e AIPS).

d) Për më shumë, projektligji vlerësohet të rrisë transparencës në shërbimet e ofruara
nga tregu dhe të krijijojë një kuadër të konsoliduar për mbrojtjen e konsumatorit.
Vlen të theksohet së projektligji parashikon krijimin e njësive brenda institucioneve
për adresimin e mbrojtjes së përdoruesve të shërbimeve të pagesave (të ngjashme me
atë të kredisë konsumatorë) si dhe një njësi të posaçme për zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve brenda Bankës së Shqipërisë. Ky zhvillim është në linjë dhe me
rishikimet e fundit të ligjit “ Për mbrojtjen e konsumatorit” nga Ministria e Financave
dhe Ekonomisë.
e) Projektligji synon të zgjerojë prezencën e shërbimeve të ofruara nga bankat në të
gjithë territorin (përfshirë dhe zonat rurale) nëpërmjet prezantimit dhe rregullimit
të modelit “të bankave të cilat ofrojnë shërbime pagesash nëpërmjet agjentëve”
(aktualisht bankat operojnë vetëm me degë).
f) Projektligji si dhe nisma të tjera rregullative të parashikuara në planin e veprimit të
strategjisë “Për pagesat me vlerë të vogël” të synuara nga Banka e Shqipërisë,
vlerësohet se kontribuojnë në krijimin e institucioneve financiare me një qeverisje të
mirërregulluar dhe struktura për administrimin e rrezikut, duke ndihmuar në mënyrë
të drejtpërdrejtë në nxitjen e sigurisë dhe efikasitetit në tregun e shërbimeve të
pagesave. Zbatimi i këtyre praktikave evropiane ndikon dhe në rritjen e besimit ndaj
institucioneve shqiptare të pagesave në rrafshin ndërkufitar.
g) Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, ky projektligj rregullon më tej institucionet e
parasë elektronike, për sa i përket kushteve të transparencës dhe të drejtave dhe
detyrimeve të palëve. Më në detaje në nivel evropian direktiva “Për paranë
elektronike” rregullon pjesën e krijimit dhe funksionimit të institucionit ndërkohë
shërbimet e ofruara nga këto institucione rregullohen nga PSD 1 dhe në vijim PSD2.
Në këtë drejtim vlerësohet se projektligji përafron më tej rregullimin e institucioneve
të parasë elektronike me praktikat evropiane, një detyrim ky i ngritur disa herë nga
Komisioni Evropian në kuadër të Kapitullit 4 “ Për Lëvizjen e Lirë të Kapitalit”.
II.

VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN POLITIK
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN ANALITIK TË
AKTEVE DHE DOKUMENTEVE TË TJERA POLITIKE

Projektligji “Për shërbimet e pagesave” nuk është parashikuar në programin analitik të akteve
të miratuara me VKM nr.764, datë 27.12.2018 “Për miratimin e programit të përgjithshëm
analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit
2019”. Megjithatë vlen të theksohet se ky projektligj është një kërkesë e vazhdueshme e
Komisionit Evropian për Kapitullin 4 “Lëvizja e lirë e kapitalit” si baza kryesore e Aquis për
tregun e vetëm të pagesave në euro, të ashtëquajturin SEPA. Për më shumë, ky projektligj
përbën një prioritet edhe për Strategjinë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël, e cila
synon modernizimin e këtij tregu me qëllim zgjerimin e përfshirjes financiare të popullsisë
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shqiptare, e cila rezulton në nivele relativisht të ulëta krahasuar me vendet e tjera të rajonit
por dhe më gjerë. Së fundi, projektligji është përfshirë dhe në planin e veprimit të Strategjisë
Kombëtare për Diasporën.
III.

ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË,
PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME

Nevojat dhe detyrimet e BSH për hartimin e projektligjit.
-

-

-

Një detyrim në kuadër të integrimin dhe më konkretisht përmbushjen e detyrimeve të
Bankës së Shqipërisë në lidhje me Kapitullin 4 “Lëvizja e Lirë e Kapitalit”. Vlen të
theksohet se kërkesa për zbatimin e Direktivës nga ana e Komisionit Evropian është tejet
e hershme ( që prej vitit 2010)
Parakusht i nevojshëm për integrimin me tregun e përbashkët të pagesave në Euro
(Single Euro Payment Area).
Një hap thelbësor në kuadër të zbatimit të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare
për Tregun e Pagesave me Vlerë të Vogël duke përmbushur një sërë fushash së planit të
veprimit të kësaj strategjie me qëllim redukimin e përdorimit të parasë fizike (cash-it) në
ekonomi dhe nxitjes së përfshirjes financiare.
Përmbushje e strategjisë afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë dhe atë të
Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave.
Mbështet realizimin e objektivave të përbashkëta të Ministrit të Shtetit për Diasporën,
Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për Remitancat dhe
Diasporën.
Krijimin e parakushteve të nevojshme për krijimin e njëzisë ZAM (Zgjidhja Alternative
e Mosmarrëveshjeve) përsa i përket pjesës së shërbimeve të pagesave sipas kërkesave të
rishikimeve të fundit të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit.

Situata aktuale, problematikat dhe vakumet ligjore.
Ligjet dhe rregulloret e Bankës së Shqipërisë janë ndryshuar për t’iu përshtatur teknologjive
dhe modeleve të reja të biznesit. Për shembull, ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
ofron mundësinë që IFJB-të të konkurrojnë në tregun e pagesave, përfshirë emetimin dhe
operimin e parasë elektronike (pasi të jenë licencuar si institucione të parasë elektronike). Më
tej, janë krijuar themelet ligjore për sigurimin e shërbimeve financiare digjitale për pagesat
elektronike, nënshkrimet elektronike, komunikimet elektronike dhe identifikimin elektronik
të klientëve.
Në bazë të ligjeve ekzistuese, Banka e Shqipërisë ka zhvilluar një tërësi rregulloresh që
mbulojnë në detaje një gamë të gjerë aspektesh që lidhen me sistemet, instrumentet dhe
shërbimet e pagesave. Ndër të tjera, këtu përfshihen:
a) rregulloret që përcaktojnë kriteret, procedurat dhe kushtet për licencimin e IFJB-ve
për të ofruar shërbimet e pagesave, dhe për subjektet e licencuara për të operuar në
sistemin e pagesave apo shtëpitë e klerimit;
b) rregulloret për licencimin, operimin dhe administrimin e skemave të pagesave
kombëtare me kartë; rregulloret për pagesat në formë elektronike;
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c) rregulloret për administrimin e rrezikut në veprimtaritë e pagesave të bankave dhe të
IFJB-ve, përfshirë pagesat me jashtë; dhe
d) rregulloret e PPP/FT-së.
Janë zhvilluar aspekte thelbësore për të mbështetur shtimin e veprimeve të klientit në llogaritë
e transaksioneve dhe me instrumente bashkëkohore të pagesave, bazuar në ligje dhe
rregullore të ndryshme. Shumë çështje në këtë fushë, të tilla si:
a) mbrojtja e fondeve të klientëve të mbajtura në llogaritë e transaksioneve;
b) transparenca për shërbimet e pagesave;
c) ose mekanizmat për pretendimet e konsumatorit përcaktohen në disa prej rregulloreve
të BSH-së.
Për më shumë, ekziston sigurimi i depozitave, i cili mbulon paratë e depozituara në banka
dhe në SHKK, ndërsa fondet në llogaritë e parasë elektronike mbrohen nëpërmjet dispozitave
të tjera.
Megjithatë, kuadri ligjor dhe rregullative aktual kërkon një zhvillim të mëtejshëm në një sërë
aspektesh për të qenë në linjë me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe për të adresuar
zhvillimet e tregut. Më konkretisht nevojitet ndërhyrje në lidhje me :
a) ridimensionimin e rolit të institucioneve financiare jo banka në tregun e pagesave me
qëllim krijimin e rregullave jodiskriminuese për hyrje dhe kushtet për pjesëmarrje në
treg, për të ofruar shërbimeve të pagesave me vlerë të vogël;
b) rregullimin e shërbimeve inovative të prezantuara në tregjet ndërkombëtare;
c) arritjen e një metodologjie më të qëndrueshme në licencimin, rregullimin dhe
mbikëqyrjen e bankave dhe institucioneve financiare jobanka që ofrojnë shërbimet e
pagesave;
d) sigurimin e një rregulloreje koherente në lidhje me nënkontraktimin e shërbimeve
(outsourcing), duke përfshirë zhvillimin e një kuadri gjithëpërfshirës për përdorimin
e agjentëve dhe nënagjentëve në sigurimin e shërbimeve të pagesave;
e) zhvillimin e një kuadri më të fortë për mbrojtjen e përdoruesve të shërbimeve të
pagesave dhe kushtet e transparencës.
IV.

VLERËSIMI
I
LIGJSHMËRISË,
KUSHTETUTSHMËRISË
DHE
HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E
NDËRKOMBËTAR

Projektligji i propozuar mbështetet në nenet 78 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës.

V.

VLERËSIMI
I
SHKALLËS
COMMUNAUTAIRE

SË

PËRAFRIMIT

ME

ACQUIS

Projektligji ka si qëllim krijimin e bazës ligjore për shërbimet e pagesave në Republikën e
Shqipërisë dhe synon të përafrojë pjesërisht legjislacionin shqiptar me Direktivën 2015/2366
BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 25 nëntor 2015 “Për shërbimet e
pagesave në tregun e brendshëm”, që ndryshon Direktivat 2002/65/EC, 2009/110/EC dhe
2013/36/EU dhe rregulloren (EU) nr. 1093/2010, dhe shfuqizon Direktivën 2007/64/EC.
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Sugjerime në vijim të asistencës për pajtueshmërinë me direktivën dhe praktikat më të mira:
Projektiligji i propozuar mundohet të akomodojë edhe nevojat për shtrirje gjithëpërfshirëse
të sistemit bankar dhe atij financiar në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me
qëllim nxitjen e përfshirjes financiare duke lejuar edhe Bankat të operojnë me agjentë, në një
linjë e si trajtim i barabartë me këtë të drejtë të institucioneve financiare jobanka dhe
institucionet e parasë elektronike. Në këtë kuadër asistenca ndërkombëtare ka sugjeruar edhe
heqjen e marrëdhënies ekskluzive të agjentëve (parashikuar në nenin 951 të Kodit Civil të
Republikës së Shqipërisë) me qëllim nxitjen e konkurrencës në tregun e shërbimeve të
pagesave.
Projektligji me qëllim përputhshmërinë me kuadrin ligjor në fuqi (Kodi Civil i Republikës së
Shqipërisë) ka devijuar nga praktika e Direktivës 2015/2366 BE të cilën synon të përafrojë
në lidhje me afatin për ngritjen e një pretendimi nga përdoruesi i shërbimin në lidhje me
transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar gabimisht (konkretisht neni 1022 i Kodit
Civil i Republikës së Shqipërisë parashikon 6 (gjashtë) muaj ndërkohë direktiva parashikon
13 (trembëdhjetë) muaj pas datës së debitimit).

VI.

PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË PROJEKTLIGJIT

Titulli I: Dispozita të përgjithshme
Titulli I i projektligjit parashikon në nene të veçanta objektin, qëllimin, subjektet,
përjashtimet dhe përkufizimet.
Objekti i projektligjit (neni 1) është përcaktimi i kushteve dhe rregullave për:
a) krijimin, licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e institucioneve të
pagesave;
b) transparencën e kushteve dhe kërkesat për informim mbi shërbimet e pagesave;
c) të drejtat dhe detyrimet përkatëse të përdoruesve dhe të ofruesve të shërbimeve të
pagesave në lidhje me ofrimin e shërbimeve të pagesave.
Bazuar në këtë projektligj, do të trajtohen institucionet e pagesave, të cilat do të ofrojnë dhe
kryejnë shërbime pagesash sipas listimit konkret që bëhet në Aneksin 1, bashkëlidhur
projektligjit dhe që kryhen në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Krijimi i këtyre institucioneve përbën një risi në tregun financiar shqiptar. Aktualisht,
veprimtaria e shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave ofrohet nga bankat, në
zbatim të dispozitave të Ligjit për bankat, dhe nga subjektet financiare jobanka e institucionet
e parasë elektronike, të cilat janë licencuar për të kryer veprimtarinë e shërbimeve të pagesave
dhe të transferimit të parave. Në bazë të kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi për shoqëritë e
kursim-kreditit dhe unionet e tyre, veprimtarinë e shërbimit të pagesave dhe të transferimit
të parave mund ta ushtrojnë edhe shoqëritë e kursim-kreditit. Bankat ushtrojnë edhe
veprimtarinë e emetimit dhe të administrimit të instrumenteve të pagesës (të tilla si: kartat e
kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me
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celular etj.), përfshirë emetimin e parasë elektronike (neni 54, pika 2, shkronja “f” e Ligjit
për bankat).
Projektligji “Për shërbimet e pagesave” duke rregulluar në mënyrë të detajuar shërbimet e
pagesave dhe përcaktuar llojin e shërbimit që subjektet kryejnë, i njeh të drejtën bankave dhe
institucioneve të parasë elektronike të kryejnë këto shërbime dhe krijon mundësi që edhe
subjekte të tjera të afrohen në kyerjen e shërbimeve të pagesave, pas plotësimit të kushteve
të përcaktuara në këtë projekt ligj.
Subjekte të zbatimit të këtij projektligji (neni 3) jenë bankat, institucionet e parasë
elektronike, institucionet e pagesave, si edhe Banka e Shqipërisë dhe autoritetet qendrore ose
vendore, kur nuk veprojnë përkatësisht në cilësinë e autoritetit monetar dhe në cilësinë e
autoritetit publik dhe ofrojnë shërbime pagesash. Në projektligj është parashikuar që
shoqëritë e kursim-kreditit dhe subjektet financiare jobanka, të cilat kërkojnë të ushtrojnë
edhe veprimtaritë e pagesave, të trajtohen si institucione të pagesave dhe të pajisen me licencë
të veçantë.
Në anën tjetër, në projektligj janë përcaktuar një numër i konsiderueshëm rastesh të ndryshme
për të cilat nuk zbatohen dispozitat e projektligjit, duke i përjashtuar (neni 4) ato nga fusha e
zbatimit të tij, si për shembull:
-

-

pagesat cash;
pagesat me çek, kambial, letra premtimi, etj;
transaksionet e këmbimit valutor me para fizike (cash), kur fondet nuk mbahen në një
llogari pagese;
pagesat midis ofruesve të shërbimeve ndërmjet njëri-tjetrit;
pagesat midis një shoqërie mëmë dhe degës së saj ose midis filialeve të të njëjtës
shoqërie mëmë, pa asnjë ndërhyrje ndërmjetësimi nga një ofrues i shërbimeve të
pagesave, përveç rastit kur është një shoqëri që i përket të njëjtit grup;
etj.

Së fundmi, në Titullin I të projektligjit janë renditur përkufizimet (neni 5) e përshtatura sipas
legjislacionit shqiptar në fuqi në rastet kur ka qenë e mundur.
Titulli II: Ofruesit e shërbimeve të pagesave
Në Titullin II të projektligjit trajtohen kryesisht çështjet që kanë të bëjnë me licencimin,
regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve të pagesave. Në këtë Titull janë parashikuar
kriteret dhe kërkesat për dokumentacionin që duhet të plotësojnë subjektet aplikuese, për
marrjen e licencës si institucion i pagesës, për ushtrimin e veprimtarive të shërbimeve të
pagesave, sipas Aneksit 1 të projektligjit.
Në nenin 6 të projektligjit, Bankës së Shqipërisë i jepet autoriteti për licencimin, regjistrimin
dhe mbikëqyrjen e institucioneve të pagesave, si dhe revokimin e licencës së dhënë kur
shkelen apo nuk plotësohen më kushtet mbi të cilat është dhënë licenca. Gjithashtu po në këtë
nen sanksionohet ndalimi i ushtrimit të veprimtarisë së shërbimeve të pagesave nga çdo
subjekt që nuk është i pajisur me licencë, apo nuk është i regjistruar në regjistrin e
institucioneve të pagesave nga Banka e Shqipërisë.
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Për të marrë licencën si institucion i pagesave, përfaqësuesit e shoqërisë paraqesin në Bankën
e Shqipërisë një kërkesë me shkrim, të shoqëruar me dokumentacionin dhe informacionin
sipas kërkesave të renditura në nenin 7 të projektligjit. Pjesë e dokumentacionit që shoqëron
aplikimin për licencë është statuti i shoqërisë, lista me të dhënat për identitetin dhe
reputacionin e aksionerëve/ortakëve me pjesëmarrje influencuese të drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë, evidenca për zotërimin e kapitalit fillestar minimal, identiteti i administratorit
dhe/ose i personit/ave përgjegjës për administrimin e institucionit të pagesave dhe evidenca
që ata kanë reputacion të mirë, zotërojnë njohuri dhe kanë eksperiencë për kryerjen e
veprimtarisë së shërbimeve të pagesave, përshkrimi i veprimtarisë që parashikohet të kryhet,
lloji i shërbimeve të pagesave sipas Aneksit 1, planbiznesi për 3 vitet e para të ushtrimit të
veprimtarisë, ku të evidentohet që aplikuesi do të përdorë sisteme, burime dhe procedura të
përshtatshme dhe proporcionale për të siguruar një gjendje financiare të qëndrueshme. Për
vetë specifikën që ka veprimtaria e shërbimeve të pagesave, pjesë e kërkesës për licencim
janë edhe një sërë dokumentash dhe procedurash që lidhen kryesisht: me masat për sigurimin
e fondeve të përdoruesve të shërbimeve të pagesave, me monitorimin, trajtimin dhe ndjekjen
e incidenteve të sigurisë dhe ankimimet e klientëve, përshkrimin e masave qeverisëse dhe
mekanizmave të kontrollit të brendshëm, përfshirë procedurat administrative të shoqërisë, të
administrimit të rrezikut dhe të kontabilitetit, politikën e sigurisë në të cilën përfshihet një
vlerësim i detajuar i rrezikut që lidhet me shërbimet e pagesave, për kontrollin e sigurisë dhe
masat zbutëse për të mbrojtur mjaftueshëm përdoruesit e shërbimeve të pagesave ndaj
rreziqeve të identifikuara (përfshirë mashtrimin dhe përdorimin e paligjshëm të të dhënave
personale dhe sensitive), përshkrimin e mekanizmave të kontrollit të brendshëm për zbatimin
e kërkesave të legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit, përshkrimin e masave për vazhdimësinë e biznesit (duke përfshirë identifikimin
e qartë të operacioneve kritike, planet efektive të emergjencës, etj.), përshkrimin e procesit
të dokumentimit, monitorimit, ndjekjes dhe kufizimit të aksesit në të dhënat sensitive të
pagesave, përshkrimin e strukturës organizative të aplikuesit, përfshirë edhe përdorimin e
agjentëve dhe të degëve, si edhe kontrollet nga jashtë dhe në vend (off-site, on-site) që
aplikuesi do të kryejë pranë tyre të paktën një herë në vit, përshkrimin e marrëveshjeve me
të tretët dhe të pjesëmarrjes në sistemet kombëtare ose ndërkombëtare të pagesave, etj.
Ndërkohë Banka e Shqipërisë, nëpërmjet akteve rregullative, do të vendosë kriteret për
shumën monetare minimale për sigurimin e dëmshpërblimit profesional ose të garancive të
tjera të krahasueshme për veprimtaritë e shërbimeve të pagesave "shërbimi i inicimit të
pagesës" dhe "shërbimi i informimit mbi llogarinë". Aktet nënligjore do të hartohen
mbështetur në rregulloret dhe udhëzimet e Komisionit Europian dhe Autoritetit Bankar
Europian (EBA).
Në nenin 8 të projektligjit parashikohen dispozitat në lidhje me zotërimin e kapitalit të
institucionit të pagesës. Çdo person fizik ose juridik që synon të zotërojë pjesëmarrje
influencuese (>10% të kapitalit të institucionit të pagesës) të drejtpërdrejtë ose të tërthortë
ose ta rrisë këtë pjesëmarrje, duke tejkaluar 20%, 30% ose 50%, ose që institucioni i pagesës
të bëhet filiali i tij, informon paraprakisht me shkrim për këtë qëllim Bankën e Shqipërisë.
Me akt rregullativ të Bankës së Shqipërisë do të përcaktohen kërkesat dhe kriteret që duhet
të plotësojë personi fizik ose juridik që do të kërkojë të zotërojë pjesëmarrje influencuese në
kapitalin e institucionit të pagesës. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të refuzojë zotërimin/
ndryshimin e pjesëmarrjes influencuese, kur e gjykon që ky zotërim do të ndikojë në
përkeqësimin e administrimit të shëndetshëm dhe të kujdesshëm të institucionit të pagesës.
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Sa i takon kërkesave për kapital dhe mjaftueshmërisë së tij, për të ushtruar një veprimtari të
qëndrueshme dhe të sigurt, ato parashikohen në nenet 9-11 të projektligjit. Gjatë
konsultimeve të grupit të punës dhe në ndryshim nga direktiva, është gjykuar më e arsyeshme
që niveli minimal i kapitalit fillestar, përbërësit e tij (neni 9-10), si edhe tre metodat e
parashikuara në direktivë për llogaritjen e mjaftueshmërisë së tij, të rregullohen nëpërmjet
akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë. Kërkesat për mjaftueshmërinë e kapitalit për
institucionet e pagesës, bazohen kryesisht në volumin e transaksioneve të realizuara nga këto
institucione (neni 11).
Projektligji parashikon gjithashtu se Banka e Shqipërisë, si autoritet përgjegjës ka të drejtën
që: 1) të marrë masat e nevojshme për të siguruar që elementet përbërëse të kapitalit në kuadër
të llogaritjes së mjaftueshmërisë së tij, të mos cenohen në rastet kur një institucion i pagesës
është njëkohësisht pjesë e të njëjtit grup me një institucion tjetër pagese, bankë, fond
investimi, shoqëri sigurimi, etj., ose ka karakter hibrid; si edhe 2) të kërkojë që vlera e
kapitalit të institucionit të pagesës të jetë deri në 20% më e lartë se ajo e përcaktuar në aktet
nënligjore, bazuar në vlerësimin e rrezikut të këtij institucioni.
Projektligji parashikon gjithashtu kërkesat për ruajtjen e fondeve të marra nga përdoruesit e
shërbimeve të pagesave për kryerjen e transaksioneve të pagesave. Neni 12 përcakton qartë
se institucioni i pagesës duhet t’i mbajë këto fonde në një llogari të veçantë në një bankë ose
t’i investojë ato në aktive të sigurta, të konvertueshme në para/likuide, me rrezik të ulët; këto
fonde nuk mund të konfiskohen ose të jenë subjekt i procedurave të falimentimit. Gjithashtu
projektligji parashikon si një formë të mundshme për ruajtjen e fondeve të marra nga
përdoruesit e shërbimeve të pagesave, edhe sigurimin e tyre me një policë sigurimi nga një
shoqëri sigurimi, ose me një garanci tjetër të njëjtë me të, nga një bankë, ku shoqëria e
sigurimit apo banka nuk i përket të njëjtit grup të institucionit të pagesës.
Procesi i licencimit të institucionit të pagesës nga Banka e Shqipërisë do të realizohet
nëpërmjet vlerësimit dhe shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit dhe informacionit që
shoqëron kërkesën e subjektit aplikues, të cilat duhet të jenë në përputhje me të gjitha
kërkesat ligjore dhe rregullative (neni 13). Në këtë proces, Banka e Shqipërisë bashkëpunon
edhe me autoritete të tjera vendase për të bërë verifikime të pavarura për të provuar
vërtetësinë e informacionit të paraqitur nga subjekti aplikues. Rëndësi në këtë proces i
kushtohet, përveç të tjerave, edhe cilësisë së aksionerëve/ortakëve me pjesëmarrje
influencuese dhe të administratorëve, për të siguruar një administrim të kujdesshëm dhe të
shëndoshë të institucionit të pagesave.
Mbështetur në direktivën e shërbimeve të pagesave, edhe në projektligj është parashikuar që,
në rastet kur subjekti aplikues për institucion pagese është i përfshirë edhe në veprimtari të
tjera tregtare, Banka e Shqipërisë mund të kërkojë krijimin e një shoqërie (subjekti) të
veçantë, që të ushtrojë vetëm veprimtarinë e shërbimeve të pagesave. Ky parashikim lidhet
me rastet kur gjykohet dhe vlerësohet se ushtrimi i veprimtarive të tjera, që nuk janë shërbime
pagesash, pengojnë apo mund të dëmtojnë qëndrueshmërinë financiare të institucionit të
pagesave, ose të pengojnë Bankën e Shqipërisë për të monitoruar pajtueshmërinë e
institucionit të pagesës me të gjitha detyrimet e përcaktuara në projektligj dhe në kuadrin
rregullativ.
Afatet e komunikimit të vendimit të Bankës së Shqipërisë për dhënien ose refuzimin e
licencës së institucionit të pagesës janë parashikuar në nenin 14 të projektligjit. Brenda tre
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muajve nga data e pranimit të kërkesës për licencë, subjektit aplikues i dërgohet vendimi i
Bankës së Shqipërisë, i shoqëruar edhe me arsyet përkatëse në rastet e refuzimit.
Nëse gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shërbimeve të pagesave, institucioni i pagesave nuk
plotëson dhe nuk përmbush gjithë detyrimet ligjore dhe rregullative, Banka e Shqipërisë ka
të drejtën ta revokojë licencën e dhënë. Rastet e revokimit të licencës së institucionit të
pagesave janë parashikuar në nenin 15 të projektligjit, dhe konsistojnë ndër të tjera në:
dhënien e informacionit të rremë gjatë licencimit, mosplotësimin e kushteve sipas të cilave
është dhënë licenca dhe mosinformimin e Bankës së Shqipërisë në rast të ndryshimit të këtyre
kushteve, kërcënimin që paraqet për stabilitetin dhe besimin e sistemeve të pagesave, etj. Në
vendimin e revokimit të licencës, Banka e Shqipërisë do të japë arsyet dhe do të njoftojë palët
e interesuara. Vendimi i revokimit botohet në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
Institucionet e pagesave, të cilat janë pajisur me licencë nga Banka e Shqipërisë ose që kanë
përfituar nga përjashtimet sipas neneve 27 ose 28 të projektligjit, dhe agjentët e tyre
regjistrohen në regjistrin publik, që publikohet në faqen zyrtare të internetit të Bankës së
Shqipërisë. Regjistri do të përmbajë të dhënat për shërbimet e pagesave që do të ofrojë çdo
institucion i pagesave. Çdo revokim licence ose ndryshim në lidhje me përjashtimet sipas
neneve 27 ose 28, gjithashtu do të publikohet në regjistër.
Për çdo ndryshim në faktet dhe rrethanat, mbi të cilat është dhënë licenca, institucioni i
pagesave ka detyrimin të njoftojë Bankën e Shqipërisë menjëherë dhe jo më vonë se 15 ditë
pas ndodhjes së ndryshimit, sipas parashikimeve në nenin 17 të projektligjit.
Neni 18 përcakton kërkesat për llogaritë kontabël dhe përgatitjen e raporteve financiare, në
përputhje me rregullat dhe parimet kontabël dhe sipas legjislacionit në fuqi “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, mbi baza individuale ose të konsoliduara.
Njëkohësisht, ky nen vendos kërkesa mbi auditimin e llogarive vjetore dhe llogarive të
konsoliduara të institucioneve të pagesave, sipas legjislacionit në fuqi. Ndërkohë ky nen
parashikon përcaktimin me akt nënligjor të formës, tipit, metodologjisë, përmbajtjes së
raporteve dhe kohës së raportimit të institucioneve të pagesës në Bankën e Shqipërisë. Në
tërësinë e tij, ky nen i projektligjit është përshtatur me kërkesat e Ligjit “Për bankat në RSH”,
me qëllim harmonizimin e kërkesave për kontabilitetin dhe auditimin ligjor, për të gjitha
subjektet raportuese në Bankën e Shqipërisë.
Neni 19 parashikon të drejtën e institucioneve të pagesës për të kryer edhe veprimtari të tjera,
të ndryshme nga ato të ofrimit të shërbimeve të pagesave, të cilat kryesisht janë në funksion
të kryerjes së shërbimeve të pagesave (për shembull: shërbime operacionale dhe ndihmëse
që mundësojnë ekzekutimin e transaksioneve të pagesave, shërbimet e këmbimit valutor,
ruajtja dhe përpunimi i të dhënave, funksionimi i sistemeve të pagesave, si dhe veprimtari të
tjera, të ndryshme nga ato të ofrimit të shërbimit të pagesave). Ky nen përcakton gjithashtu
se fondet e marra nga institucionet e pagesave prej përdoruesve të shërbimeve të pagesave,
nuk konsiderohen depozita apo fonde të tjera të ripagueshme dhe as para elektronike, sipas
përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për bankat. Në asnjë rast, institucionet e pagesave nuk
lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e pranimit të depozitave ose të fondeve të tjera të
ripagueshme. Një element i rëndësishëm që paraqitet në këtë nen, lidhet me të drejtën e
institucioneve të pagesave për të dhënë kredi në funksion të kryerjes së shërbimit të pagesës,
përkundrejt plotësimit të njëkohshëm të disa kushteve, si dhe të plotësimit të kërkesave
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ligjore për mbrojtjen e konsumatorëve. Në të njëjtat kushte, këto të drejta i gëzojnë edhe
institucionet e parasë elektronike.
Neni 20 i projektligjit “Operimi i sistemeve të pagesave” i mundëson ofruesve të shërbimeve
të pagesave të drejtën për të operuar sisteme pagesash. Më konkretisht, ky nen ka si synim
njohjen e të drejtës së operimit të sistemeve të pagesave, përtej institucioneve të pagesave
(sipas direktivës së shërbimeve të pagesave), edhe institucioneve të parasë elektronike (duke
përafruar kështu nenin 6, pika 1, shkronja “d” të direktivës së Bashkimit Evropian për paranë
elektronike), si dhe bankave. Gjithashtu, ky nen kërkon të sqarojë edhe legjislacionin të cilin
do të zbatojë operatori i sistemit të pagesave, në varësi të aktivitetit dhe formës që ka sistemi.
Neni 21 i projektligjit përafrohet me nenin 19 të direktivës. Sipas këtij neni, institucionet e
pagesave mund të përdorin agjentët për ofrimin e shërbimeve të pagesave. Të gjithë agjentët
do të regjistrohen në regjistrin publik që do të administrohet nga Banka e Shqipërisë. Përpara
se agjentët të përfshihen në regjistër, institucionet e pagesës do të paraqesin në Bankën e
Shqipërisë dokumentacionin dhe informacionin e përcaktuar në këtë nen, për agjentët.
Brenda dy muajve pas paraqitjes së dokumentacionit dhe informacionit sipas këtij neni,
Banka e Shqipërisë do të njoftojë institucionin e pagesave për përfshirjen e agjentit në
regjistër, dhe vetëm pas listimit në regjistër, ky i fundit ka të drejtë të fillojë veprimtarinë në
emër dhe për llogari të institucionit të pagesave. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të bëjë
verifikime të mëtejshme për vërtetësinë e informacionit të paraqitur nga subjekti aplikues.
Nëse pas verifikimeve rezulton që informacioni i paraqitur nuk është korrekt, Banka e
Shqipërisë ka të drejtë të refuzojë regjistrimin e agjentit në regjistrin publik dhe njofton
menjëherë institucionin e pagesave. Neni 21 parashikon gjithashtu edhe detyrimin për
njoftim në Bankën e Shqipërisë, nga institucioni i pagesës, në rastet kur ky i fundit transferon
te të tretët funksionet operacionale të shërbimeve të pagesës. Në rastet kur institucioni i
pagesës transferon/delegon te të tretët funksione të rëndësishme operacionale, ai duhet të
plotësojë disa kushte të cilat detajohen në projektligj. Transferimi i këtyre funksioneve në
asnjë rast nuk mund të ndërmerret, nëse do të dëmtonte materialisht cilësinë e kontrollit të
brendshëm të institucionit të pagesës, si dhe aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të monitoruar
dhe ndjekur përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore e nënligjore. Institucionet e pagesave
duhet të sigurohen se agjentët që veprojnë në emër të tyre, i informojnë përdoruesit e
shërbimit të pagesave për këtë fakt dhe njëkohësisht kanë detyrimin për njoftim të Bankës së
Shqipërisë për çdo ndryshim në subjektet të cilave u kanë transferuar funksionet operacionale
apo në agjentët që përdorin për ofrimin e shërbimeve të pagesave.
Në nenin 22 të projektligjit parashikohet përgjegjësia e institucioneve të pagesës për të
siguruar se palët e treta të caktuara për të kryer funksionet operacionale, marrin masat e
nevojshme për të siguruar përmbushjen e kërkesave të këtij ligji, si dhe për çdo veprim të
punonjësve të tyre ose të çdo agjenti apo subjekti, të cilit i janë deleguar funksionet e tyre.
Neni 23 parashikon detyrimin e institucioneve të pagesës për të ruajtur të dhënat e nevojshme
për të paktën 5 vjet, në funksion të zbatimit me efektivitet të kërkesave të Titullit II.
Seksioni 3 “Procesi i Mbikëqyrjes” parashikon procesin dhe ushtrimin e funksionit
mbikëqyrës nga Banka e Shqipërisë, si autoriteti përgjegjës, i cili monitoron përputhshmërinë
e veprimtarisë së institucionit të pagesës me kuadrin ligjor dhe nënligjor.
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Kështu, neni 25 përcakton mënyrat nëpërmjet të cilave Banka e Shqipërisë përmbush këtë
funksion, si: 1) kërkesa për informacionin që vlerësohet i nevojshëm, për të monitoruar
përputhshmërinë; 2) realizimi i ekzaminimeve në vend pranë institucionit të pagesës,
agjentëve apo degëve që ofrojnë shërbime pagese nën përgjegjësinë e institucionit të pagesës,
apo në çdo subjekt tek i cili janë deleguar/kontraktuar funksione operacionale; 3) dhënia e
rekomandimeve, udhëzimeve, paralajmërimeve në rastet e shkeljeve ligjore dhe nënligjore,
lëshimi i urdhrave për ndërprerjen e veprimeve të paligjshme dhe korrigjimin e pasojave,
vendosja e sanksioneve administrative, etj., 4) pezullimi ose revokimi i licencës. Ushtrimi i
funksionit mbikëqyrës shtrihet deri tek subjekte të tjera, në rastet kur ato zotërojnë aksione
në institucionin e pagesës.
Në nenin 26 të projektligjit përcaktohet detyrimi i ruajtjes së sekretit profesional, për personat
që punojnë apo kanë punuar për Bankën e Shqipërisë dhe ekspertët që veprojnë për llogari të
saj, si dhe në rastin e shkëmbimit të informacionit në kuadër të bashkëpunimit
ndërinstitucional.
Në Seksionin 4 të Titullit II, Kreu 1 të projektligjit, është bërë përafrimi me direktivën e
shërbimeve të pagesave. Konkretisht, sipas nenit 27, personat fizikë ose juridikë që do të
ofrojnë shërbime të pagesave sipas pikave 1-6 të Aneksit 1 të projektligjit, përjashtohen nga
zbatimi i plotë ose pjesor i procedurave dhe kushteve të parashikuara në seksionet 1, 2 dhe 3
të këtij Kreu, përveç neneve 16, 24, 26 dhe 29, kur mesatarja mujore e shumës totale të
transaksioneve të pagesave të kryera gjatë 12 muajve paraardhës, nga personi në fjalë, duke
përfshirë edhe agjentët për të cilët ai merr përgjegjësi të plotë, nuk tejkalon limitin e vendosur
nga Banka e Shqipërisë dhe asnjë prej personave fizikë përgjegjës për administrimin apo
funksionimin e veprimtarisë të mos jetë dënuar për vepra penale që lidhen me pastrimin e
parave apo financimin e terrorizmit ose krime të tjera financiare. Këta persona do të
regjistrohen në regjistrin publik dhe do të trajtohen si institucione pagesash dhe duhet të
njoftojnë Bankën e Shqipërisë për çdo ndryshim të situatës së tyre që lidhet me kushtet e
specifikuara në këtë nen. Banka e Shqipërisë merr masat e nevojshme për të siguruar që në
rast se nuk përmbushen më kushtet e përcaktuara në këtë nen, personat në fjalë të kërkojnë
licencim brenda 30 ditëve, në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 13 të
projektligjit.
Për personat fizikë ose juridikë që ofrojnë vetëm shërbimin e informimit të llogarisë, sipas
pikës 8 të Aneksit 1 të projektligjit, do të zbatohen disa nga procedurat dhe kushtet e
parashikuara në seksionet 1 dhe 2, të detajuara në nenin 28 të projektligjit. Këta persona do
të trajtohen si institucione të pagesave.
Në nenin 29 të projektligjit trajtohet pjesëmarrja e ofruesve të shërbimeve të pagesave në
sistemet e pagesave, ashtu siç përcaktohet edhe në direktivë, duke parashikuar krijimin e
kushteve jodiskriminuese dhe proporcionale për hyrjen në sistemet e pagesave, të personave
juridikë të licencuar ose të regjistruar. Kjo dispozitë synon të krijojë kushte të barabarta
pjesëmarrjeje ndërmjet aktorëve të ndryshëm në treg. Megjithatë, në lidhje me sistemet që
respektojnë parimin e finalizimit të shlyerjes, projektligji ashtu si edhe vetë direktiva,
parashikon që këto kushte mos ta ekspozojnë sistemin ndaj pjesëmarrësve të cilët mund të
mbartin rrezik të shtuar (rreziku i shlyerjes, operacional, rreziku i biznesit) dhe të sigurojnë
mbrojtjen e stabilitetit financiar dhe operacional të sistemit të pagesave. Megjithatë,
projektligji krijon hapësira për një pjesëmarrje të tërthortë nëpërmjet një pjesëmarrësi të
drejtpërdrejtë (ku si rregull janë bankat). Gjithashtu, këta pjesëmarrës të tërthortë nuk gëzojnë
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të njëjtat të drejta nga mbrojtja e dhënë nga direktiva e finalitetit të shlyerjes (ligji në fuqi për
sistemin e pagesave). Për më shumë, projektligji i zhvesh nga këto detyrime, sistemet e
krijuara dhe të operuara nga një ofrues shërbimesh pagesash për qëllime të vetë institucionit.
Në nenin 30 të projektligjit trajtohet mundësia e institucioneve të pagesave dhe të parasë
elektronike, për të pasur akses në shërbimet e ofruara nga bankat, si për shembull për hapjen
dhe përdorimin e një llogarie të institucionit, e cila mundëson veprimtarinë e pagesës, si dhe
shërbime të tjera në lidhje me këto shërbime. Vlen të theksohet se projektligji parashikon se
në rastet kur kjo pjesëmarrje do të refuzohet (si për pjesëmarrjen në sisteme ashtu edhe në
rastin e aksesit në llogaritë e mbajtura me bankat), bankat do t’u paraqesin ofruesve të
shërbimeve të pagesave ose Bankës së Shqipërisë (sipas rastit) arsyetimin e detajuar në lidhje
me këtë refuzim.
Në nenin 31 të projektligjit është parashikuar që të gjithë personat fizikë ose juridikë që nuk
janë ofrues të shërbimeve të pagesave ose nuk janë të përjashtuar shprehimisht nga fusha e
zbatimit të projektligjit, nuk mund të ofrojnë shërbimet e pagesave. Për rastet e ushtrimit të
shërbimeve të bazuara në një instrument specifik pagese1, të referuara në nënpikat (i) dhe (ii)
të shkronjës (k) të nenit 4 të projektligjit, për të cilat vlera totale e transaksioneve të pagesave
të kryera brenda 12 muajve paraardhës, tejkalon shumën e përcaktuar nga Banka e
Shqipërisë, ofruesit e këtyre shërbimeve duhet të dërgojnë një njoftim në Bankën e
Shqipërisë, që përshkruan shërbimet e ofruara, duke specifikuar në cilin përjashtim të
referuar në shkronjën “k”, nënpikat (i) dhe (ii) të nenit 4, konsiderohet të kryhet aktiviteti.
Mbi bazën e këtij njoftimi, Banka e Shqipërisë merr një vendim të mirargumentuar sipas
kriterit të referuar në shkronjën “k” të nenit 4, kur aktiviteti i ofruesit të shërbimit nuk
kualifikohet më si një rrjet i kufizuar dhe informon ofruesin e shërbimit sipas rastit.
Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve që kryejnë një veprimtari sipas shkronjës “l”2 të nenit 4
kanë detyrimin të dërgojnë një njoftim dhe t’i sigurojnë Bankës së Shqipërisë opinionin vjetor
të audituesit ligjor, duke dëshmuar se veprimtaria përputhet me kufijtë e përcaktuar në
shkronjën “l” të nenit 4. Përshkrimi i aktiviteteve të njoftuara nga ofruesit e shërbimeve do
të vihet në dispozicion të publikut në regjistrin e Bankës së Shqipërisë, të parashikuar në
nenin 16 të projektligjit.
Titulli III: Transparenca e kushteve dhe kërkesat për informim për shërbimet e pagesave
1

Instrumenti lejon mbajtësin të blejë mallra dhe shërbime vetëm në vendndodhjet e emetuesit ose brenda një
rrjeti të kufizuar të ofruesve të shërbimeve në bazë të marrëveshjes së drejtpërdrejtë tregtare me një emetues
profesional dhe/ose instrumentet, që mund të përdoren vetëm për të blerë një numër shumë të kufizuar mallrash
dhe shërbimesh.
2
Transaksionet e pagesave nga një ofrues i rrjeteve të komunikimeve elektronike ose shërbimet e ofruara krahas
shërbimeve të komunikimeve elektronike për një pajtimtar të rrjetit ose shërbimit:
i) për blerje të shërbimeve dixhitale dhe shërbimeve zanore, pavarësisht nga pajisja që përdoret për
blerjen ose konsumin e shërbimeve dixhitale dhe pasqyruar në faturën përkatëse; ose
ii) realizuar nga ose nëpërmjet një pajisjeje elektronike dhe të pasqyruar në faturën përkatëse, në kuadër
të një aktiviteti bamirësie ose për blerjen e biletave;
me kusht që kufizimet për këto transaksione pagese të përcaktohen me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë,
dhe në çdo rast kur:
i. vlera e një transaksioni të vetëm të pagesës nuk e tejkalon shumën prej 7000 lekë;
ii. vlera kumulative e pagesave për një pajtimtar të vetëm nuk tejkalon vlerën prej 40,000 lekë në muaj ose;
iii. në rastet kur pajtimtari rimbush/parapaguan në llogarinë e tij me ofruesin e rrjetit të komunikimeve
elektronike ose shërbimit të komunikimeve elektronike, vlera kumulative e transaksioneve të pagesave nuk
tejkalon 40,000 lekë në muaj.
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Ky titull ka si objektiv krijimin e rregullave të transparencës dhe informimit për shërbimet e
pagesave të ofruara në përgjithësi nga ofruesit e shërbimeve të pagesave. Në këtë kuadër vlen
të theksohet se, në përjashtim nga Titulli II, i cili rregullon institucionet e pagesave, Titulli
III ashtu si dhe Titulli IV synojnë rregullimin e shërbimeve të ofruara nga të gjithë ofruesit e
shërbimeve të pagesave përfshirë këtu bankat, institucionet e parasë elektronike, institucionet
e pagesave, Bankën e Shqipërisë dhe autoritetet qendrore ose vendore, në funksionin e
ofruesit të shërbimeve të pagesave, etj.
Bazuar në nenin 32 të projektligjit, fusha e zbatimit të kërkesave për informim dhe kushtet e
transparencës përfshijnë transaksionet individuale të pagesave dhe transaksionet e pagesave
të rregulluara nga kontratat tip. Kushtet e përcaktuara në këtë Kre do të zbatohen për
konsumatorët dhe mikrondërmarrjet. Përfshirja e mikrondërmarrjeve nën të njëjtin regjim me
konsumatorët është një opsion i cili parashikohet nga direktiva. Në këndvështrimin e grupit
të punës, duke vlerësuar edukimin dhe përfshirjen e ulët financiare të kësaj kategorie
ndërmarrjesh, si dhe aftësitë relativisht të ulëta negociuese krahasuar me ndërmarrjet më të
mëdha, trajtimi i njëjtë me konsumatorët do të ndihmonte ndjeshëm në krijimin e një
marrëdhënieje besimi të shtuar ndaj institucioneve bankare dhe financiare, dhe në nxitjen e
përdorimit të shërbimeve të cilat ato ofrojnë. Duke marrë në konsideratë peshën e lartë që
zënë këto biznese në ekonominë shqiptare, përfshirja e tyre financiare do të ndihmonte
ndjeshëm në nxitjen e përdorimit të instrumenteve elektronike në Shqipëri. Në të njëjtin nen
është shfrytëzuar dhe hapësira e krijuar nga direktiva për përjashtim të pjesshëm të
ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga regjimi mbrojtës i parashikuar për
konsumatorët dhe mikrondërmarrjet. Së fundi, në këtë nen parashikohet dhe zbatimi i
kushteve të transparencës, të cilat do të aplikohen në rastin e transaksioneve ndërkufitare, për
pjesën e transaksionit që kryhet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Për të rritur efikasitetin në praktikë të projektligjit, ashtu si dhe në direktivë është ruajtur një
proporcionalitet mbi nevojat e informimit të konsumatorëve dhe mikrondërmarrjeve, dhe si
rrjedhojë kërkesat për informacion për një transaksion individual pagesash janë të ndryshme
nga ato të kryera në bazë të një kontrate tip.
Me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe mikrondërmarrjeve, neni pasues (neni 33)
rregullon tarifat e aplikuara nga ofruesit e shërbimeve të pagesave, ku përcaktohet qartazi se
ofruesit e shërbimeve të pagesave tarifojnë klientët e tyre vetëm për dhënien e
informacioneve shtesë ose me frekuencë më të shpeshtë nga ato të përcaktuara në projektligj.
Ndërkohë që, neni 34 përcakton përgjegjësinë e ofruesve të shërbimeve të pagesave për të
vërtetuar përmbushjen e detyrimeve ndaj klientëve të tyre të përcaktuara në ligj, mbi kërkesat
për informim.
Së fundi, me qëllim shmangien e mbingarkesave për institucionet të cilat ofrojnë shërbime
pagesash dhe kostove që mbartin këto procedura, projektligji ashtu si dhe direktiva
parashikon raste përjashtimore (neni 35) nga detyrimet për informim për pagesat me vlerë të
vogël, të mbuluar nga një kontratë tip, duke i kufizuar këto nevoja për informim vetëm në
karakteristikat kryesore të shërbimit të pagesës. Gjithashtu, duke shfrytëzuar hapësirat e
krijuara nga Direktiva (opsionet e dhëna), në projektligj është parashikuar mundësia që
Banka e Shqipërisë t’i reduktojë ose dyfishojë këto vlera, në akte nënligjore.
Në lidhje me transaksionet e pagesave individuale, sipas nenit 36 e në vijim, informacioni
duhet të përqendrohet në informacione thelbësore, të cilat i nevojiten përdoruesit të
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shërbimeve të pagesave për kryerjen e një pagese. Vlen të theksohet se ky informacion duhet
ofruar me iniciativën e ofruesit të shërbimeve të pagesave dhe jo me kërkesën e klientëve.
Megjithatë, konsumatori ose mikrondërmarrja gëzon të drejtën të kërkojë informacionin e
nevojshëm në formë letër ose në një mjet tjetër të qëndrueshëm komunikimi.
Informacioni në lidhje me pagesat individuale, sipas projektligjit ndahet në informacion
paraprak (nenet 37 dhe 38), dhe informacione pas inicimit të pagesës, deri pas ekzekutimit të
pagesës (nenet 39-42), ku përcaktohen nevojat për informim të paguesit dhe përfituesit, si
dhe detyrimet e të gjithë ofruesve të shërbimeve të përfshirë në procesimin e një pagese.
Ndërkohë nevojat për informim për pagesat të cilat rregullohen nga një kontratë tip,
parashikohen në nenet 43-51 të projektligjit. Në lidhje me të drejtat e konsumatorëve dhe
mikrondërmarrjeve, projektligji parashikon të drejtën e marrjes së informacioneve të
nevojshme parakontraktore pa pagesë. Gjithashtu, ata gëzojnë të drejtën të kërkojnë
informacionet paraprake të përcaktuara në nenin 45, si dhe kontratën tip, pa pagesë në çdo
kohë gjatë marrëdhënies kontraktuale, duke krijuar mundësinë e vlerësimit të shërbimeve të
ofruara nga ana e konsumatorëve dhe mikrondërmarrjeve, si dhe analizimin e të drejtave dhe
detyrimeve në rastin e ndonjë mosmarrëveshjeje, për të verifikuar të drejtat dhe detyrimet e
tyre kontraktuale, duke ruajtur kështu një nivel të lartë të mbrojtjes së konsumatorit.
Projektligji parashikon se konsumatorët dhe mikrondërmarrjet duhet të marrin informacion
bazë mbi transaksionet e pagesave të ekzekutuara, pa pagesë. Në mënyrë të ngjashme,
informacionet e mëvonshme mbi transaksionet e pagesave, sipas dispozitave të kontratës tip,
duhet të sigurohen në baza mujore, pa pagesë. Megjithatë, duke marrë parasysh rëndësinë e
transparencës në çmimet dhe nevojat e ndryshme të konsumatorëve, projektligji parashikon
edhe mundësinë e kërkesave të mëtejshme për informacion kundrejt një pagese.
Për të lehtësuar mundësinë e përzgjedhjes së ofruesve të shërbimeve të pagesave, projektligji,
nëpërmjet nenit 48, parashikon mundësinë që përdoruesit e shërbimeve të pagesave të
përfundojnë/zgjidhin një kontratë tip pa mbartur kosto për ta, me përjashtim të rasteve kur
kontrata përfundohet/zgjidhet në një periudhë më të shkurtër se 6 muaj pas hyrjes në fuqi të
saj. Në këto kushte, ofruesit e shërbimeve të pagesave mund të aplikojnë tarifa, për mbulimin
e kostove të shkaktuara për shkak të ndërprerjes së kontratës tip nga ana e
konsumatorit/mikrondërmarrjes. Për më shumë, projektligji parashikon dhe afatet kohore që
duhet të respektojnë palët për njoftimin e ndërprerjes së saj (1 muaj për përdoruesit e
shërbimeve të pagesave dhe 2 muaj për ofruesit e shërbimeve të pagesave).
Titulli IV: Të drejtat dhe detyrimet për ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të
pagesave
Titulli IV i projektligjit rregullon të drejtat dhe detyrimet midis ofruesve të shërbimeve,
përfshirë këtu dhe ndërmjetësit të cilët mundësojnë kryerjen e një pagese, dhe përdoruesve
të shërbimeve, me qëllim rritjen e efikasitetit të shërbimeve nëpërmjet rregullimit të tarifave
të aplikuara, kohës së ekzekutimit, si dhe nxitjen e sigurisë dhe besueshmërisë në procesimin
e pagesave me instrumente të ndryshme.
Fusha e zbatimit e këtij titulli është e njëjtë me atë të titullit III, dhe ka në fokusin e tij qendror
konsumatorët dhe mikrondërmarrjet sipas nenit 54 të projektligjit. Në të njëjtin nen është
shfrytëzuar dhe hapësira e krijuar nga direktiva për përjashtim të pjesshëm të ndërmarrjeve
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të vogla, të mesme dhe të mëdha nga regjimi mbrojtës i parashikuar për konsumatorët dhe
mikrondërmarrjet si dhe përjashtimin e tyre nga zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve
(ZAM).
Në nenin 55 të projektligjit trajtohet mënyra e tarifimit të shërbimeve të pagesave, dhe ashtu
si dhe direktiva, është përcaktuar se parimi “share” - ndarja e komisioneve midis paguesit
dhe përfituesit - do të zbatohet në transaksionet brenda vendit. Bazuar në eksperiencën
evropiane, respektimi i kësaj mënyre lehtëson procesimin automatik të pagesave. Megjithatë,
bazuar në preambulën e direktivës, kjo dispozitë nuk bie ndesh me mundësinë që tarifat të
jenë 0 (zero) nëse përfituesi i pagesës nuk tarifohet për kreditimin e llogarisë, duke krijuar
kështu hapësira për vijimin e zbatimit të vendimit3 për mënyrën, tarifat e aplikuara nga bankat
për pagesat e procesuara në sistemin AIPS dhe AECH. Gjithashtu, në këtë nen, bazuar në
hapësirat e krijuara nga direktiva është parashikuar dhe mundësia e tarifimit vetëm të
përfituesit për instrumente të caktuara, duke mundësuar kështu vijimin e praktikave të
ndjekura deri më tani nga tregu në lidhje me pagesat me kartë në terminale POS ose pagesat
e faturave të kompanive utilitare, ku komisionet i mbahen përfituesit. Për më shumë, kjo
dispozitë krijon mundësinë e zbatimit në të ardhmen të rregullores së Bashkimit Evropian nr.
2015/751 për interchange fees për transaksionet me kartë.
Megjithatë, me qëllim promovimin e instrumenteve me vlerë të vogël dhe hyrjen e aktorëve
të rinj në treg, projektligji (neni 56) parashikon disa përjashtime në lidhje me të drejtat dhe
detyrimet e palëve për këto kategori pagesash, duke krijuar kështu një regjim lehtësues.
Autorizimi i pagesave është një koncept tejet i rëndësishëm në procesin e kryerjes së pagesës.
Në këto kushte, Kreu 2 (nenet 57-70) i këtij titulli i dedikohet rregullimit të këtij momenti.
Një procedurë kyçe për materializimin e autorizimit të pagesës është dhënia dhe tërheqja e
pëlqimit, duke krijuar kështu parakushtet e nevojshme për përcaktimin e të drejtave dhe
detyrimeve të palëve kundrejt ekzekutimit ose jo të saj.
Një moment tjetër i rëndësishëm i projektligjit është dhe krijimi i hapësirave për emetim
kartash edhe nga institucionet e pagesave. Emetimi i kartave ka qenë një ekskluzivitet i
institucioneve bankare jo vetëm në tregun shqiptar, por dhe më gjerë. Duke konsideruar
zhvillimet e fundit, zgjerimi i aktorëve në treg do të mundësojë nxitjen e konkurrencës dhe
si rrjedhojë rritjen e efikasitetit të shërbimeve të ofruara. Me qëllim mbështetjen e përdorimit
të kartave, si një nga instrumentet më të përdorura në përditshmërinë e qytetarëve, është
krijuar funksioni i ofruesit të shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, i cili lehtëson
zbatimin e mënyrave dhe kanaleve të reja inovative të pagesave duke mundësuar emetimin e
kartave edhe nga ofrues shërmbimesh të pagesave, të cilët nuk zotërojnë llogaritë e klientëve
(neni 58).
Vlen të shpjegohet se përdorimi i kartës ose instrumentit të pagesave të bazuara në kartë4 për
të bërë një pagesë, bazohet në gjenerimin e një mesazhi që konfirmon disponueshmërinë e
fondeve dhe në dy transaksione pagesash. Transaksioni i parë zhvillohet ndërmjet emetuesit
3
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dhe ofruesit të shërbimit të pagesës për shërbimin e llogarisë, ndërsa i dyti, zakonisht një
debitim direkt, kryhet ndërmjet ofruesve të shërbimeve të pagesave për shërbimin e llogarive
të paguesit dhe emetuesit. Të dy këto lloje transaksionesh sipas projektligjit duhet të trajtohen
në të njëjtën mënyrë si çdo transaksion tjetër ekuivalent. Ofruesit e shërbimeve të pagesave
që emetojnë instrumente të pagesave të bazuara në kartë duhet të gëzojnë të njëjtat të drejta
dhe i nënshtrohen të njëjtave detyrime, pavarësisht nëse janë ose nuk janë ofruesit e shërbimit
të pagesës mbi shërbimin e llogarisë të paguesit, veçanërisht në aspektin e përgjegjësisë dhe
detyrimeve ndaj aktorëve të ndryshëm në zinxhirin e pagesave. Megjithatë, në projektligj,
duke ndjekur parashikimin e direktivës për këtë çështje, detyrimet e ofruesve të shërbimeve
kufizohen vetëm në rastet kur llogaritë janë të aksesueshme nga interneti.
Në të njëjtën linjë, neni 59 rregullon aksesin në llogarinë e pagesës nga ofruesi i shërbimeve
të inicimit të pagesës me qëllim realizimin e pagesave nëpërmjet një transferte krediti
elektronike. Rregullimi i aksesimit të informacionit mbi disponueshmërinë e fondeve për këtë
qëllim, në mënyrë të sigurt ndihmon në realizimin e këtyre pagesave për realizimin e tregtisë
elektronike jo vetëm nëpërmjet kartave, por edhe transfertave elektronike, duke nxitur kështu
përdorimin e instrumenteve elektronike në ekonominë vendase dhe si rrjedhojë reduktimin e
cash-it, i cili mbart kosto për aktorët e përfshirë në transaksion, por njëkohësisht mund të
stimulojë informalitetin.
Së fundi, neni 60 rregullon aksesimin dhe përdorimin e informacionit mbi llogarinë e pagesës
në rastin e shërbimit të informimit të llogarisë duke u mundësuar konsumatorëve dhe
bizneseve të kenë një pamje të përgjithshme mbi gjendjen e tyre financiare, për shembull,
duke u mundësuar konsumatorëve të shikojnë llogaritë e ndryshme që mund të kenë me një
ose më shumë banka në një vend të vetëm dhe të kategorizojnë shpenzimet e tyre sipas
tipologjive të ndryshme (ushqim, energji, qira, kohë e lirë etj.), duke i ndihmuar kështu në
buxhetimin dhe planifikimin financiar.
Neni 61, me qëllim rregullimin e mëtejshëm të aksesit të garantuar për emetimin e kartave
nga një ofrues i shërbimeve të pagesave i cili nuk zotëron llogarinë e përdoruesit (neni 58),
inicimi i pagesave nga ofruesi i shërbimeve të inicimit të pagesës (neni 59) dhe ofrimin e
shërbimit të informimit të llogarisë (neni 60), krijon rregulla mbi kufijtë e përdorimit të
instrumentit të pagesës dhe aksesit në llogaritë e pagesës nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave.
Detyrimi për të siguruar kredencialet e personalizuara është i një rëndësie të veçantë për
mbrojtjen e fondeve të përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe për të kufizuar rreziqet që
lidhen me mashtrimin dhe aksesimin e paautorizuar në llogarinë e pagesave sipas nenit 62 të
projektligjit. Megjithatë, termat dhe kushtet ose detyrimet e tjera të vendosura nga ofruesit e
shërbimeve të pagesave për përdoruesit e shërbimeve të pagesave në lidhje me ruajtjen e
kredencialeve të personalizuara të sigurisë nuk duhet në asnjë mënyrë të pengojnë përdoruesit
e shërbimeve të pagesave të përfitojnë nga shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të
pagesave, si për shembull nga ofruesit e shërbimit të inicimit të pagesës dhe ofruesit e
shërbimit të informimit të llogarisë, ose mosekzekutimin e një pagese të autorizuar (neni 63).
Sipas nenit 64, për të zvogëluar rreziqet dhe pasojat e transaksioneve të pagesave të
paautorizuara ose të kryera në mënyrë të gabuar, përdoruesi i shërbimeve të pagesave duhet
të informojë ofruesin e shërbimeve të pagesave sa më shpejt që të jetë e mundur për çdo
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kundërshtim, me kusht që ofruesi i shërbimeve të pagesave të ketë përmbushur detyrimet e
tij të informacionit të përcaktuara në titullin III të projektligjit.
Në bazë të nenit 65, në rastin kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave mohon të ketë
autorizuar ekzekutimin e një transaksioni pagese ose pretendon se transaksioni i pagesës nuk
është ekzekutuar në mënyrë korrekte, është detyrim i ofruesit të shërbimeve të pagesave dhe
ndërmjetësve të përfshirë në transaksion për të vërtetuar të kundërtën. Gjithashtu, në
projektligj parashikohet një ndarje proporcionale e detyrimeve midis ofruesve të ndryshëm
të shërbimeve të përfshirë në procesimin e pagesës.
Në vijim, neni 66 rregullon detyrimet dhe përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve të pagesave
në rastin e transaksioneve të paautorizuara. Më konkretisht, ofruesi duhet të kthejë menjëherë
shumën e transaksionit tek paguesi, duke e rikthyer llogarinë e debituar të pagesës në
gjendjen në të cilën ajo do të kishte qenë nëse transaksioni i paautorizuar i pagesës nuk do të
kishte ndodhur. Megjithatë, kur ekzistojnë dyshime objektive, të cilat i komunikohen Bankës
së Shqipërisë për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, ofruesi i shërbimeve të
pagesave duhet të jetë në gjendje të kryejë, brenda një kohe të arsyeshme, një hetim para
rimbursimit të paguesit. Për të mbrojtur paguesin, sipas projektligjit, datëvaluta për
kreditimin e llogarisë nuk duhet të jetë më vonë se data kur shuma është debituar.
Megjithatë, sipas nenit 67 të projektligjit, në mënyrë që të incentivohet/nxitet përdoruesi për
të përmbushur detyrimet e parashikuara në projektligj në lidhje me njoftimin pranë ofruesit
të shërbimeve të pagesave të çdo vjedhjeje ose humbjeje të një instrumenti pagese, është
parashikuar që përdoruesi duhet të jetë përgjegjës për dëmin e shkaktuar vetëm për një shumë
të kufizuar, me përjashtim të rasteve kur përdoruesi i shërbimeve të pagesave ka vepruar me
mashtrim ose me pakujdesi të rëndë. Në këtë kontekst, në projektligj është parashikuar që
përdoruesi do të jetë përgjegjës për një shumë maksimale prej 5000 lekësh. Megjithatë, në
këtë dispozitë parashikohen edhe rastet përjashtimore kur përdoruesi nuk është i vetëdijshëm
për humbjen, vjedhjen ose keqpërdorimin e instrumentit të pagesës. Gjithashtu, në këtë nen
parashikohet që përdoruesit pasi kanë përmbushur detyrimet e tyre për njoftim nuk mund të
jenë përgjegjës për të mbuluar pagesa të paautorizuara.
Ashtu si dhe direktiva, projektligji (neni 68) synon të rrisë mbrojtjen e konsumatorit në rastet
e transaksioneve të pagesave të bazuara në karta kur shuma e saktë e transaksionit nuk dihet
në momentin kur paguesi jep pëlqimin për të ekzekutuar transaksionin e pagesës. Shembuj
të tillë mund të jenë rastet e vetëshërbimit në karburante, pagesat për marrjen me qira të një
makine ose rezervimet e hoteleve. Në rastet e sipërcituara, ofruesi i shërbimeve të pagesave
të paguesit duhet të jetë në gjendje të bllokojë fondet në llogarinë e pagesës së paguesit vetëm
nëse paguesi ka dhënë pëlqimin për shumën e saktë të fondeve që duhet të bllokohen dhe
këto fonde duhet të lirohen/zhbllokohen pa vonesa të panevojshme pas marrjes së
informacionit për shumën e transaksionit të pagesës dhe jo më vonë se menjëherë pas
pranimit të urdhërpagesës. Parshikimi i fundit synon të shmangë praktika të hasura gjatë
përdorimit të kartave për rezervime të ndryshme, ku ofruesi i shërbimeve të pagesave mban
të bllokuar shumën deri në një muaj, pavarësisht faktit se pagesa është kryer.
Ndërkohë, nenet 69 dhe 70 rregullojnë debitimin direkt bazuar në një skemë debitimi direkt
si dhe debitimet direkte të gjeneruara nga pagesa me kartë siç u shpjegua në nenin 58. Parimi
kryesor i paraqitur në këto nene për funksionimin e skemës së debitimit është që mandati për
ekzekutimin e një debitimi direkt është dhënë nga paguesi tek përfituesi i pagesës dhe, së
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bashku me ndryshimet ose anulimet e mëvonshme, ruhet nga përfituesi. Megjithatë, bazuar
në preambulën e direktivës shpjegohet se mandati mund të ruhet gjithashtu edhe nga një palë
e tretë në emër të përfituesit. Ashtu si dhe direktiva, neni 70, me qëllim mbështetjen sa më të
gjerë të përdorimit të instrumentit dhe për të siguruar një nivel të lartë mbrojtjeje të
konsumatorit, është parashikuar e drejta e pakushtëzuar për një rimbursim për pagesat e
autorizuara me debitimet direkte të kryera nëpërmjet një skeme.
Për planifikimin financiar dhe përmbushjen e detyrimeve të pagesave në kohën e duhur,
konsumatorët dhe ndërmarrjet duhet të kenë siguri për kohëzgjatjen e ekzekutimit të
urdhërpagesës. Në këtë kuadër, Kreu 3 përcakton momentin kur të drejtat dhe detyrimet e
palëve hyjnë në fuqi.
Më konkretisht, Kreu 3 i këtij titulli rregullon ekzekutimin e pagesës. Nga pikëpamja e
planifikimit financiar dhe përmbushjes së detyrimeve të pagesave në kohën e duhur, koha e
ekzekutimit të pagesës është tejet e rëndësishme për konsumatorët dhe ndërmarrjet. Në këto
kushte projektligji, në linjë edhe me direktivën, përcakton momentin kur të drejtat dhe
detyrimet hyjnë në fuqi (përcaktimi i momentit të pranimit të urdhërpagesës për instrumente
të ndryshme - neni 71).
Momenti i pranimit të urdhërpagesës konsiderohet momenti kur ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit pranon urdhërpagesën për t'u debituar nga llogaria e paguesit, duke
përfshirë këtu dhe rastet kur ofruesi i shërbimeve të pagesave ka pasur mundësinë ta marrë
atë përmes mjeteve të komunikimit të dakordësuara në kontratën e shërbimit të pagesës. Vlen
të theksohet se ky moment duhet të konsiderohet i pavarur nga çdo përfshirje paraprake në
proces, si për shembull për krijimin dhe transmetimin e urdhërpagesës ose, rastet që lidhen
me kontrollin mbi disponueshmërinë e fondeve ose informacionin mbi përdorimin e numrit
të identitetit personal ose dhënien e premtimit të pagesës. Gjithashtu, dita ose momenti kur
një përfitues i dërgon urdhërpagesat tek ofruesi i shërbimeve të pagesave për mbledhjen, si
për shembull të pagesave me kartë ose të debitimeve direkte ose kur përfituesit i është dhënë
një parafinancim nga ofruesi i shërbimeve të pagesave me anë të një kredie të kushtëzuar në
llogari, ky moment nuk konsiderohet si moment i pranimit të urdhërpagesës.
Përdoruesit nevojitet t’i garantohet një ekzekutim urdhërpagese nëse ofruesi i shërbimeve të
pagesave nuk ka bazë kontraktuale ose statutore për refuzim. Nëse ofruesi i shërbimeve të
pagesave refuzon një urdhërpagesë, refuzimi dhe arsyeja e refuzimit duhet t'i komunikohen
përdoruesit të shërbimit të pagesave sa më shpejt të jetë e mundur, në përputhje me këtë
projektligj (neni 72). Në rastin e tarifimit nga ofruesi i shërbimit për refuzimin, ky tarifim
duhet të jetë i përcaktuar objektivisht dhe në nivele sa më të ulëta.
Në terma të ekzekutimit të pagesës rregullohet dhe momenti i parevokueshmërisë së pagesës
(neni 73). Më konkretisht, duke pasur parasysh shpejtësinë me të cilën operojnë sistemet
moderne të pagesave plotësisht automatike, është e nevojshme të përcaktohet një afat i qartë
për revokimet e pagesave. Megjithatë, momenti i parevokueshmërisë varion për instrumente
të ndryshme pagese përfshirë këtu dhe debitimin direkt. Revokimi, në këtë kontekst, duhet të
zbatohet vetëm për marrëdhëniet ndërmjet një përdoruesi të shërbimeve të pagesave dhe një
ofruesi të shërbimeve të pagesave, duke mos cënuar në këtë mënyrë parevokueshmërinë dhe
karakterin përfundimtar të transaksioneve të pagesave në sistemet e pagesave.
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Është thelbësore që shuma e pagesës të transferohet e plotë nga paguesi tek përfituesi. Kjo
mbështet përpunimin automatik të pagesave, si edhe garantimin e përmbushjes së detyrimeve
ndaj palëve të treta. Në këto kushte, neni 74 i projektligjit garanton sa më sipër, si dhe
përcakton se asnjë ndërmjetës në procesimin e pagesës nuk redukton shumën e dërguar për
të mbajtur komisionet përkatëse. Megjithatë, dërguesi i pagesës mund të bjerë dakord me
ofruesin e shërbimeve të pagesave, për t’i lejuar këtij të fundit të zbresë tarifat e veta. Me
qëllim që t’i mundësojë përfituesit të pagesës verifikimin e kryerjes korrekte të pagesës,
informacioni i disponueshëm duhet të tregojë jo vetëm shumën e plotë të fondeve të
transferuara, por edhe shumën e çdo tarife që është zbritur.
Me qëllim nxitjen e efikasitetit të pagesave në projektligj, nëpërmjet nenit 76 është
parashikuar se të gjitha urdhërpagesat kombëtare të iniciuara nga paguesi në lekë dhe në euro,
duhet t'i nënshtrohen një kohe maksimale ekzekutimi T+1 (në ditën pasardhëse të punës).
Nga ana tjetër, duke njohur vështirësitë e procesimit të pagesave në formë letër, neni 76 lejon
mundësinë e shtyrjes së ekzekutimit të këtyre lloje transaksionesh me një ditë pune. Për të
gjitha pagesat e tjera, siç janë pagesat e nisura nga ose përmes një paguesi, duke përfshirë
debitime direkte dhe pagesa me karta, në mungesë të një marrëveshjeje të qartë midis ofruesit
të shërbimeve të pagesave dhe paguesit për të vendosur një kohë më të gjatë ekzekutimi,
duhet të aplikohet i njëjti afat kohor. Ndërkohë, projektligji parashikon për transaksionet e
pagesave me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, një periudhë jo më të gjatë ekzekutimi
se T+4 edhe në rastin kur palët bien dakord për një periudhë ndryshe/tjetër nga sa u përmend
më lart.
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë duke shfrytëzuar hapësirat e krijuara nga Direktiva si dhe për
zbatimin e mëtejshëm të rregulloreve për sistemin AIPS dhe AECH, nëpërmjet nenit 80 të
projektligjit mund të zbatojë një afat ekzekutimi për pagesat në lekë brenda vendit T (brenda
ditës).
Neni 77 rregullon përkatësisht rastin e mungesës së një llogarie nga ana e përfituesit, ku
ofruesi i shërbimeve të pagesave merr fondet për llogari të përfituesit sipas afateve të
përcaktuara më lart. Ndërkohë, neni 78 përcakton se paraja fizike e depozituar në llogari
duhet të bëhet menjëherë e disponueshme për konsumatorët edhe për mikrondërmarrjet,
ndërkohë për ndërmarrjet e tjera përcaktohet midis palëve.
Nenet 81 deri në 85 rregullojnë detyrimet e palëve të përfshira në transaksion për
mosekzekutimin, ekzekutimin e gabuar ose të vonuar të pagesave. Funksionimi i
qëndrueshëm dhe efikas i sistemit të pagesave ndikohet drejtpërdrejt nga aftësitë e ofruesit
të shërbimeve të pagesave për të ekzekutuar pagesat në mënyrën e duhur dhe duke
minimizuar rreziqet. Nën këtë supozim, rregullimi i sipërcituar bazohet në parimin se
përgjegjësinë për ekzekutimin ose jo të një pagese të pranuar nga paguesi duhet ta mbartë
ofruesi i shërbimeve të pagesave dhe ndërmjetësit e përfshirë në transaksion. Më konkretisht,
ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit, përfshirë këtu ofruesin e shërbimit të pagesës
për shërbimin e llogarisë, dhe kur është e përshtatshme, ofruesin e shërbimit të inicimit të
pagesave, duhet të marrin përgjegjësinë për ekzekutimin korrekt të pagesave, duke përfshirë,
në veçanti, shumën e plotë të transaksionit të pagesës dhe kohën e ekzekutimit, si dhe
përgjegjësinë e plotë për çdo dështim nga palët e tjera në zinxhirin e pagesave deri në
llogarinë e përfituesit me përjashtim të rasteve, të situatave jo normale dhe të paparashikuara
të përcaktuara në nenin 86 të projektligjit.
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Si rezultat i kësaj përgjegjësie, ofruesi i shërbimeve të pagesave të paguesit duhet, kur shuma
e plotë nuk kreditohet ose kreditohet me vonesë tek ofruesi i shërbimeve të pagesave të
përfituesit, të korrigjojë transaksionin e pagesës, ose pa vonesa të panevojshme të rimbursojë
paguesin për shumën përkatëse të transaksionit pa aplikuar asnjë tarifë për këtë veprim. Për
shkak të përgjegjësisë së ofruesit të shërbimeve të pagesave, paguesi ose përfituesi nuk duhet
të ngarkohen me kosto që lidhen me pagesën e gabuar.
Në lidhje me ekzekutimin e pagesës në mënyrë të gabuar, si rrjedhojë e dhënies së kodit unik
të identifikimit të pasaktë (neni 81) nga ana e paguesit, ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk
mbart përgjegjësi, megjithatë duhet të bashkëpunojë për rimarrjen e fondeve nëpërmjet
komunikimit të informacioneve përkatëse.
Në nenin 87 të projektligjit, duke marrë parasysh se procesimi i pagesave kërkon dhe
përdorim të të dhënave personale, përcaktohet qartazi nevoja për zbatim të legjislacionit në
fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale në çdo proces dhe vetëm pasi kanë marrë pëlqimin
e përdoruesit të shërbimeve të pagesave.
Një kre i veçantë në projektligj i dedikohet edhe administrimit të rrezikut operacional dhe të
sigurisë si dhe autentifikimit të klientëve.
Më konkretisht, neni 88 parashikon detyrimin që ofruesit e shërbimeve të pagesave të marrin
masat e duhura për zbutjen e rrezikut operacional dhe të krijojnë sisteme kontrolli të
përshtatshme, për administrimin e tij dhe të sigurisë që lidhet me shërbimet e pagesave të
ofruara. Njëkohësisht, këta ofrues duhet të paraqesin pranë Bankës së Shqipërisë, mbi baza
vjetore, ose siç përcaktohet nga kjo e fundit, një vlerësim mbi rrezikun operacional dhe
rrezikun e sigurisë që lidhet me shërbimet që ata ofrojnë, si dhe mbi mjaftueshmërinë e
masave për zbutjen e tij dhe të sistemeve të kontrollit të krijuara për administrimin e këtyre
rreziqeve.
Në rastin e ndodhjes së një incidenti madhor operacional ose të sigurisë, neni 89 parashikon
detyrimin e ofruesve të shërbimeve të pagesave për njoftim pa vonesa të pajustifikuara të
Bankës së Shqipërisë, e cila duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur
sigurinë e menjëhershme të sistemit financiar. Në rastet kur ky incident ndikon në interesat
financiare të përdoruesve të shërbimeve të pagesave, ofruesi i shërbimeve të pagesave duhet
t’i informojë këta të fundit mbi incidentin dhe të gjitha masat që ata mund të marrin për të
zbutur efektet e padëshiruara të incidentit. Ofruesit e shërbimeve të pagesave duhet t’i
paraqesin mbi baza periodike Bankës së Shqipërisë, të dhëna statistikore për mashtrimet, në
lidhje me mjetet e ndryshme të pagesës.
Neni 90 përcakton rastet kur ofruesit e shërbimeve të pagesave zbatojnë verifikimin e
thelluar të klientit, si dhe detyrimin që këta ofrues të marrin masat e nevojshme për mbrojtjen
e konfidencialitetit dhe integritetit të kredencialeve të personalizuara të sigurisë, të
përdoruesve të shërbimit të pagesave.
Së fundi, një çështje tejet e rëndësishme e trajtuar në projektligj është dhe krijimi i
procedurave të shqyrtimit alternativ të mosmarrëveshjeve. Në këtë kuadër, bazuar në
rekomandimet e direktivës, si një hap të parë drejt mbrojtjes së konsumatorëve, në nenin 92,
parashikohet krijimi i një njësie të veçantë (ZAM) brenda Bankës së Shqipërisë, e cila do
ketë detyrën e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve të lindura ndërmjet klientëve dhe
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ofuesve të shërbimeve të pagesave. Është vlerësuar që kjo njësi të shqyrtojë mosmarrëveshjet
vetëm të konsumatorëve dhe të mikrondërmarrjeve, në cilësinë e klientit, duke përjashtuar
mosmarrëveshjet e biznesit. Parashikimet ligjore janë hartuar në përputhje të plotë me ato të
direktivës, por edhe me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit, pas ndryshimeve
të fundit.
Banka e Shqipërisë ka detyrimin të krijojë ZAM dhe të miratojë procedurat përkatëse që do
të nevojiten për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të cilat do të publikohen, në mënyrë që
ofruesit dhe klientët e tyre të jenë në dijeni të plotë të hapave që duhen ndjekur përpara se të
fillojë shqyrtimi i mosmarrëveshjeve.
Nga ana tjetër, neni 93 i projekligjit trajton të gjitha detyrimet dhe afatet përkatëse që kanë
ofruesit kundrejt klientëve të tyre në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë rrugës gjyqësore.
Titulli V: Kundërvajtjet administrative, sanksionet dhe ankimet
Titulli V përbëhet nga dy krerë. Kreu 1 trajton kundërvajtjet administrative dhe sanksionet,
dhe Kreu 2 trajton ankimet: ankimin administrativ dhe ankimin gjyqësor.
Më konkretisht:
Neni 94 i projektligjit përcakton sanksionet që Banka e Shqipërisë si autoritet mbikëqyrës,
ka të drejtë të vendosë ndaj institucionit të pagesave dhe/ose kundrejt atyre që efektivisht
kontrollojnë dhe administrojnë veprimtarinë e institucionit të pagesave, në rast konstatimi
shkeljesh të dispozitave të këtij ligji. Këto sanksione përcaktohen si kundërvajtje
administrative, me qëllim ndërprerjen e shkeljes dhe/ose ndreqjen e pasojave të shkeljes.
Trajtimi në ligj dhe jo në një akt nënligjor, i sanksioneve administrative është një detyrim i
cili rrjedh nga ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”5. Në nenin
94 parashikohet se për çdo shkelje konkrete të dispozitave të këtij ligji ka një gjobë, masa e
të cilës përcaktohet duke vlerësuar kriteret e përcaktuara në pikën 8 të këtij neni. Përveç
gjobave janë përcaktuar edhe sanksione të tjera, të tilla si revokimi ose pezullimi i licencës
në raste të caktuara. Gjobat janë tituj ekzekutivë dhe me ekzekutimin e tyre ngarkohet Zyra
e Përmbarimit. Ato arkëtohen për llogari të Bankës së Shqipërisë, në përputhje me
legjislacionin “Për kundërvajtjet administrative”.
Në nenin 95 është parashikuar detyrimi i Bankës së Shqipërisë të publikojë në faqen zyrtare
të internetit sanksionet e vendosura për shkelje të dispozitave të këtij ligji. Publikimi bëhet
menjëherë pasi personi, ndaj të cilit është vendosur sanksioni, të jetë informuar për atë
sanksion, duke përfshirë informacione mbi llojin e natyrën e shkeljes dhe identitetin e
individit apo personit juridik, mbi të cilin është vendosur sanksioni. Në rastin e publikimit të
sanksioneve, kundër të cilave është bërë ankesë, Banka e Shqipërisë publikon edhe
informacionin mbi statusin e asaj ankese dhe rezultatin e saj.
Neni 10, Masa e gjobës: “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kundërvajtjen
administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij minimalë dhe maksimalë.”
5
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Është parashikuar që publikimi sipas këtij neni të qëndrojë në faqen zyrtare të internetit të
Bankës së Shqipërisë maksimumi një vit, dhe në çdo rast në përputhje me legjislacionin në
fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Përjashtim nga publikimi i sanksioneve mund të
jetë vetëm rasti kur Banka e Shqipërisë gjykon se publikimi rrezikon seriozisht stabilitetin e
tregjeve financiare ose i shkakton dëm joproporcional palëve të përfshira.
Në nenin 96 të projekligjit parashikohet procedura e ankimit administrativ për çdo institucion
pagese, i cili pretendon se të drejtat dhe interesat e ligjshme të tij janë cenuar nga akte
administrative të nxjerra në zbatim të dispozitave të këtij ligji. Subjekti ka të drejtë të kryejë
ankim administrativ tek Guvernatori, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni e aktit. Ankimi
administrativ paraqitet në formën dhe shqyrtohet brenda afateve të parashikuara në Kodin e
Procedurave Administrative, si dhe është kusht paraprak për kundërshtimin e vendimit në
gjykatë. Ankimi administrativ nuk pezullon zbatimin e aktit administrativ të nxjerrë nga
Banka e Shqipërisë.
Parashikimet e këtij neni kanë synuar të mbajnë një qëndrim të unifikuar me dispozita të
njëjta të Ligjit për Bankën e Shqipërisë, të Ligjit për bankat, të Ligjit për shoqëritë e kursimkreditit, si dhe Ligjit për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, pasi
theksojmë se në nenin 72, pika 2 të Ligjit për Bankën e Shqipërisë parashikohet se aktet e
Bankës së Shqipërisë do të zbatohen pa kufizim, deri në marrjen e vendimit nga gjykata.
Në nenin 97 të projektligjit parashikohet se institucioni i pagesës, pasi ka ezauruar ankimin
administrativ mund të ankohet në Gjykatën Administrative të Apelit brenda afateve të
përcaktuara në Ligjin nr.49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.
Parashikimi i Gjykatës së Apelit, si gjykatë kompetente për shqyrtimin e ankimit gjyqësor
synon të mbajë një qëndrim të unifikuar me nenin 72, pika 1 të Ligjit nr. 8269, datë
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, si dhe me nenin 93 pika 6 të Ligjit nr. 9662, datë
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të cilët përcaktojnë Gjykatën e Apelit
si gjykatë të shkallës së parë për vendimet që merr Banka e Shqipërisë. Ky parashikim është
në përputhje edhe me pikën 2 të nenit 10 të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e
gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, ku përcaktohet
se Gjykata Administrative e Apelit shqyrton në shkallë të parë, edhe në rastet e parashikuara
me ligj.
Ankimi gjyqësor kundër Bankës së Shqipërisë është parashikuar edhe në rast se kjo e fundit
nuk ka nxjerrë një akt që ka pasur detyrimin për të rregulluar një çështje të caktuar. Kjo
dispozitë është përshtatur në përputhje me përcaktimin e pikës 2 të nenit 25 të direktivës.
Tituli VI: Dispozita të fundit dhe kalimtare
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Titulli VI i projektligjit synon të rregullojë çështjet: rishikimi i ligjit, dispozita kalimtare,
aktet nënligjore që duhen miratuar nga Banka e Shqipërisë në zbatim të ligjit, si dhe së fundmi
hyrjen në fuqi të tij.
Në nenin 98 të projektligjit parashikohet detyrimi për bashkëpunim/konsultim reciprok të
institucioneve në rast ndryshimi/rishikimi të ligjit, por edhe të iniciativave të tjera legjislative
që lidhen me fushëveprimin e këtij projektligji. Ky detyrim është reciprok, si për Bankën e
Shqipërisë në rast se mendon të ndryshojë ligjin, ashtu edhe për institucionet e tjera në rast
se gjykohen të nevojshme ndryshime në ligj apo në legjislacionin e ndërlidhur me këtë
projektligj.
Në nenin 99 të projektligjit synohet të rregullohet regjimi kalimtar për bankat dhe subjektet
financiare jobanka, veprimtaria e të cilave preket që nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij
ligji.
Subjektet financiare jobanka dhe institucionet e parasë elektronike të licencuara nga Banka
e Shqipërisë, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, për ushtrimin e veprimtarisë së shërbimeve të
pagesave dhe të transferimit të parave konsiderohen si të licencuara në përputhje me
dispozitat e këtij ligji dhe do të klasifikohen si “Institucione të pagesave”.
Ofruesit e shërbimeve të pagesave të licencuar nga Banka e Shqipërisë, para hyrjes në fuqi
të këtij ligji, për ushtrimin e veprimtarisë së shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të
parave, duhet të marrin masat, të organizojnë veprimtarinë dhe strukturën e brendshme, në
përputhje me kërkesat e këtij ligji, brenda 1 viti nga data e hyrjes në fuqi të tij.
Subjektet e sipërcituara duhet të plotësojnë kërkesat e këtij ligji brenda një viti nga hyrja në
fuqi e këtij ligji, ose në rast të kundërt, Banka e Shqipërisë ka të drejtë të revokojë licencën
e tyre.
Së fundmi, është parashikuar që ligji të hyjë në fuqi 6 muaj pas publikimit në Fletore Zyrtare
dhe Bankës së Shqipërisë i lihet një afat 1-vjeçar nga hyrja në fuqi e ligjit, për të miratuar
aktet nënligjore që kërkohen në zbatim të ligjit. Këto afate janë përcaktuar duke marrë në
konsideratë së pari kohën që u nevojitet institucioneve për t’u përshtatur me kërkesat e reja
që do të vendosë ky projektligj. Edhe vetë direktiva u la shteteve anëtare një periudhë të
gjatë kohore, përafërsisht 2 vjet e pak, për ta adaptuar atë në legjislacionin vendas,
pavarësisht se shtetet anëtare kaluan në PSD2 direkt nga PSD1.
VII.

INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN ME ZBATIMIN E
PROJEKTLIGJIT

Institucioni që ngarkohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me zbatimin e këtij projektligji është
Banka e Shqipërisë, e cila ngarkohet të nxjerrë aktet e nevojshme nënligjore në zbatim të tij.
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VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË
HARTIMIN E PROJEKTLIGJIT
Projektligji është hartuar nga një grup i posaçëm pune, i krijuar në Bankën e Shqipërisë, në
bashkëpunim me ekspertë të Bankës Qendrore të Italisë dhe Bankës Botërore. Projekti është
diskutuar gjerësisht me përfaqësues të bankave, subjekteve jobanka, shoqëritë e kursimkreditit dhe aktorë të tjerë të tregut.
Pas finalizimit të projektligjit, Banka e Shqipërisë ka publikuar në faqen e saj zyrtare për
konsultim publik dokumentin. Gjithashtu, projektligji është dërguar për opinion pranë
bankave, institucioneve financiare jobanka, shoqërive të kursim-kreditit, si dhe Operatorit të
skemës kombëtare të pagesave me kartë. Komentet janë analizuar nga grupi i punës dhe aty
ku është konsideruar e rëndësishme, sugjerimet janë reflektuar në projektligj. Komentet mbi
çështjet, të cilat kërkonin një sqarim të mëtejshëm ose diktonin një paqartësi për interpretimin
e dispozitave nga ana e Bankës së Shqipërisë, janë analizuar gjatë një dëgjese publike.
Projektligji është publikuar edhe në rregjistrin e konsultimit publik të MFE.
IX.

RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
BUXHETORE

Miratimi i këtij projektligji nuk sjell efekte financiare në buxhetin e shtetit.

MINISTËR
Anila Denaj
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RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT
EMËRTIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS Projektligj “ Për shërbimet e pagesave”
MINISTRIA UDHËHEQËSE
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
FAZA E POLITIKËS/VLERËSIMIT TË
Konsultim
NDIKIMIT
Transpozim
i
Direktivës
së
BE-së si dhe nevojë e brendshme për
BURIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS
zhvillimin e tregut të brendshëm të
shërbimeve të pagesave.
Direktiva (EU) 2015/2366 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit e datës 25 Nëntor
2015 “Për shërbimet e pagesave në tregun e
brendshëm” e cila amendon Direktivën
DIREKTIVË/RREGULLORE E BE-së
2002/65/EC, 2009/110/EC dhe 2013/36/EU
si dhe rregulloren (EU) No 1093/2010, dhe
zëvendëson Direktivë 2007/64/EC (Text
with EEA relevance)OJ L 337, 23.12.2015,
p. 35–127
Planit Kombëtar për Integrimin Evropian për
periudhën 2019 – 2021 miratuar me Vendim të
Këshillit të Ministrave nr.201 datë 10.04.2019.

PUBLIKIMET DHE STRATEGJITË E
LIDHURA

DATA E KONSULTIMIT PUBLIK
DATA E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT
A E KA SHQYRTUAR KRYEMINISTRIA
VLERËSIMIN E NDIKIMIT?
NËSE PO, JEPNI DATËN E SHQYRTIMIT
NUMRI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT

Strategjia Kombëtare për Pagesat me Vlerë Të
Vogël Në Shqipëri, miratuar në mbledhjen e IVt
datë 20.06.2018 të KKSP (Komiteti Kombëtar
për Sistemet e Pagesave i cili funksionon mbi
bazën e VKM nr. 37 datë 25.06.2014 të Bankës
së Shqipërisë).

22.08.2019
Po
26.08.2019
2019-MFE- 20
Emri, Mbiemri, e-mail-i dhe numri i telefonit:
Banka e Shqipërisë
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PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
(Maksimumi 2 faqe)

PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT
Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Pse është e nevojshme ndërhyrja e qeverisë?

Problematikat dhe shkaqet:

Nga studime të ndryshme si dhe analiza të Bankës së Shqipërisë është evidentuar se ekonomia
shqiptare karakterizohet nga problematikat e (1) një përdorimi të lartë të parasë fizike (cash)
dhe (2) përfshirja e ulët financiare. Arsyet kryesore në lidhje me përdorimin e lartë të cash-it në
ekonominë shqiptare vlerësohet se vjen si rezultat i një sërë faktorësh ku mund të përmendim:
1) Edukimin e ulët financiarë të popullsisë dhe një familjarizim i limituar i tyre me institucionet
bankare e financiare;
2) Informalitet i lartë në shkëmbimet tregtare në ekonomi;
3) Një treg bankar e financiar për shërbimet e pagesave i cili ka nevojë të harmonizojë praktika
bashkëkohore nga pikëpamja e transparencës, mbrojtjes së konsumatorit, si dhe shërbimeve
lehtësisht të përdorshme dhe me kosto financiare më të përballueshme nga publiku i gjerë;
Ndikimet negative të problematikave për të cilat është e nevojshme ndërhyrja

Vlen të theksohet se përdorimi i cash-it në ekonomi dhe përfshirja e ulët financiare vlerësohet të
kenë ndikim negativ në ekonominë shqiptare në një sërë aspektesh si vijon:
1) Favorizon informalitetin në ekonominë shqiptare, redukton efektet e politikës monetare,
krijon pengesa në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe atë financiar dhe për rrjedhojë
ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit.
2) Mbart kosto të konsiderueshme për të gjithë aktorët ekonomikë dhe nuk nxit produktivitetin
efikas të ekonomisë.
3) Ndikon negativisht në një sërë reformash të ndërmarra nga qeveria shqiptare për
promovimin e digjitalizimit të shërbimeve të institucioneve shtetërore, promovimin e
tregtisë elektronike dhe krijimin e kushteve të favorshme për nxitjen e dërgesave nga
Diaspora.
Ndërhyrja e qeverisë shqiptare përtej nevojave për adresimin e çështjeve të sipërcituara nevojitet
dhe nga pikëpamja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian në kuadër të liberalizimit të
lëvizjes së lirë të kapitalit.
OBJEKTIVAT
Cilat janë objektivat dhe efektet e synuara të propozimit?

Objektivat kryesore që synohen të arrihen nëpërmjet kësaj politike janë:
1) Të nxitet përdorimi intensiv i instrumenteve moderne të pagesave, për të arritur rreth 10 pagesa
në vit jo me para fizike për frymë, deri në fund të vitit 2022.
2) Të shtohen mundësitë për aksesin në llogaritë e pagesave, duke arritur një raport të zotërimit

të llogarisë në nivelin 70% të popullsisë madhore, deri në vitin 2022.
OPSIONET E POLITIKAVE
Cilat janë opsionet kryesore të politikave, duke përfshirë mënyrat ndaj rregullimit? Duhet të bëni krahasimin e
avantazheve/përfitimeve kryesore dhe të disavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme. Duhet të përcaktoni
detajet në lidhje me opsionin e preferuar.
Opsionet e mëposhtme janë vlerësuar në funksion të arritjes së objektivave të politikës:
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Opsioni 0 (status quo): Të vijohet me kuadrin ligjor ekzistues: Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Ligji nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për
sistemin e pagesave”, së bashku me aktet rregullative përkatëse;
Opsioni 1: Hartimi i një ligji të ri;
Opsioni 2: Ndryshimi i ligjeve aktuale, përkatësisht Ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe Ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e
pagesave”
ANALIZA E NDIKIMEVE
Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përfshijë ndikimet me vlerë monetare të përcaktuar dhe
ndikimet pa vlerë monetare të përcaktuar mbi buxhetin dhe bizneset.

Ndikimet e opsionit të preferuar shihen në disa aspekte:
Ndikimet mbi buxhetin e shtetit:
Zbatimi i opsionit të preferuar nuk pritet të ketë ndikime direkte në buxhetin e shtetit në drejtim të
rritjes së shpenzimeve, por mund të shoqërohet me rritjen e shpenzimeve të Bankës së Shqipërisë,
pasi do të kërkojë shtimin e burimeve njerëzore për licencimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve të
pagesave dhe implementimin dhe zbatimin e ligjit dhe të akteve nënligjore. Nga ana tjetër,
parashikohet një rritje e të ardhurave nga komisionet e licencimit të institucioneve të pagesave dhe
nga volumet më të larta të transaksioneve në sistemet e pagesave, që administrohen nga Banka e
Shqipërisë. Efekti neto do të ndikojë fitimin që Banka e Shqipërisë derdh në buxhetin e shtetit.
Ndikimi mbi bankat/subjektet financiare jobanka/SHKK-të dhe mbi institucionet e pagesave që do
të licencohen:
Për subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit, do të nevojiten
investime shtesë në drejtim të përshtatjes së sistemeve me kërkesat e reja të ligjit dhe riorganizimit
të strukturave të tyre sipas kërkesave të reja ligjore. Ndërkohë, për subjektet që do të licencohen
pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash, do të nevojitet krijimi i strukturave, sistemeve
dhe kontratave sipas kërkesave ligjore e nënligjore të reja.
Hyrja në fuqi e ligjit, pritet të ndikojë në rritjen e konkurrencës midis subjekteve që do të ofrojnë
shërbimet e pagesave, në rritjen e shumëllojshmërisë së shërbimeve të pagesave, si dhe në kostot
dhe të ardhurat e tyre. Si rezultat i uljes së komisioneve për shërbimet që do të ofrohen nga
subjektet, nga njëra anë dhe rritjes së bazës së klientëve/numrit të transaksioneve, nga ana tjetër,
vlerësohet që efekti i ekonomisë të shkallës (economy of scale) do të jetë pozitiv.
Ndikimi mbi klientët (veçanërisht konsumatorët dhe mikrondërmarrjet):
Ligji parashikon kërkesa më të forta për sigurimin e transparencën ndaj klientëve (veçanërisht
konsumatorëve dhe mikrondërmarrjeve). Njëkohësisht, subjektet duhet të krijojnë struktura dhe të
hartojnë procedura për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve me klientët e tyre konsumatorë
dhe mikrondërmarrje. Njëkohësisht krijimi i njësisë ZAM në Bankën e Shqipërisë, do të mundësojë
shqyrtimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis konsumatorëve/mikrondërmarrjeve dhe
ofruesve të shërbimeve të pagesave.
Sipas dispozitave të ligjit, është zgjeruar gama e shërbimeve të pagesave që mund të ofrohen
tashmë nga ofruesit e shërbimeve të pagesave, por edhe e llojeve të ofruesve të shërbimeve të
pagesave (të tillë si ofruesit e shërbimit të inicimit të pagesës ose ofruesit e shërbimit të informimit
mbi llogarinë), krahasuar me gamën e shërbimeve që aktualisht ofrohen nga bankat apo
institucionet financiare jobanka (shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave).
ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR
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Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston dhe përfitimin me
vlerë të përcaktuar monetare.

Opsioni i zgjedhur është opsioni nr. 1 dhe është vlerësuar më i favorshëm për arsyet e mëposhtme:
1. Për nivelin e kompleksitetit është më e përshtatshme të jetë ligj i dedikuar që mbulon fushën
e re të aktivitetit, përkundrejt ndryshimeve të ligjeve ekzistuese, të cilat mbulojnë edhe
veprimtari të tjera.
2. Është marrë në konsideratë edhe eksperienca e vendeve të ngjashme europiane të cilat e
kanë transpozuar direktivën PSD2 me një ligj të veçantë.
3. Është marrë në konsideratë edhe sugjerimi i ekspertëve të Bankës Botërore për hartimin e
një ligji të veçantë.
Kostoja e përllogaritur në total e opsionit të preferuar mbi buxhetin e shtetit gjatë periudhës
3-vjeçare menjëherë pas miratimit të ligjit (kostoja në total në lek, çmimet aktuale, në terma
nominalë):
Viti 2020
Viti 2021
Viti 2022
Nuk aplikohet
Nuk aplikohet
Nuk aplikohet
KONSULTIMI
Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar?), çfarë pikëpamjesh janë shprehur, si
janë trajtuar ato, domethënë çfarë ndryshimesh janë pranuar dhe çfarë janë refuzuar dhe arsyet pse?).

Projektligji është hartuar nga grupi i punës i krijuar nga Guvernatori i BSH, ku në përbërje të tij
ishin përfaqësues të departamenteve të ndryshme në BSH (Departamenti i Sistemeve të Pagesave,
Kontabilitetit dhe Financës, Departamenti i Mbikëqyrjes, Kabineti i Guvernatorit, Departamenti
Juridik). Grupi i punës që nga krijimi i tij e deri në hartimin e projektligjit përfundimtar është
mbështetur me ekspertizë të ofruar nga Banka Botërore dhe nga Banka Qendrore e Italisë.
Konsultimi i realizuar nga BSH:
▪ Periudha Shtator 2018;
▪ Publikimi në faqen e internetit të BSH, dhe dërgimi shkresor i publikimit për konsultim të
projektligjit te subjektet e ligjit (bankat/subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursimkreditit (SHKK-të));
▪ Marrja e komenteve nga bankat/subjektet financiare jobanka;
▪ Përpilimi i tabelës së komenteve dhe arsyetimi për pranimin ose jo të secilit sugjerim nga
komentet e bankave/subjekteve financiare jobanka;
▪ Takim me të gjitha subjektet që ishin pjesë e konsultimit të projekt-ligjit në ambientet e
sallës së konferencave të BSH, ku u prezantua përmbajtja e projekt-ligjit si dhe u diskutuan
edhe çështjet/komentet e ngritura nga subjektet gjatë konsultimit publik.
ZBATIMI DHE MONITORIMI
Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?

Institucioni përgjegjës për zbatimin e opsionit të preferuar do të jetë Banka e Shqipërisë, e cila
nëpërmjet departamenteve apo njësive të veçanta, do të jetë autoriteti përgjegjës për licencimin dhe
mbikëqyrjen e institucioneve të pagesave dhe të subjekteve të tjera të këtij ligji, për mbikëqyrjen e
respektimit të kërkesave ligjore për lejimin e ofruesve të shërbimeve të pagesave për të operuar një
sistem pagesash apo për të marrë pjesë në sistemet e pagesave, si dhe për shqyrtimin dhe zgjidhjen
e mosmarrëveshjeve ndërmjet konsumatorëve ose mikrondërmarrjeve dhe ofruesve të shërbimeve
të pagesave.
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PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE
Historik
•

Jepni kontekstin e politikës

Kërkesa e Komisionit Evropian për transpozimin e Direktivës 2007/64/EC “Për shërbimet e
pagesave në tregun e brendshëm” është një kërkesë e hershme e cila fillon me analizimin dhe
identifikimin e nevojave për ndërhyrje në legjislacionin vendas, pas nënshkrimit të
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, dhe më konkretisht në kuadër të lëvizjes së lirë të
kapitalit (Kapitulli 4) nga pikëpamja e shërbimeve të pagesave dhe përafrimit të praktikave të
tregut Evropian për Tregun Unik të Pagesave në Euro (Single Euro Payment Area). Për të
përmbushur këtë kërkesë, Banka e Shqipërisë ka përfshirë transpozimin e kësaj direktive në
strategjinë e saj afatmesme që prej vitit 2011 dhe për këtë qëllim ka përfshirë këtë Direktivë
dhe në asistencat teknike të përftuara nga Banka e Shqipërisë nga Komisioni Evropian (IPA,
TAIEX). Megjithatë, bazuar në rekomandimet e ekspertëve të Bankave Qendrore të Bashkimit
Evropian dhe Komisionit Evropian u dakordësua që Banka e Shqipërisë të shtynte procesin e
transpozimit të Direktivës, pasi Komisioni Evropian në vitin 2012-2013 kishte iniciuar
procesin e rishikimit të kësaj Direktive. Më në detaje, procesi i rishikimit të direktivës u
finalizua në nëntor të vitit 2015, nëpërmjet Direktivës 2015/2366/EC dhe hyri në fuqi për
vendet anëtare në janar të vitit 2018.
Banka e Shqipërisë, me qëllim arritjen e këtij objektivi, përfshiu transpozimin e Direktivës
2015/2366/EC dhe në strategjinë afatmesme të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave1
(2015-2020).
Vlen të theksohet se, nevoja për ndërhyrje në këtë drejtim është identifikuar edhe nga një sërë
analizash dhe studimesh të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë me asistencën e Bankës
Botërore2, rekomandimet e të cilës u materializuan në një Strategji Kombëtare për Pagesat me
Vlerë të Vogël në Shqipëri (2018-2023) 3 e miratuar nga Komiteti Kombëtar i Sistemit të
Pagesave në mbledhjen e tij të katërt, të mbajtur në datën 20 qershor 2018. Kështu, transpozimi
i kësaj direktive përbën një nga objektivat më të rëndësishëm të planit të veprimit të strategjisë
nga pikëpamja e ndërhyrjeve ligjore dhe ka për qëllim: “Të krijojë një treg bashkëkohor dhe
gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël, të mbështetur nga infrastruktura të sigurta dhe
eficiente, dhe nga një gamë e gjerë e instrumenteve dhe shërbimeve të pagesave që përmbushin
nevojat e përdoruesve të aftë financiarisht për të kryer pagesa në të gjithë vendin. Qëllimi i
strategjisë është që përmirësimet në tregun e pagesave me vlerë të vogël t’u japin qytetarëve
shqiptarë më shumë mundësi zgjedhjeje të vendeve të ndryshme për të kryer transaksionet e
tyre të përditshme, në mënyrë të lehtë dhe me kosto efektive, duke mbështetur objektivin e një
përfshirjeje më të gjerë financiare.”.

1

https://www.bankofalbania.org/rc/doc/strategjia_afatmesme_e_kksp_2_1_red_8177_1_9432.pdf

2https://www.bankofalbania.org/Pagesat/Komiteti_Kombetar_i_Sistemit_te_Pagesave/Mbledhja_e_Katert_Vjetore_e_Ko

mitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave_20917.html
3https://www.bankofalbania.org/rc/doc/STRATEGJIA_KOMB_TARE_P_R_PAGESAT_ME_VLER_T_VOG_L_N_SHQIP_RI_2018
_12125.pdf
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Në thelb, kjo strategji dhe ndërhyrjet ligjore në zbatim të saj synojnë nxiten e përfshirjes
financiare dhe promovimin e përdorimit të instrumenteve elektronikë të pagesave duke
përcaktuar dy objektiva të qartë dhe lehtësisht të matshëm si vijon:
1) Të nxitet përdorimi intensiv i instrumenteve moderne të pagesave, për të arritur rreth 10
pagesa/në vit jo me para fizike për frymë, deri në fund të vitit 2022.
2) Të shtohen mundësitë për aksesin në llogaritë e pagesave, duke arritur një raport të
zotërimit të llogarisë në nivelin 70% të popullsisë madhore, deri në vitin 2022.
Problemi në shqyrtim
•
•
•
•
•

Përshkruani natyrën e problemit.
Identifikoni shkaqet e problemit.
Përshkruani shtrirjen e problemit.
Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët.
Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave.

Ekonomia shqiptare karakterizohet nga një përdorim i lartë i cash-it, një fakt ky i evidentuar
edhe nga studime empirike të Bankës së Shqipërisë4. Përdorimi i lartë i cash-it në një farë
mënyre mbështet informalitetin dhe krijon pengesa në zbatimin e politikës monetare, ruajtjen
e stabilitetit të çmimeve dhe atë të stabilitetit financiar duke ndikuar kështu në zhvillimin
ekonomik të vendit. Përtej ndikimeve në aspektin makroekonomik, përdorimi i cash si mjet
pagese mbart kosto për të gjithë aktorët ekonomikë (individë, biznese, institucione shtetërore,
institucione bankare e financiare që ofrojnë shërbime pagesash), të cilat arrijnë deri në 1,7 për
qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB).
Një nga faktorët kryesorë të përdorimit të gjerë të cash-it në ekonominë shqiptare është
përfshirja e ulët financiare e popullsisë, e cila vlerësuar nga Findex5 (i publikuar nga Banka
Botërore) identifikon se pothuajse 60 për qind e popullsisë nuk zotëron një llogari bankare.
Përfshirja e ulët financiare e popullsisë përtej edukimit financiar të popullsisë dhe
familjarizimit me sistemin bankar e atë financiar, vlerësohet se reflekton gjithashtu edhe kostot
relativisht të larta të cilat mbartin shërbimet e ofruar aktualisht nga tregu si nga pikëpamja
monetare ashtu edhe ajo kohore. Studimi i kryer nga Banka e Shqipërisë dikton se shumica
dërrmuese e kostove që lidhen me përdorimin e instrumenteve në formë letër, të cilat përdoren
gjerësisht në Shqipëri, janë kosto oportune të bazuara në kohën e shpenzuar, për faktin se ato
kërkojnë praninë fizike dhe udhëtimin e paguesit/përfituesit në pothuajse të gjitha rastet duke
ndikuar kështu në reduktimin e produktivitetit efektiv dhe gjenerimin e kostove nga mungesa
e automatizimit të proceseve.
Përtej faktorëve të brendshëm të cilët janë identifikuar më lart, të cilët diktojnë nevojën për
ndërhyrje me qëllim modernizimin e tregut të pagesave me vlerë të vogël, transpozimi i
direktivës në një ligj kombëtar imponohet gjithashtu edhe nga procesi i integrimit të Shqipërisë
në Bashkimin Evropian. Nevoja për përafrim të praktikave evropiane në tregun vendas të
pagesave është një angazhim i ndërmarrë nga Shqipëria me nënshkrimin e Marrëveshjes së

4
5

https://www.bankofalbania.org/rc/doc/WB_RetailPmt_Abania_shqip_12354_1_12371.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/

6

Stabilizimi Asociimit dhe më konkretisht përbën një kërkesë të vazhdueshme të Bashkimit
Evropian në kuadër të kapitullit 4 “ Lëvizja e lirë e kapitalit”.
Së fundi, duke marrë në konsideratë faktin se autoritet rregullatore dhe mbikëqyrëse në rrafshin
ndërkombëtar po ballafaqohen me nevojat për rregullim të shërbimeve inovative të imponuara
nga zhvillimi i teknologjisë në shërbimet financiare, të ashtuquajturën Fintech vlerësohet se
transpozimi i kësaj Direktive në legjislacionin vendas, ashtu si dhe në Bashkimin Evropian,
krijon parakushte që këto zhvillime teknologjike të promovohen në tregun vendas por duke
vendosur kushte barazie me institucionet ekzistuese dhe duke garantuar sigurinë e këtyre
shërbimeve inovative.
Arsyeja e ndërhyrjes
•
•
•
•

Shpjegoni pse qeveria planifikon të ndërhyjë dhe pse është e nevojshme.
Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje.
Identifikoni shkallën e ndërhyrjes së qeverisë që nevojitet për të trajtuar problemin.
Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë.
• Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë.
• Shpjegoni pse qeveria planifikon të ndërhyjë dhe pse është e nevojshme:

Është identifikuar si një nga problemet e parandalimit të përdorimit të lartë të instrumenteve
elektronike dhe përfshirjes financiare mungesa e një kuadri ligjor i cili promovon dhe nxit
konkurrencën dhe inovacionin në fushën e pagesave me vlerë të vogël të cilët janë promovues
të shëndetshëm të efikasitetit të pagesave dhe reduktojnë kostot e përdorimit të tyre.
• Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje.

Nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje, synohet të adresohen problematikat aktuale të tregut shqiptar dhe
të reduktohen ndikimet negative të këtyre problematikave në ekonominë shqiptare dhe në
zhvillimin e mëtejshëm.
Ndërhyrja ligjore është e nevojshme për të krijuar parakushtet e nevojshme për zgjidhjen e
problemeve që mbart ekonomia shqiptare nga përdorimi i lartë i cash-it dhe përfshirja e ulët
financiare. Përdorimi i cash-it, ashtu sikurse është evidentuar nga studimet e Bankës së
Shqipërisë, jo vetëm mbart kosto për ekonominë në tërësi dhe frenon produktivitetin efikas të
agjentëve ekonomikë, por nga ana tjetër në thelb favorizon informalitetin e ekonomisë në
tërësi.
Nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje, qeveria synon të krijojë një treg bashkëkohor dhe
gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël, të mbështetur nga infrastruktura të sigurta dhe
eficiente, dhe nga një gamë e gjerë e instrumenteve dhe shërbimeve të pagesave që
përmbushin nevojat e përdoruesve të aftë financiarisht për të kryer pagesa në të gjithë vendin.
Qëllimi i kësaj ndërhyrje është që përmirësimet në tregun e pagesave me vlerë të vogël t’u
japin qytetarëve shqiptarë më shumë mundësi zgjedhjeje të vendeve të ndryshme për të kryer
transaksionet e tyre të përditshme, në mënyrë të lehtë dhe me kosto efektive, duke mbështetur
objektivin e një përfshirjeje më të gjerë financiare.
• Identifikoni shkallën e ndërhyrjes së qeverisë që nevojitet për të trajtuar problemin.
Shkalla e ndërhyrjes së qeverisë është thelbësore nëpërmjet propozimit për miratim të
projektligjit të ri “Për shërbimet e pagesave” i cili në vijim plotësohet me miratimin e akteve
nënligjore në zbatim të tij nga Institucioni përgjegjës (Banka e Shqipërisë). Me miratimin e
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projektligjit vihen në lëvizje të gjithë mekanizmat e autoriteteve mbikëqyrëse dhe licensuese
në zbatim të kuadrit të ri rregullator.
• Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë.
Përdorimi i pagesave elektronike dhe si rrjedhojë reduktimi i përdorimit të cash-it vlerësohet
se kanë një kontribut të rëndësishëm në objektivat në nivel kombëtar të stabilitetit të
çmimeve dhe atë financiar dhe për rrjedhojë mbështesin objektivin e lartë të qeverisë për
zhvillimin ekonomik të vendit. Gjithashtu, bazuar në rekomandime të fundit të Bashkimit
Evropian, zbatimi i Strategjisë Kombëtare është tejet i rëndësishëm nga pikëpamja e stabilitetit
financiar, ndërkohë që kjo nevojë është identifikuar dhe nga rekomandimet e fundit të
Moneyval për Shqipërinë.
Promovimi i modernizimit të tregut të pagesave mbështet edhe objektiva të tjera në nivel
kombëtar si promovimi i digjitalizimit të shërbimeve qeveritare, si dhe planin e veprimit
të Strategjisë Kombëtare për Diasporën.
Më konkretisht, zhvillimi paralel i portalit e-Albania dhe modernizimit të tregut të pagesave
vlerësohet të mbështesin dhe të plotësojnë njëra–tjetrën, duke maksimizuar efikasitetin e
shërbimeve të ofruara në e-Albania dhe duke mundësuar realizimin e shërbimeve të ofruara
dhe pagesave respektive që këto shërbime mbartin, në mënyrë të shpejtë dhe efikase për
qytetarët dhe bizneset.
Gjithashtu, projektligji është në linjë edhe me disa nisma ligjore të ndërmarra nga qeveria
shqiptare të tilla si decentralizimi i mbrojtjes së konsumatorit, duke krijuar njësi ZAM në
institucionet përgjegjëse të fushës dhe krijimi i kushteve për zbatimin sa më efikas në praktikë
i tregtisë elektronike.
• Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë.
Në lidhje me punën e realizuar deri më tani, ashtu si u shpjegua edhe në seksionin e
“Historikut”, hartimi i projektligjit ka qenë një angazhim i hershëm i Bankës së Shqipërisë dhe
për këtë qëllim janë realizuar një sërë analizash dhe studimesh të cilat konkluduan në krijimin
e një grupi pune. Grupi i punës i ngritur me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë
kishte për objektiv hartimin e projektligjit, i cili transpozon direktivën e rishikuar të Bashkimit
Evropian “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”. Vlen të përmendet se hartimi i
këtij projektligji është asistuar nga ekspertë të Bankës Botërore dhe Bankës Qendrore të Italisë.
Ekspertët e Bankës Botërore do të vijojnë të asistojnë Bankën e Shqipërisë edhe në hartimin e
akteve nënligjore të nevojshme për zbatimin dhe monitorimin e dispozitave ligjore pas hyrjes
në fuqi.

Objektivi i politikës
• Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij.
• Sigurohuni që objektivat janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë

Objektivat kryesore që synohen të arrihen nëpërmjet kësaj politike janë:

8

1) Të nxitet përdorimi intensiv i instrumenteve moderne të pagesave, për të arritur rreth 10
pagesa/në vit jo me para fizike për frymë, deri në fund të vitit 2022.
2) Të shtohen mundësitë për aksesin në llogaritë e pagesave, duke arritur një raport të
zotërimit të llogarisë në nivelin 70% të popullsisë madhore deri në vitin 2022.
Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara
• Përshkruani opsionin e status quo-së.
• Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh.
• Shpjegoni se si janë zgjedhur opsionet e renditura.

Opsionet e mëposhtme janë vlerësuar në funksion të arritjes së objektivave të politikës:
Opsioni 0 (status quo): Të vijohet me kuadrin ligjor ekzistues përkatësisht Ligji nr. 9662, datë
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe Ligji nr. 133/2013, datë
29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”, së bashku me aktet rregullative përkatëse; Të dyja këto
dy ligje nuk trajtojnë shërbimet e pagesave dhe institucionet e pagesave. Nëse do të vazhdohej
me këtë opsion, tregu shqiptar në një të ardhme të afërt do të përballej me prezencën e disa
shërbimeve inovative të cilat nuk do të mund të rregulloheshin, licencoheshin e mbikëqyreshin
nga Banka e Shqipërisë duke krijuar kështu ekspozime dhe kushte jo të barabarta konkurrence
midis subjekteve të ndryshme që ofrojnë shërbime pagese. Nga ana tjetër, legjislacioni aktual,
bazuar në analiza të shumta nevojitet përmirësime nga pikëpamja e transparencës dhe e
mbrojtjes së konsumatorit. Kjo ndërhyrje, bëhet edhe më e domosdoshme si nga pikëpamja e
procesit të integrimit evropian (ku Shqipërisë i është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme
transpozimi i kësaj direktive) ashtu edhe në zbatim të strategjisë kombëtare për pagesat me
vlerë të vogël 2018-2023. Për sa më sipër, vijim me kuadrin ligjor ekzistues do të cenonte një
një sërë politikash dhe objektivash të qeverisë shqiptare.
Opsioni 1: Hartimi i një ligji të ri: Hartimi i një ligji të ri vlerësohet se do të ndihmonte
ndjeshmen në kuptimin dhe zbatimin e dispozitave të parashikuara. Theksohet se direktiva e
cila po transpozhet është një direktivë mjaft komplekse dhe teknike, dhe përmban shumë
referenca midis titujve dhe seksioneve të ndryshme. Në këto, kushte hartimi i një ligji të ri
vlerësohet se e bënë më të lehtë kuptimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve të synuara. Gjithashtu ky
ligj rregullon në mënyrë të detajuar veprimtarinë e të gjithë ofruesve të shërbimeve të pagesave
(Titulli II i ligjit) dhe jo për shembull vetëm të bankave (gjë që mund të mbulohej nga përfshirja
e dispozitave në Ligjin për bankat). Nevoja e hartimit të një akti të ri është eksperienca e
vendeve të ngjashme europiane, të cilat e kanë transpozuar direktivën PSD2 në një ligj të
veçantë. Për më shumë, hartimi i një akti të ri është edhe sugjerimi i ekspertëve të Bankës
Botërore për hartimin e një ligji të veçantë për transpozimin e Direktivës. Direktiva që
përafrohet është voluminoze dhe komplekse në përmbajtjen e saj dhe në aspektin teknik dhe si
e tillë nuk mund të bëhej pjesë e Ligjit për Bankat, apo e Ligjit për Sistemin e Pagesave.
Opsioni 2: Ndryshimi i ligjeve të cituara në Opsionin 0. Ashtu si dhe u shpjegua edhe më lartë,
transpozimi i direktivës nëpërmjet ndërhyrjeve në aktet ligjore ekzistuese, jo vetëm do të
krijonte konfuzion për çështjet e rregulluara nga kjo direktivë, por njëkohësisht mund të
krijonte keqinterpretime edhe për çështjet e rregulluara aktualisht nga këto akte. Për sa më
sipër, ndërhyrjet në aktet ligjore aktuale nuk do të garantonin efikasitetin e synuar dhe mund të
kishin efekte negative përgjatë zbatimit.
Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve
•

Identifikoni se kush preket.
• Identifikoni llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur; bëni dallimin midis ndikimeve të drejtpërdrejta
dhe jo të drejtpërdrejta.
• Për ndikimet e drejtpërdrejta:
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o
o
o
o
•

Për ndikimet jo të drejtpërdrejta:
o
o

•

Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
Analizoni ndikimin mbi konkurrencën.

Diskutoni kufizimin e analizës:
o
o
o

•

Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta.
Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku është e
mundur (shih aneksin 1/a për tabelën që mund të përdorni).
Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe risqet, të cilave ato u nënshtrohen.
Tregoni sa të forta, të pavarura dhe të rëndësishme janë provat që mbështesin supozimet.
Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë pasoja të
papritura.

Përmblidhni vlerësimin e opsioneve:
o
o
o

Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara.
Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën.
Paraqisni përllogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare të
përcaktuar për çdo opsion (shih aneksin 1/b për tabelën që mund të përdorni).

• Identifikoni se kush preket:
Ndikimi i projektligjit të ri shtrihet në palët në vijim:
- Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit (bankat,
subjektet financiare jobanka, SHKK-të) që ofrojnë shërbime pagesash dhe të
transferimit të parave;
- Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash;
- Klientët e ofruesve të shërbimeve të pagesave (veçanërisht konsumatorët dhe
mikrondërmarrjet);
- Buxheti i shtetit/qeveria.
• Llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur (ndikime të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta).

Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit (bankat,
subjektet financiare jobanka, SHKK-të) që ofrojnë shërbime pagesash dhe të transferimit
të parave
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪
▪
▪
▪

Mundësi për shtimin e aktivitetit për ofrimin e shërbimeve të pagesave;
Përqasje më efektive e ofrimit të shërbimit si rrjedhojë e digjitalizimit të
shërbimeve të pagesave;
Krijimi i një ambienti të balancuar për rritjen e konkurrencës;
Kosto për zhvillime infrastrukturore për t’u përshtatur me zhvillimet e reja
si edhe përshtatje rregullative dhe proceduriale për të zbatuar dispozitat
ligjore.

✓ Ndikim jo i drejtpërdrejtë

▪

Ridizenjim i proceseve si rrjedhojë e reduktimit të menaxhimit të cash-it
dhe shfrytëzimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve.

Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

Zgjerimi i gamës së aktivitetit në ofrimin e shërbimeve të pagesave;
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▪
▪

Kontribut në një ambient të balancuar për rritjen e konkurrencës;
Nevoja për krijim të strukturave, sistemeve dhe kontratave sipas kërkesave
ligjore e nënligjore të reja.

✓ Ndikim jo i drejtpërdrejtë

▪
▪

Rritja e gamës së inovacionit dhe presione mbi konkurrueshmërinë e
subjekteve që operojnë në treg para hyrjes në fuqi të ligjit;
Promovimi dhe ndërgjegjësimi i përdoruesve të shërbimeve të pagesave
nëpërmjet rritjes së edukimit financiar, kryesisht mbi instrumentet
elektronike të pagesave.

Klientët e ofruesve të shërbimeve të pagesave (veçanërisht për konsumatorët dhe
mikrondërmarrjet)
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪
▪
▪

Zgjerimi i gamës së shërbimeve të pagesave të ofruara;
Përftimi i shërbimeve të pagesave në një ambient më të mbrojtur në terma
të mbrojtjes së konsumatorit (transparencë më e lartë dhe përcaktim i
qartë i të drejtave dhe detyrimeve në kontratë, krijimi i ZAM);
Përftimi i shërbimeve të pagesave më efikase dhe me kosto më të ulëta.

✓ Ndikim jo i drejtpërdrejtë

▪

Përfshirje më e lartë financiare e klientëve që përdorin shërbimet e
pagesave.

Buxheti i shtetit/qeveria
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

Nuk parashikohen ndikime direkte në buxhetin e shtetit;

✓ Ndikim jo i drejtpërdrejtë

▪
•

Për ndikimet e drejtpërdrejta:
o
o
o
o

•

Të ardhurat në buxhetin e shtetit

Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta.
Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku është e
mundur (shih aneksin 1/a për tabelën që mund të përdorni).
Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Për ndikimet jo të drejtpërdrejta:
o Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
o Analizoni ndikimin mbi konkurrencën.

Lidhur me ndikimet e drejtpërdrejta
- Ndikimi mbi subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit
(bankat/subjektet financiare jobanka/SHKK-të):Hyrja në fuqi e ligjit, pritet të ndikojë në
rritjen e konkurrencës midis subjekteve që tashmë operojnë në treg dhe institucioneve të
reja që do të hyjnë në këtë treg, në rritjen e shumëllojshmërisë së shërbimeve të pagesave
që do të ofrojnë, si dhe në kostot e ofrimit të shërbimeve dhe të ardhurat e tyre. Ndërsa
konkurrenca pritet të ulë kostot e ofrimit të shërbimeve për klientët (që mund të
përkthehet në më pak të ardhura për subjektet), kjo mund të rritë volumin e
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transaksioneve (që do të thotë më shumë të ardhura për subjektet), dhe në varësi të
rezultantes së këtyre efekteve, do të shihet edhe efekti në të ardhurat totale të subjekteve.
Vlen të theksohet se promovimi i inovacionit dhe dixhitalizimi do të kontribuojë edhe
në zhvillimin e shërbimeve më efikase nga ana e bankave dhe institucioneve të tjera
financiare që ofrojnë shërbimet e pagesave. Bazuar në studimet e Bankës së Shqipërisë,
në bashkëpunim edhe me Bankën Botërore është evidentuar qartë se kostot e mbartura
nga të gjithë aktorët ekonomikë nga përdorimi i cash-it dhe instrumenteve të pagesave
në formë letër, janë të larta dhe zëvendësimi i tyre me pagesa elektronike, rrit
produktivitetin efikas të ekonomisë shqiptare.
Grafiku 1: Kostot vjetore për ofruesit e pagesave dhe ofruesit e infrastrukturës sipas instrumentit të pagesës në % të
PBB-së, për vitin 2016

Kosto vjetore sipas Instrumentit të Pagesës si % e PBB të 2016
CASH-I

0.65

KARTA E DEBITIT

0.25
0.21

KARTA E KREDITIT
TRANSFERTA E KREDITIT
DEBITIMI DIREKT
PARAJA ELEKTRONIKE

0.10
0.06
0.04

Burimi: Studimi “KOSTOT DHE KURSIMET E PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL NË SHQIPËRI”

Grafiku 2: Kostoja totale e ekonomisë (burimi) sipas instrumentit të pagesës në % të PBB-së së vitit 2016

Kosto Totale e Ekonomisë sipas instrumentit të pagesës si % e PBB të 2016
CASH-I
KREDIT KARTË
DEBIT KARTË
TRANSFERTAT E KREDITIT NË FORMË LETËR
TRANSFERTAT E KREDITIT ELEKTRONIKE
DEBITIMI DIREKT NË FORMË LETËR
DEBITIMI DIREKT ELEKTRONIK
PARAJA ELEKTRONIKE
PARAJA NË INTERNET

1.70
0.22
0.21
0.20
0.06
0.04
0.03
0.03
0.001

Burimi: Studimi “KOSTOT DHE KURSIMET E PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL NË SHQIPËRI”
Tabela 1: Skenarët e zëvendësimit dhe kursimet në nivel ekonomie
Skenarë Zëvendësimi
/Fusha e kursimeve
Cash→Transferta
Elektronike të Kreditit
Cash→Kartë Debiti
Cash→ Debitimi Direkt
Elektronik
Cash→Kartë Krediti

Kursimet: Shkalla e konvertimit
35%
% e PBB
LEKË
$
2016
3.5
30.1
0.252
miliardë
milionë
1.9
16.3
0.136
miliardë
milionë
1.8
15.5
0.130
miliardë
milionë
1.7
14.6
0.122
miliardë
milionë

Kursimet: Shkalla e konvertimit
70%
% e PBB
LEKË
$
2016
7.3
62.8
0.526
miliardë
milionë
3.9
33.5
0.280
miliardë
milionë
4.2
36.1
0.302
miliardë
milionë
3.5
30.1
0.252
miliardë
milionë

Kursimet: Shkalla e konvertimit
100%
% e PBB
LEKË
$
2016
11.8
101.5
0.850
miliardë
milionë
68
7.9 miliardë
0.570
milionë
66.2
7.7 miliardë
0.554
milionë
65.4
7.6 miliardë
0.548
milionë

Burimi: Studimi “KOSTOT DHE KURSIMET E PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL NË SHQIPËRI”

- Gjithashtu, subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit, për
të ofruar shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, pas hyrjes në fuqi të ligjit
dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, do të nevojitet ta organizojnë veprimtarinë e tyre
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sipas kërkesave të reja. Kjo do të kërkojë investime shtesë në drejtim të sistemeve (të
cilat duhet të plotësojnë kërkesat e sigurisë, por edhe të përshtaten me kërkesat e reja të
ligjit), të plotësimit të strukturave sipas kërkesave të reja ligjore dhe rritjes së
kapaciteteve njerëzore për implementimin e ligjit, si dhe të rishikimit të formatit të
kontratave (tip ose të transaksioneve individuale të pagesës). Përllogaritja e kostove për
sa më sipër nuk mund të përllogaritet paraprakisht, pasi varet nga:
1. Pozicionimi i bankës/subjektit financiar jobankë ndaj hapësirave që krijon ligji,
pra nëse nevojiten thjesht investime në zbatim të kërkesave të reja ligjore, apo
nëse do kërkojë të përfitojë edhe nga avantazhi konkurrues, çka kërkon investime
shtesë.
2. Situata aktuale e sistemeve ekzistuese të subjekteve (bankave/subjekteve
financiare jobanka, etj.). Aktualisht, p.sh ka banka që kanë sisteme tejet moderne
dhe të automatizuara dhe të tjera jo, kjo në varësi edhe të madhësisë së bankave
apo të mbështetjes me sisteme të automatizuara nga bankat mëma.
3. Zgjedhja e ofruesit të shërbimeve që do i mbështesë këto zhvillime, p.sh. nëse do
të jetë zgjidhje nga banka mëmë, një kompani e tretë totalisht e pavarur, si dhe
çfarë zgjidhjesh do i kërkohen nga banka për të zbatuar dispozita e ligjit dhe
akteve nënligjore në zbatim të tij.
Ndikimi mbi subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash.
- Projektligji në fjalë u lejon subjekteve të reja të angazhohen në ofrimin e shërbimeve të
pagesave, përfshirë edhe pagesat elektronike, si dhe në ofrimin e dy tipeve shërbimesh
inovative për tregun shqiptar. Shërbimet inovative të promovuara nga ky projektligj
konsistojnë në shërbimet e inicimit të pagesës dhe shërbimet e informimit të llogarisë. Me
qëllim realizimin e shërbimeve të sipërcituara krijohet nga projektligji koncepti i shërbimit
të llogarisë, i cili tipikisht ofrohet nga një bankë që jep informacion të konsoliduar mbi një
ose më shumë llogari pagesash, të mbajtura nga përdoruesi me një (ose më shumë se një)
ofrues tjetër të shërbimit të pagesave, pas autorizimit paraprak prej klientit, të ofruesve të
shërbimeve të sipërcituara. Ky shërbim krijon konceptin e open banking, duke detyruar
bankat të ndajnë informacionin mbi llogarinë e klientit me palë të treta, të cilat janë
gjithashtu institucione të licencuara nga BSH (institucionet e shërbimit të inicimit të
pagesës).
Gjithashtu, projektligji në fjalë synon të balancojë hapësirat për ofrimin e shërbimeve të
pagesave midis bankave dhe institucioneve financiare jobanka, duke lejuar këto të fundit
të hapin llogari pagese dhe të emetojnë instrumente elektronike të pagesave. Gjithashtu,
në kuadër të ndërveprimit midis bankave dhe institucioneve financiare jobanka,
projektligji parashikon dhe disa dispozita të cilat synojnë të eliminojnë praktikat bllokuese
ndaj institucioneve financiare jobanka për arsye konkurrence. Më konkretisht projektligji:
a. Sanksionon të drejtën e institucioneve të pagesave për të hapur llogari pranë një banke
dhe për ofrimin e shërbimeve përkatëse. Në rast refuzimi banka duhet të raportojë me
shkrim pranë Bankës së Shqipërisë arsyet e refuzimit. Kjo dispozitë synon të
eliminojë praktikat abuzive të ndjekura nga bankat në kuadër të derisking.
b. Sanksionon të drejtën e ofruesve të shërbimeve të pagesave për të marrë pjesë në
sistemet e pagesave (në mënyrë të drejtpërdrejtë, kur këto sisteme nuk janë me rëndësi
sistemike dhe të tërthortë nëpërmjet një banke, kur ato janë me rëndësi sistemike si
në rastin e sistemit AIPS).
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- Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash, do të
krijojnë strukturat, sistemet dhe kontratat sipas kërkesave ligjore e nënligjore të reja,
duke kërkuar investime dhe duke shkaktuar kosto për këto subjekte.
- Matja e kostove dhe të ardhurave të cilat do të gjenerojnë këto subjekte është e pamundur
të matet paraprakisht në fazën aktuale, pasi do të varet nga:
1) Pozicionimi në treg i subjektit të ri, si dhe cilat nga shërbimet e pagesave, të cilat
lejon ligji, do të përzgjedhë të ofrojë;
2) Përqasja e institucionit në lidhje me investimet në infrastrukturë.
Ndikimi mbi klientët (veçanërisht mbi konsumatorët/mikrondërmarrjet):
- Rritja e gamës së shërbimeve financiare
Projektligji parashikon 8 lloje të ndryshme të shërbimeve të pagesave, që mund të ofrohen
tashmë nga ofruesit e shërbimeve të pagesave, duke e zgjeruar dhe detajuar gamën e
shërbimeve që aktualisht ofrohen nga bankat apo institucionet financiare jobanka
(shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave).
- Transparencë
Projektligji parashikon kërkesa më të forta për transparencën ndaj klientëve (veçanërisht
konsumatorëve dhe mikrondërmarrjeve), duke siguruar dhënien e informacioneve të
detajuara dhe zakonisht pa kosto mbi transaksionet e kryera si dhe mbi baza periodike.
- Mbrojtja e konsumatorëve
Ligji parashikon kërkesa për subjektet për hartimin e procedurave të posaçme për zgjidhjen
alternative të mosmarrëveshjeve, për ankesat e klientëve të tyre konsumatorë dhe
mikrondërmarrje. Njëkohësisht parashikohet krijimi i një njësie të veçantë ZAM në Bankën
e Shqipërisë, e cila do të shqyrtojë dhe zgjidhë mosmarrëveshjet e lindura ndërmjet
konsumatorëve ose mikrondërmarrjeve dhe ofruesve të shërbimeve të pagesave për shkelje
të pretenduara të këtij ligji nga ana e ofruesve të shërbimeve të pagesave, jo në rrugë
gjyqësore.
- Ulje e kostove të transaksioneve
Rritja e konkurrencës midis aktorëve të rinj dhe atyre që do të hyjnë në tregun e ofrimit të
shërbimeve të pagesave, pritet të ndikojë në uljen e kostove të ofrimit të këtyre shërbimeve.
- Rritja e efikasitetit të shërbimeve financiare
Krijimi i hapësirave ligjore për licencimin/regjistrimin e disa lloj ofruesish të shërbimeve
të pagesave me një natyrë të veçantë (të tillë si ofruesit e shërbimit të inicimit të pagesës
ose ofruesit e shërbimit të informimit të llogarisë), pritet të japë efektet e veta në drejtim të
përmirësimit të efikasitetit të ofrimit të shërbimeve, shkurtimit të kohës së kryerjes së
transaksioneve apo uljes së kostove.

Ndikimet mbi buxhetin e shtetit/qeverinë:
-

Nuk ka ndikime direkte në buxhetin e shtetit në drejtim të rritjes së shpenzimeve, pasi
nuk parashikohet ndonjë veprim konkret që do të ndikonte buxhetin e shtetit.
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Lidhur me ndikimet jo të drejtpërdrejta
Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit (bankat/
subjektet financiare banka/SHKK-të)
Këto subjekte do të nevojitet të ridizenjojnë proceset e tyre, si rrjedhojë e reduktimit të
menaxhimit të cash-it dhe njëkohësisht në drejtim të shfrytëzimit të kapaciteteve për ofrimin e
shërbimeve.
Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash
- Hyrja në treg e institucioneve të reja të pagesave, do të promovojë inovacionin dhe
ofrimin e shërbimeve më efikase, duke rritur njëkohësisht edhe presionet për subjektet që
operojnë në treg para hyrjes në fuqi të ligjit (bankat dhe institucionet e tjera financiare që
ofrojnë shërbime pagesash), në drejtim të rritjes së konkurrencës. Me qëllim që të jenë
konkurrues, këto subjekte do të duhet të përshtaten me zhvillimet e tregut dhe shërbimet
inovative që do të ofrojnë institucionet e pagesave që do të licencohen rishtazi.
- Institucionet e pagesave që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, pritet të luajnë një
rol të rëndësishëm në promovimin kryesisht të instrumenteve elektronike të pagesave, por
edhe të shërbimeve të tjera inovative. Kjo do të realizohet nëpërmjet ndërgjegjësimit të
përdoruesve të shërbimeve të pagesave dhe një pune intensive në drejtim të rritjes së
edukimit financiar për t’i njohur këta përdorues me shërbimet e reja në dispozicion të tyre
dhe me mënyrat më të shpejta dhe efikase të realizimit të transaksioneve. Klientët e
ofruesve të shërbimeve të pagesave (veçanërisht konsumatorët dhe mikrondërmarrjet).
Nëpërmjet hapësirave që krijon projektligji për shërbimet e pagesave dhe llojeve të ndryshme
të këtyre shërbimeve, si dhe nëpërmjet krijimit të një ambienti më të mbrojtur për konsumatorët
dhe mikrondërmarrjet, parashikohet që të sigurohet një përfshirje më e lartë financiare e
klientëve që përdorin shërbimet e pagesave. Kjo përfshirje më e lartë do të sigurohet nëpërmjet
ofrimit të shërbimeve me agjentë (tashmë edhe për bankat), apo nëpërmjet kryerjes së pagesave
në distancë (elektronike), duke krijuar mundësinë që shërbimet e pagesave të ofrohen tashmë
edhe për individët që jetojnë në zona rurale apo të largëta.
Ndikimet mbi buxhetin e shtetit/qeverinë:
-

•

Zbatimi i ligjit, mund të rritë shpenzimet e Bankës së Shqipërisë të lidhura me rritjen e
kapaciteteve njerëzore për licencimin dhe mbikëqyrjen e implementimit dhe zbatimit
të ligjit dhe akteve nënligjore. Nga ana tjetër, ka pritshmëri që do të rriten të ardhurat
nga licencimi i institucioneve të pagesave dhe të ardhurat që lidhen me volumet e rritura
të transaksioneve në sistemet e pagesave (që priten të kenë efekt brenda 3-5 vitesh, pas
përshtatjes me kërkesat e reja ligjore dhe aktivitetin e ri). Efekti neto do të ndikojë
fitimin e derdhur për buxhetin e shtetit.
Diskutoni kufizimin e analizës:
o
o
o

Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe risqet, të cilave ato u nënshtrohen.
Tregoni sa të forta, të pavarura dhe të rëndësishme janë provat që mbështesin supozimet.
Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë pasoja të
papritura.

Supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe rreziqet janë:
1) Ekzistenca e një kuadri ligjor të unifikuar për rregullimin e institucioneve të pagesave
dhe shërbimeve të pagesave, sipas praktikave më të mira të Bashkimit Evropian
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vlerësohet se do të mbështesë reformimin e tregut të pagesave me vlerë të vogël në
Shqipëri, duke mbështetur promovimin e pagesave elektronike dhe përfshirjen
financiare në Shqipëri;
2) Zgjidhja e shpejtë, e drejtë dhe efikase e mosmarrëveshjeve, si dhe nxitja e
transparencës, për konsumatorët dhe mikrondërmarrjet në veçanti, por edhe aktorët e
tjerë ekonomikë në tërësi, vlerësohet se do krijojë një treg efikas i cili do të mbështesë
nevojat e tyre duke promovuar kështu përdorimin e bankave dhe institucioneve të tjera
financiare dhe duke u diktuar drejt shërbimeve më efikase të ofruara nga ana e këtyre
institucioneve.
Supozimet e mësipërme bazohen në një sërë studimesh dhe analizash të kryera nga Banka e
Shqipërisë, me mbështetjen e Bankës Botërore ku mund të përmendim:
1) Analizën “Përfshirja efektive financiare në Shqipëri: Perspektiva e Pagesave”;
2) Studimin “Kostot dhe kursimet e pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”;
3) Konkluzionet e disa projekteve me Bankat Qendrore të Bashkimit Evropian në kuadër të
Planit të Integrimit me Bashkimin Evropian.
Rreziqet më të mëdha për të penguar realizimin e përfitimeve/ pritshmërive pas miratimit të
ligjit të ri “Shërbimet e Pagesave” janë si vijojnë:
1)Ndjekja e politikave konservatore dhe jo konkurruese e inovatore nga ana e bankave dhe
institucioneve të tjera financiare në fushën e pagesave, si rrjedhojë e politikave të tyre
për zhvillim, e ndikuar kjo dhe nga zhvillimet ekonomike në vend por dhe më gjerë
(nëse merret në konsideratë se shumë nga këto subjekte kanë aksionerë të huaj);
2)Moszbatimi korrekt i ligjit nga subjektet;
3)Mungesë interesi nga të ashtuquajturit kompanitë FinTech për të hyrë në tregun shqiptar,
si rrjedhojë e madhësisë dhe volumeve të ulëta të transaksioneve të pagesave që ka
tregu shqiptar aktualisht.
•

Përmblidhni vlerësimin e opsioneve:
o
o
o

NR.

Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara.
Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën.
Paraqisni përllogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare të
përcaktuar për çdo opsion (shih aneksin 1/b për tabelën që mund të përdorni).
Subjektet e licencuara

Subjektet që do të
licencohen

Klientët

Buxheti i
shtetit/qeveria

A/Ndikime të
drejtëpërdrejta
1

2

Mundësi për shtimin e
aktivitetit për ofrimin e
shërbimeve të pagesave

Zgjerimi i gamës së
aktivitetit në ofrimin e
shërbimeve të pagesave

Zgjerimi i gamës së
shërbimeve të pagesave të
ofruara

Përqasje më efektive e
ofrimit të shërbimit si
rrjedhojë e digjitalizimit
të shërbimeve të
pagesave

Kontributi në një ambient të
balancuar për rritjen e
konkurrencës

Përftimi i shërbimeve të
pagesave në një ambient
më të mbrojtur në terma të
mbrojtjes së konsumatorit
(transparencë më e lartë
dhe përcaktim i qartë i të
drejtave dhe detyrimeve
në kontratë, krijimi i
ZAM)
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Nuk parashikohen
ndikime të
drejtpërdrejta

Krijimi i një ambienti të
balancuar për rritjen e
konkurrencës

3

Nevoja për krijim të
strukturave, sistemve dhe
kontratave sipas kërkesave
ligjore e nënligjore të reja

Përftimi i shërbimeve të
pagesave më efikase dhe
me kosto më të ulëta

Rritja e gamës së
inovacionit dhe presione
mbi konkurrueshmërinë e
subjekteve që operojnë në
treg para hyrjes në fuqi të
ligjit.

Përfshirje më e lartë
financiare e klientëve që
përdorin shërbimet e
pagesave.

Kosto për zhvillime
infrastrukturore për t’u
përshtatur me zhvillimet
e reja si edhe përshtatje
rregullative dhe
proceduriale për të
zbatuar dispozitat ligjore

4

B/ Ndikime jo të
drejtëpërdrejta

1.

Ridizenjim i proceseve si
rrjedhojë e reduktimit të
menaxhimit të cash-it
dhe shfrytëzimi i
kapaciteteve për ofrimin
e shërbimeve

Të ardhurat në
buxhetin e shtetit

Promovimi dhe
ndërgjegjësimi i
përdoruesve të shërbimeve
të pagesave nëpërmjet
rritjes së edukimit financiar,
kryesisht mbi instrumentet
elektronike të pagesave.

2.

Opsioni 0 (status quo): Të vijohet me kuadrin ligjor ekzistues:
Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit (bankat,
subjektet financiare jobanka, SHKK-të)
✓ Ndikim i drejtpërdrejte

▪
▪
▪
▪

Mungesë incentivimi për ofrimin e shërbimeve të pagesave inovative, të
cilat rezultojnë të jenë dhe më efikase;
Mungesë e një ambienti të balancuar për nxitjen e konkurrencës;
Vijimi i fokusit tek produkte më tradicionale, si depozitat dhe kreditë, duke
mos diversifikuar veprimtaritë e ofruara.
Kushte transparence dhe procedura për mbrojtjen e konsumatorit, të
limituara

Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

N/A – në rastin e përzgjedhjes së opsionit 0 (pra, mosndryshim i kuadrit
ligjor/rregullativ ekzistues - status quo), nuk do të ketë ndikim në
institucionet e pagesave, pasi kuadri ligjor/rregullativ ekzistues nuk
parashikon licencimin e institucioneve të pagesave të mirëfillta, por mund
të licencohen vetëm në formën e subjekteve financiare jobanka që ofrojnë
shërbime pagesash dhe të transferimit të parave).

Klientët e ofruesve të shërbimeve të pagesave (veçanërisht konsumatorët dhe
mikrondërmarrjet)
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

Gamë e limituar e shërbimeve elektronike të cilat mund të përdorin për
shërbimet e tyre.
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▪
▪

Mungesë e një kuadri prudencial për mbrojtjen e klientit dhe në veçanti
konsumatorët dhe mikrondërmarrjet.
Kosto të larta të përdorimit të shërbimeve të pagesave, si rrjedhojë e një
përqasje jo shumë konkurruese dhe mungese të zbatimit të praktikave
inovative.

Opsioni 2: Ndryshimi i ligjeve të cituara në Opsionin 0.
Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë para hyrjes në fuqi të ligjit (subjektet
financiare jobanka, SHKK-të)
✓ Ndikim i drejtpërdrejte

▪

Vështirësi në kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit të cilat mund të kenë
efekte negative në zhvillimin e tregut.

Subjektet që do të licencohen pas hyrjes në fuqi të ligjit, si institucione pagesash
✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

Vështirësi në kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit të cilat mund të kenë
efekte negative në zhvillimin e tregut.

Klientët e ofruesve të shërbimeve të pagesave (veçanërisht
mikrondërmarrjet)

konsumatorët dhe

✓ Ndikim i drejtpërdrejtë

▪

Për shkak të vështirësive në kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit nga ana
e institucioneve të cilat do të ofrojnë këto shërbime, do të ndikohen edhe
klientët e tyre.

Arsyetimi i opsionit të preferuar
• Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.
• Shpjegoni arsyetimin tuaj.

Opsioni i zgjedhur 1, është vlerësuar më i favorshëm për arsyet e mëposhtme:
• Për nivelin e kompleksitetit është më e përshtatshme të jetë ligj i dedikuar që mbulon
fushën e re të aktivitetit, përkundrejt ndryshimeve te ligjeve ekzistuese, të cilat
mbulojnë edhe veprimtari të tjera.
• Eksperienca e vendeve të ngjashme europiane të cilat e kanë transpozuar direktivën
PSD2 me një ligj të veçantë.
• Direktiva që përafrohet është e gjatë dhe teknike dhe nuk mund të bëhej pjesë e Ligjit
për bankat, apo Ligjit për Sistemin e Pagesave.
• Sugjerimi i ekspertëve të Bankës Botërore për ligj të veçantë.
Çështje të zbatimit
•
•
•
•

Shpjegoni se cila njësi do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur.
Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur.
Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës.
Specifikoni të gjitha kërkesat e përputhshmërisë dhe të zbatimit.

Njësitë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të preferuar do të jenë si më poshtë:
• Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë do të jetë struktura që do të ndjekë
zbatimin e ligjit në drejtim të licencimit dhe të mbikëqyrjes së Institucioneve të Pagesave
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dhe të gjithë subjekteve të tjera të këtij ligji, si dhe do të hartojë aktet nënligjore në zbatim
të tij.
• Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës i Bankës së Shqipërisë
do të jetë struktura që do të ndjekë zbatimin e ligjit në drejtim të respektimit të kërkesave
ligjore për lejimin e ofruesve të shërbimeve të pagesave për të operuar një sistem
pagesash ose për të marrë pjesë në sistemet e pagesave.
• Njësia ZAM që do të krijohet në Bankën e Shqipërisë, do të shqyrtojë dhe zgjidhë
mosmarrëveshjet e lindura ndërmjet konsumatorëve ose mikrondërmarrjeve dhe ofruesve
të shërbimeve të pagesave për shkelje të pretenduara të këtij ligji nga ana e ofruesve të
shërbimeve të pagesave, jo në rrugë gjyqësore.
• Departamenti Juridik i Bankës së Shqipërisë do të jetë struktura që do të mbështesë
Departamentin e Mbikëqyrjes, Departamentin e Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit
dhe Financës dhe Njësinë ZAM për përputhshmërinë ligjore dhe rregullative në procesin
e zbatimit të ligjit dhe të hartimit të akteve nënligjore në zbatim të tij.
Faza e shqyrtimit/vlerësimit
•
•

Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit.
Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e qëllimeve ose progresin drejt tyre.

Banka e Shqipërisë, në funksion të përmbushjes së objektivave të saj strategjikë, do të
monitorojë në vazhdimësi zbatimin e opsionit të përzgjedhur, kryesisht në drejtim të:
- Analizave periodike nga jashtë (offsite) dhe mbikëqyrjes në vend (onsite) të subjekteve të
licencuara prej saj. Rezultat i mbikëqyrjes në vend është një raport ekzaminimi i përgatitur
nga Banka e Shqipërisë, ku identifikohet ecuria dhe arritjet e subjekteve gjatë kohës që
ekzaminohet, por edhe mangësitë dhe problematikat e vërejtura. Procesi mbikëqyrës
realizohet në mbështetje dhe zbatim të kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi për Bankën e
Shqipërisë dhe për bankat, subjektet financiare jobanka dhe SHKK-të.
-

Monitorimit të përdorimit të hapësirave të krijuara nga kuadri i ri ligjor/rregullativ nga ana
e aktorëve ekzistues dhe të rinj të tregut të pagesave;

-

Monitorimit të zhvillimeve infrastrukturore nga ana e bankave, me qëllim lejimin e
aksesimit të llogarive të klientëve nga institucionet e pagesave, si dhe pjesëmarrjen e këtyre
të fundit në sistemet e pagesave;

-

Monitorimit të rishikimit të kontratave nga aktorët ekzistues të tregut, por edhe hartimi i
tyre nga subjektet e reja që do të licencohen, në zbatim të kushteve të transparencës dhe
mbrojtjes së konsumatorit.

-

Vlerësimit të përdorimit të pagesave elektronike dhe si rrjedhojë, reduktimi i përdorimit të
parasë fizike (cash) në ekonominë shqiptare, si pasojë e një edukimi më të mirë dhe një
përfshirje më të lartë financiare, nëpërmjet statistikave/të dhënave të grumbulluara.

-

Ndjekjes në vazhdimësi të numrit të ankesave të paraqitura në njësinë e veçantë ZAM për
zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve midis konsumatorëve / mikrondërmarrjeve dhe
ofruesve të shërbimeve të pagesave dhe të zgjidhjeve të dhëna.

Si tregues bazë për matjen e qëllimeve, do të shërbejë përmbushja e hapave të mësipërm,
mbikëqyrja e vazhdueshme e zbatimit të kërkesave të reja ligjore e nënligjore, statistikat e
përftuara nga subjektet apo njësia ZAM, si dhe arritja e objektivave sasiorë të vendosur që në
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fillim të këtij dokumenti. Gjithashtu, një objektiv i matshëm në këtë drejtim mund të jetë krijimi
/ konvertimi i 4 deri në 5 institucione pagesash në vitin e parë të zbatimit të ligjit.
Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/a
Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të përcaktuar në
milionë lekë e zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e kostos dhe vlera aktuale e përfitimit); krahasuar me
status quo-në.

Efektet financiare opsionit të preferuar janë të pamundura të vlerësohen pasi gjithçka varet nga
pozicionimi strategjik i institucioneve për të përfituar nga avantazhet konkurruese që mund t’i
ofrojë ligji si dhe nga infrastruktura ekzistuese e sistemeve që zotërojnë bankat. Vlerësimi i
volumeve të pritshme dhe efekteve në kosto për 10 vitet e ardhshme, është i pamundur të
vlerësohet dhe parashikohet me informacionin aktual.
Viti 1

Viti 2

Viti 3

Viti 4

Viti 5

Viti 6

Viti 7

Viti 8

Viti 9

Viti 10

Faktori zbritës
Kosto për buxhetin – një herë
Kosto për buxhetin – në
vazhdim
Kosto për biznesin – një herë
Kosto për biznesin – në vazhdim
Kosto për grupet e tjera – një
herë
Kosto për grupet e tjera – në
vazhdim
Kosto në total
Kosto e zbritur në total =
Kosto në total x faktorin zbritës
Përfitimi për buxhetin – në
vazhdim
Përfitimi për biznesin – një herë
Përfitimi për biznesin – në
vazhdim
Përfitimi për grupet e tjera –
njëherë
Përfitimi për grupet e tjera – në
vazhdim
Kosto për buxhetin – në
vazhdim
Përfitimi në total
Përfitimi i zbritur në total =
Përfitimi në total x faktorin
zbritës
Vlera aktuale e kostos në total
Vlera aktuale e përfitimit në
total
Vlera aktuale neto (VAN) =
Vlera aktuale e përfitimit në total
– Vlera aktuale e kostos në total

Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/b
Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsioni
Opsioni

Vlera aktuale në milionë lekë
Kosto
Përfitimi

Opsioni 1
Opsioni 2
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Vlera aktuale neto në milionë lekë

Direktiva (EU) 2015/2366 e Parlamentit Evropian dhe e
Këshillit e datës 25 Nëntor 2015 “Për shërbimet e
pagesave në tregun e brendshëm” e cila ndryshon
Direktivën 2002/65/EC, 2009/110/EC dhe 2013/36/EU
si dhe rregulloren (EU) No 1093/2010, dhe shfuqizon
Direktivën 2007/64/EC ,OJ L 337, 23.12.2015, p. 35–
127
1
2
Neni
Teksti

Projektligj “Për shërbimet e pagesave”

3
Referenca

4
Neni

5
Teksti

Në
këtë
kolonë
shënohet
vetëm numri i
nenit
të
instrumentit
të acquis së
BE-së
që
përafrohet ose
i pikave apo
nënpikave.

Në këtë kolonë shënohet teksti i nenit
që i korrespondon numri në kolonën e
parë. Sipas rastit, çdo nen mund të
copëzohet
në
paragrafë
apo
nënparagrafë, duke vendosur secilin në
një rresht të veçantë.

Në rastin
kur
projektaktet që
përafrohe
n janë më
shumë se
një,
atëherë
ato
numërtohe
n dhe në
këtë
kolonë
shënohet
numri
përkatës i
referencës

Në
këtë
kolonë
shënohet numri i nenit
të projektaktit

Në këtë kolonë shënohet teksti i
nenit, ose i pjesëve të nenit, që i
korrespondon numri në kolonën e
katërt dhe që ka përafruar
kërkesat e nenit të acquis së BEsë në kolonën e dytë.

Neni 1

Kjo Direktivë përcakton rregullat në
përputhje me të cilat Shtetet Anëtare
duhet të klasifikojnë në mes të
kategorive të mëposhtme të ofruesive të
shërbimeve të pagesave:

Neni 3

1.
Ky ligj zbatohet për
shërbimet e pagesave të listuara
në Aneksin 1 të këtij ligji, të
ofruara brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë.

Shkalla e përafrimit në total e projektaktit: Përputhshmëri e pjesshme

2.
Subjekte të këtij ligji
janë ofruesit e shërbimeve të
pagesave, si më poshtë:

1

6
Përputhsh
mëria
Në këtë
kolonë
shënohet
shkalla e
përafrimit
për
çdo
nen
të
veçantë.

E plotë

7
Shënime
Në këtë kolonë
jepen shënime
në lidhje me
shkallën
e
përafrimit. Kur
përputhshmëria
nuk është “E
plotë”,
jepen
arsyet
dhe
afatet se kur do
të bëhet “E
plotë”.

Neni 1, pika
1, gërma a)

Neni 1, pika
1, gërma b)

Neni 1,gërma
c)

Neni 1, gërma
d)
Neni
gërma e)

a)

institucionet kredituese, sipas
kuptimit në pikën 1 të nenit 4(1) të
Rregullores (EU) Nr. 575/2013 të
Parlamentit Europian dhe të
Këshillit(1) duke përfshirë edhe
degët e saj në kuptimin e pikës
(17) të nenit 4(1) të asaj
Rregulloreje ku degë të tilla janë të
vendosura në BE, ku selitë e këtyre
degëve janë të vendosura në BE
ose në përputhje me nenin 47 të
Direktivës 2013/36/KE dhe me
legjislacionin e brendshëm, jashtë
BE;
b) institucionet e parasë elektronike
brenda kuptimit të pikës 1 të nenit
2 të Direktivës 2009/110/KE duke
përfshirë në përputhje me nenin 8
të kësaj Direktive dhe me ligjin
kombëtar, degët e tij, ku të tilla
janë të vendosura brenda BE dhe
selitë e tyre janë të vendosura
jashtë BE në aq sa shërbimet e
pagesave të ofruara nga këto degë
janë të lidhura me emetimin e
parasë elektronike;
c) institucionet e zyrave postare, të cilat
sipas legjislacionit të brendshëm,
gëzojnë të drejtën të ofrojnë shërbime
pagesash
d)institucionet e pagesave

1, e)

Neni 1, gërma

Banka Qendrore Evropiane dhe
bankat qendrore kombëtare, kur nuk
veprojnë në cilësinë e tyre si
autoritete monetare apo autoritete të
tjera publike;
f)
Shtetet anëtare dhe autoritetet e

Neni 1, pika 1, gërma
a)

a)
bankat dhe degët e
bankave të huaja, të licencuara
sipas legjislacionit në fuqi për
bankat;

E plotë

Neni 1, pika 1, gërma
b)

b)
institucionet e parasë
elektronike, të licencuara sipas
legjislacionit në fuqi për bankat;

E plotë

Neni 3, pika 1, gërma
c)

Neni 3, pika 1, gërma
c)
Neni 3, pika 1, gërma
d)

Neni 3, pika 3

2

N/A

c)
institucionet e pagesave,
që licencohen në përputhje me
këtë ligj;
d)
Banka e Shqipërisë, kur
nuk vepron në cilësinë e saj si
autoritet monetar;

E plotë

3.

E plotë

Banka e Shqipërisë dhe

E plotë

Legjislacioni
shqiptar
nuk
parashikon një
të drejtë të tillë

f)

tyre rajonale apo vendore kur nuk
veprojnë në cilësinë e tyre si autoritete
publike ;

Neni 1, pika
1, gërma a)

a) Kjo direktivë gjithashtu përcakton
rregullat në lidhje me:
(a)transparencën e kushteve dhe
kërkesave të informimit për shërbimet e
pagesave, si dhe
;
b)të drejtat dhe detyrimet përkatëse të
përdoruesve
dhe
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave në lidhje me
ofrimin e shërbimeve të pagesave, si
një profesion i rregullt apo veprimtari
tregtare ;
1) Kjo Direktivë zbatohet për
shërbimet e pagesave të ofruara
brenda Komunitetit

Neni 1, pika
2, gërma b)

Neni 2, pika 1

Neni 2, pika 2

Neni 1, gërma b)

Neni 1, gërma c)

Neni 2

autoritetet qëndrore ose vendore
kur nuk veprojnë në cilësinë e
tyre si autoritete publike dhe
ofrojnë
shërbime
pagesash,
brenda
kompetencave
të
përcaktuara në këtë ligj, nuk
zbatojnë dispozitat e Titullit III
dhe IV të këtij ligji, përveç
rasteve
kur
përcaktohet
shprehimisht në një akt nënligjor
ose kontratë të veçantë lidhur me
këto shërbime.
Objekti i këtij ligji është
përcaktimi i kushteve dhe
rregullave për:
b) transparencën e kushteve dhe
kërkesat për informim mbi
shërbimet e pagesave;
c)
të drejtat dhe detyrimet
përkatëse të përdoruesve dhe të
ofruesve të shërbimeve të
pagesave në lidhje me ofrimin e
shërbimeve të pagesave.
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i
kuadrit ligjor për shërbimet e
pagesave në Republikën e
Shqipërisë.

2) Titujt III dhe IV do të zbatohen
për shërbimet e pagesave në
monedhën e një Shteti Anëtar ku
të dy, si ofruesi i shërbimit të
pagesave të paguesit ashtu edhe
ofruesi i shërbimit të pagesave të
përfituesit/paguarit janë ose vetëm
ofruesi i shërbimit të pagesave në
transaksionin e pagesës është, të
vendosur brenda BE-s.

E plotë

E plotë

N/A

N/A

3

Kjo dispozitë
nuk mund të
aplikohet
në
Republikën e
Shqipërisë pasi
i
referohet
tregut
të
përbashkët të
BE

Neni 2, pika 3

Neni 2, pika 4

3) Titulli III, me përjashtim të pikës
(b) të nenit 45 (1), pika (2) (e) të
nenit 52 dhe pikës (a) të nenit 56,
dhe Titulli IV, me përjashtim të
neneve 81 deri 86, zbatohet për
transaksionet e pagesave në një
monedhë që nuk është monedha e
një Shteti Anëtar ku të dy ofruesi i
shërbimit të pagesës të paguesit
dhe ofruesi të shërbimit të pagesës
të përfituesit/paguarit janë, ose
vetëm ofruesi i shërbimit të
pagesave në transaksionin e
pagesës është, vendosur brenda
Komunitetit Europian, në lidhje
me ato pjesë të transaksionit të
pagesave të cilat janë kryer në
Komunitetin Europian.

Neni 32 pika 3

4) Titulli III, me përjashtim të pikës
(b) të nenit 45 (1), pika (2) (e) të
nenit 52, pika (5) (g) të nenit 52
dhe pikës (a) të nenit 56, dhe
Titulli IV, me përjashtim të nenit

Neni 32 pika 4

Nenin 54,pika 5

Dispozitat e këtij titulli, me
përjashtim të nenit 38, pika 1,
shkronja “b”, nenit 45, shkronja
“b”, nënpika “v” dhe nenit 49
pika 1, shkronja “a”, zbatohen për
pagesat kombëtare në monedhë të
huaj, si në rastin kur pagesa
kryhet midis dy ofruesve të
shërbimeve të pagesave, atë të
paguesit dhe atë të përfituesit,
ashtu dhe kur ofruesi i shërbimit
të pagesave të paguesit dhe
përfituesit është i njëjtë, për
pjesën e pagesës e cila kryhet
brenda territorit të Republikës së
Shqipërisë.

E plotë

Titulli IV, me përjashtim të nenit
74 dhe 79 të këtij ligji zbatohet
për pagesat kombëtare në
monedhë të huaj, si në rastin kur
pagesa kryhet midis dy ofruesve
të shërbimeve të pagesave, atë të
paguesit dhe atë të përfituesit,
ashtu dhe kur ofruesi i shërbimit
të pagesave të paguesit dhe
përfituesit është i njëjtë, për
pjesën e pagesës e cila kryhet
brenda territorit të Republikës së
Shqipërisë.

4

Dispozitat e këtij titulli, me
përjashtim të nenit 38, pika 1,
shkronja “b”, nenit 45, shkronja
“b”, nënpika “v”, nenit 45,
shkronja “e”, nënpika “vii” dhe

E plotë

62 (2) dhe (4), nenet 76, 77, 81, 83
(1), 89 dhe 92, zbatohet për
transaksionet e pagesave në të
gjitha monedhat, ku vetëm një nga
ofruesit e shërbimeve të pagesave
është
i
vendosur
brenda
Komunitetit Europian, në lidhje
me pjesët e transaksionit të
pagesave të cilat janë kryer në
Komunitetin Europian.

Neni 2, pika 5

Neni 3, gërma
a)

Neni
gërma b)

3,

nenit 49, pika 1, shkronja “a”,
zbatohen
edhe
për
pagesat
ndërkufitare për sa i përket pjesës
së transaksionit të pagesës të kryer
brenda territorit të Republikës së
Shqipërisë.
Nenin 54, pika 6

Titulli IV, me përjashtim të nenit
55 pika 2 dhe 4, neneve 69, 70,
74, 76 pika 1 dhe neneve 82 dhe
85 të këtij ligji zbatohet dhe për
pagesat ndërkufitare për sa i
përket pjesës së transaksionit të
pagesës së kryer brenda territorit
të Republikës së Shqipërisë.

5) Shtetet
anëtare
mund
të
përjashtojnë
institucionet
e
referuara nga pikat (4) deri në (23)
të nenit 2 (5) të Direktivës
2013/36/KE, nga zbatimi i të
gjitha ose një pjese të dispozitave
të kësaj Direktive.
Kjo direktivë nuk zbatohet për sa më
poshtë:
(a) transaksionet e pagesave në
para fizike që paguesi i bën direkt
përfituesit të pagesës, pa asnjë
ndërmjetësues;;
b) transaksionet e pagesave nga paguesi
te përfituesi i pagesës, nëpërmjet një
agjenti tregtar të autorizuar për të
negociuar apo për të mbyllur shitjen
apo blerjen e mallrave ose shërbimeve
në emër vetëm të paguesit apo vetëm të
përfituesit të pagesës ;

N/A

Neni 4, pika 1, gërma
a)

Ky ligj nuk zbatohet për:
a)
transaksionet e pagesave
në para fizike (cash) që paguesi i
bën direkt përfituesit të pagesës,
pa
ndërhyrjen
e
ndonjë
ndërmjetësuesi;

E plotë

Neni 4, pika 1, gërma
b)

b)
transaksionet e pagesave
nga paguesi tek përfituesi i
pagesës, nëpërmjet një agjenti
tregtar të autorizuar, nëpërmjet
një
marrëveshjeje
për
të
negociuar apo për të mbyllur
shitjen apo blerjen e mallrave ose

E plotë
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shërbimeve në emër vetëm të
paguesit apo vetëm të përfituesit
të pagesës;
Neni 3, gërma
c)

transportin profesional fizik të
kartëmonedhave dhe monedhave,
duke
përfshirë
arkëtimin,
përpunimin dhe shpërndarjen e
tyre;
d) transaksionet e pagesave që
konsistojnë në arkëtimin joprofesional dhe shpërndarjen e
parave fizike në kuadër të një
aktiviteti
jo-fitimprurës
apo
bamirësie;
e) shërbimet kur cash/paraja fizike
jepet nga i paguari tek paguesi, si
pjesë e një transaksioni pagese pas
një kërkesë të qartë nga ana e
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave përpara ekzekutimit të
transaksionit të pagesës, nëpërmjet
një pagese për blerjen e mallrave
ose të shërbimeve;

Neni 4, pika 1, gërma
c)

Neni 3, gërma
f)

f)

Operacione të këmbimit valutor
me para në dorë, ku fondet nuk
mbahen në një llogari pagese;

Neni 4, pika 1, gërma
f)

Neni 3, gërma
g

g) transaksionet e pagesave të bazuara
në ndonjë nga dokumentet e
mëposhtme të hartuara nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave me qëllim
vendosjen e fondeve në dispozicion të
përfituesit të pagesës:
(i)
çeqe, në përputhje me
Konventën e Gjenevës të datës 19 mars
1931, që siguron një ligj uniform për

Neni 4, pika 1, gërma
g)

Neni 3, gërma
d)

Neni 3, gërma
e)

c)

Neni 4, pika 1, gërma
d)

Neni 4, pika 1, gërma
e)
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c)
transportin
fizik
profesional të kartëmonedhave
dhe monedhave, duke përfshirë
grumbullimin, përpunimin dhe
shpërndarjen e tyre;
d)
transaksionet e pagesave
që konsistojnë në grumbullimin
jo-profesional dhe shpërndarjen e
parasë fizike në kuadër të një
aktiviteti
jo-fitimprurës
ose
bamirësie;
e) shërbimet kur paraja fizike
jepet nga përfituesi i pagesës tek
paguesi,
si
pjesë
e
një
transaksioni pagese pas një
kërkese të qartë nga ana e
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave pak përpara ekzekutimit
të transaksionit të pagesës,
nëpërmjet një pagese për blerjen e
mallrave ose të shërbimeve;
f)
transaksionet e këmbimit
valutor me para fizike (cash), ku
fondet nuk mbahen në një llogari
pagese;

E plotë

g)
transaksionet e pagesave
në formë letër të tilla si: çeku,
kambiali, letra premtimi ose
forma të tjera pagese të ngjashme
në letër, të lëshuara mbi ofruesin
e shërbimeve të pagesave, me
qëllim vendosjen e fondeve në
dispozicion të përfituesit të
pagesës;

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 3, gërma
h

çeqet;
(ii)
çeqe të ngjashme me ato të
përmendura në pikën (i) dhe të
rregulluara nga ligjet e shteteve anëtare,
që nuk janë palë të Konventës së
Gjenevës të 19 marsit 1931 që siguron
një ligj uniform për çeqet;
(iii)
urdhër pagesat në letër, në
përputhje me Konventën e Gjenevës të
datës 7 qershor 1930, që siguron një
ligj uniform për kambialet dhe
premtim-pagesat;
(iv)
urdhër pagesat në letër, të
ngjashme me ato të përmendura në
pikën (iii) dhe të rregulluara nga ligjet e
Shteteve Anëtare që nuk janë palë të
Konventës së Gjenevës të 7 qershorit
1930, që siguron një ligj uniform për
kambialet dhe premtim-pagesave;
(v)
mandat pagesat letër;
(vi)
çeqet e udhëtarit në formë
letër; ose
(vii)
urdhër pagesat postare në
formë letër, të përcaktuara nga
Bashkimi Universal i Postave;
(h) transaksionet e pagesave të kryera
brenda një sistemi të pagesave ose
brenda sistemit të shlyerjes së letrave
me vlerë ndërmjet agjentëve të
shlyerjeve, kundërpartive qendrore,
shtëpive të kleringut dhe/ose bankat
qendrore dhe pjesëmarrësit e tjerë të
sistemit, dhe ofruesit e shërbimeve të
pagesave, pa cënuar nenin 35;

Neni 4, pika 1, gërma
h)
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h)
transaksionet e pagesave
të kryera brenda një sistemi
pagesash ose një sistemi të
shlyerjes së titujve ndërmjet
agjentëve të shlyerjes, sipas
përkufizimeve në legjislacionin
në fuqi për sistemin e pagesave;
shtëpive të klerimit, duke
përfshirë edhe rastet kur këto
entitete kryejnë përllogaritje të
pozicioneve neto të cilat bazohen
në faktin që shtëpia e klerimit

E plotë

është blerës për çdo shitës dhe
shitës për çdo blerës në një grup
të specifikuar transaksionesh
financiare (duke përmbushur rolin
e kundërpartive qendrore) sipas
përkufizimeve në legjislacionin
në fuqi për sistemin e pagesave
dhe pjesëmarrësve të tjerë të
sistemit
dhe
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave, pa rënë
ndesh me nenin 29;

Neni 3, gërma
i

i)transaksionet e pagesave në lidhje me
shërbimet e letrave me vlerë, duke
përfshirë dividendët, të ardhurat, ose
shpërndarje të formave të tjera,
riblerjen ose shitjen, të kryera nga
personat e përmendur në pikën (h), ose
nga firmat investuese, institucionet
kredituese, sipërmarrjet e investimeve
kolektive ose kompanitë e menaxhimit
të aktiveve që ofrojnë shërbime për
investime dhe çdo subjekt tjetër që
lejohet të ketë kujdestarinë e
instrumenteve financiare;

Neni
gërma j

j) shërbimet e ofruara nga ofruesit e
shërbimeve teknike, të cilat mbështesin
ofrimin e shërbimeve të pagesave, që
nuk hyjnë në asnjë moment në zotërim
të fondeve që do të transferohen, duke
përfshirë përpunimin dhe ruajtjen e të
dhënave, shërbimet e trustit dhe të
mbrojtjes së privatësisë, vërtetimi i të
dhënave dhe të subjektit, ofrimi i
shërbimit
të
teknologjisë
së

3,

Neni 4, pika 1, gërma i)
transaksionet e pagesave
i)
në lidhje me shërbimet e titujve,
duke përfshirë dividentët, të
ardhurat ose shpërndarje të tjera,
ripagimin ose shitjen, të kryera nga
subjektet sipas shkronjës “h”, ose
nga fondet e investimit, bankat,
sipërmarrjet
e
investimeve
kolektive
ose
shoqëritë
e
administrimit të aktiveve që
ofrojnë shërbime investimi dhe çdo
subjekt tjetër që lejohet të ketë
kujdestarinë
e
instrumenteve
financiare;
Neni 4, pika 1, gërma j)
shërbimet e ofruara nga
j)
ofruesit e shërbimeve teknike, të
cilat mbështesin ofrimin e
shërbimeve të pagesave, por nuk
zotërojnë në asnjë moment fondet
që do të transferohen, duke
përfshirë përpunimin dhe ruajtjen
e të dhënave, shërbimet e besimit
dhe të mbrojtjes së privatësisë,
autentifikimin e të dhënave dhe të
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E plotë

E plotë

informacionit (TI) dhe rrjetit të
komunikimit, ofrimi dhe mirëmbajtja e
terminaleve dhe pajisjeve që përdoren
për shërbimet e pagesave me
përjashtimin e shërbimeve të inicimit të
pagesave dhe shërbimet e llogarive të
informacionit;

Neni
gërma k

3,

(k)
shërbimet e bazuara në
instrumentet specifikë të pagesave që
mund të përdoren vetëm në një mënyrë
të kufizuar që plotësojnë një nga
kushtet e mëposhtme:
(i)
Instrumentet
që
lejojnë
mbajtësin të blejë mallra dhe shërbime
vetëm në vendndodhjet e emetuesit ose
brenda një rrjeti të kufizuar të ofruesve
të shërbimeve në bazë të marrëveshjes
të drejtpërdrejtë tregtare me një
emetues profesional.
(ii)
Instrumentet të cilat mund të
përdoren vetëm për të blerë një numër
shumë të kufizuar të mallrave dhe
shërbimeve.
(iii)
Instrumente të vlefshme vetëm
në një Shtet Anëtar, dhënë me kërkesë
të një ndërrmarrjeje ose një subjekt i
sektorit publik, dhe të rregulluara nga
një autoritet publik kombëtar ose
rajonal për qëllime të caktuara
shoqërore apo të taksave për të blerë
mallra të vecanta ose shërbime nga
furnizuesit që kanë një marrëveshje
tregtare me emetuesit.

Neni

3,

Transaksionet e pagesave nga një

subjektit, ofrimin e shërbimit të
teknologjisë së informacionit (TI)
dhe rrjetit të komunikimit,
ofrimin dhe mirëmbajtjen e
terminaleve dhe pajisjeve që
përdoren
për
shërbimet
e
pagesave me përjashtimin e
shërbimit të inicimit të pagesës, si
dhe shërbimin e informimit të
llogarisë;
Neni 4, pika 1, gërma k)
shërbimet e bazuara në
k)
instrumentet specifikë të pagesave
që mund të përdoren vetëm në një
mënyrë të kufizuar, që plotësojnë
një nga kushtet e mëposhtme:
i. instrumentet që lejojnë mbajtësin
të blejë mallra ose shërbime vetëm
në vendndodhjet e emetuesit ose
brenda një rrjeti të kufizuar të
ofruesve të shërbimeve në bazë të
marrëveshjes të drejtpërdrejtë
tregtare
me
një
emetues
profesional;
ii.
instrumentet të cilët
mund të përdoren vetëm për të
blerë një numër shumë të kufizuar
të mallrave ose shërbimeve;
iii.
instrumentet e vlefshëm
vetëm në territorin e Republikës së
Shqipërisë, të emetuar me kërkesë
të një shoqërie ose një subjekti të
sektorit publik, dhe të rregulluar
nga një autoritet publik qendror ose
vendor për qëllime të caktuara
shoqërore apo fiskale për të blerë
mallra të veçanta ose shërbime nga
furnizuesit që kanë një marrëveshje
tregtare me emetuesit.
Neni 4, pika 1, gërma l)
transaksionet e pagesave
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E plotë

E plotë

Kjo

dispozitë,

gërma l

ofrues i rrjeteve të komunikimeve
elektronike ose shërbimeve të ofruara
përveç shërbimeve të komunikimeve
elektronike për një parapagues të rrjetit
ose shërbimit;
(i)
për blerje të përmbajtjes
dixhitale dhe shërbimeve zanore,
pavarësisht nga pajisja që përdoret për
blerjen ose konsumin e përmbajtjes
dixhitale dhe ngarkuar/faturuar në
faturën lidhur ose;
(ii)
kryer nga, ose nëpërmjet një
pajisjeje
elektronike
dhe
të
ngarkuar/faturuar në faturën lidhur në
kuadër të një aktiviteti bamirëse ose për
blerjen e biletave;
me kusht që vlera e një transaksioni të
vetëm të pagesës referuar në pikat (i)
dhe (ii) nuk e tejkalon 50.00 Euro.
dhe:
— the vlera kumulative e transaksionit
të pagesës për një individ pajtimtar nuk
tejkalon shumën 300.00 EUR për muaj,
— ku një parapagues/pajtimtar parafinancon llogarinë e tij me ofruesin e
rrjetit të komunikimeve elektronike ose
shërbimit,
vlera
kumulative
e
transaksioneve të pagesave të mos
kalojë 300 EUR në muaj;

l)

nga një ofrues i rrjeteve të
komunikimeve elektronike ose
shërbimet e ofruara krahas
shërbimeve të komunikimeve
elektronike për një pajtimtar të
rrjetit ose shërbimit:
i.
për blerje të shërbimeve
dixhitale dhe shërbimeve zanore,
pavarësisht nga pajisja që
përdoret për blerjen ose konsumin
e shërbimeve dixhitale dhe
pasqyruar në faturën përkatëse;
ose
ii.
realizuar
nga
ose
nëpërmjet
një
pajisjeje
elektronike dhe të pasqyruar në
faturën përkatëse, në kuadër të një
aktiviteti bamirësie ose për
blerjen e biletave; me kusht që
kufizimet për këto transaksione
pagese të përcaktohen me akt
nënligjor të Bankës së Shqipërisë,
të cilat në çdo rast nuk tejkalojnë:
i.
vlera e një transaksioni
të vetëm të pagesës nuk e tejkalon
shumën prej 7,000 Lekë;
ii.
vlera
kumulative
e
pagesave për një pajtimtar të
vetëm nuk tejkalon vlerën prej
40,000 Lekë në muaj ose;
iii.
në rastet kur pajtimtari
rimbush/parapaguan në llogarinë
e tij me ofruesin e rrjetit të
komunikimeve elektronike ose
shërbimit
të
komunikimeve
elektronike, vlera kumulative e
transaksioneve të pagesave nuk
tejkalon 40,000 Lekë në muaj;
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në krahasim me
dispozitën
e
Direktivës ka
vendosur vlera
tavan të cilat
janë të njëjta
me
ato
të
direktivës por
duke
krijuar
hapësira që këto
vlera
të
përcaktohen në
kuadrin
rregullativ
të
Bankës
së
Shqipërisë duke
marrë parasysh
që
treguesit
ekonomik
në
Shqipëri
nuk
janë në të njëjta
nivele me ato të
Evropës

Neni
gërma m

3,

m) transaksionet e pagesave që kryhen
midis ofruesve të shërbimeve të
pagesave, agjentëve ose degëve për
llogari të tyre;

Neni 4, pika 1, gërma
m)

m)
transaksionet e pagesave
që kryhen midis ofruesve të
shërbimeve
të
pagesave,
agjentëve ose degëve për llogari
të tyre;

E plotë

Neni 3, gërma
n

(n) transaksionet e pagesave midis një
sipërmarrjeje mëmë dhe degës së saj
ose midis filialeve të të njëjtës
ndërmarrjeje mëmë, pa asnjë ndërhyrje
ndërmjetësimi nga një ofrues i
shërbimeve të pagesave, përveç ndonjë
ndërmarrjeje që i përket të njëjtit grup;
ose

Neni 4, Pika 1, gërma
n)

n) transaksionet e pagesave
midis një shoqërie mëmë dhe
shoqërisë së kontrolluar prej saj
ose
midis
shoqërive
të
kontrolluara e të njëjtës shoqërie
mëmë, pa asnjë ndërhyrje
ndërmjetësimi nga një ofrues i
shërbimeve të pagesave, përveç
rastit kur ndërmjetësimi bëhet nga
një shoqëri që i përket të njëjtit
grup;

E plotë

Neni 3, gërma
o

o) shërbimet e tërheqjes së parave cash
nga ofruesit e shërbimeve bankomat, që
veprojnë në emër të një ose më shumë
lëshuesve të kartave, të cilat nuk janë
palë në kontratën kuadër me një
konsumator që tërheq para nga një
llogari pagese, me kusht që këta ofrues
të mos ofrojnë shërbime të tjera pagese,
të listuar në shtojcën 1. Pavarësisht,
klientit duhet t’i jepet informacioni mbi
tarifat për tërheqjen e fondeve, referuar
në Nenin 45, 48,49 dhe 59 përpara se të
kryejnë tërheqjen, si edhe në faturën e
tërheqjes së cash-it, në fund të
transaksionit pas tërheqjes.

Neni 4, Pika 1, gërma
o)

o)
shërbimet e tërheqjes së
parasë fizike nga ofruesit e
shërbimeve ATM, që veprojnë në
emër të një ose më shumë
emetuesve të kartave, të cilët nuk
janë palë në kontratën tip me një
klient që tërheq para nga një
llogari pagese, me kusht që këta
ofrues të mos ofrojnë shërbime të
tjera pagese, të listuara në aneksin
1 të këtij ligji. Megjithatë, klientit
i jepet informacioni mbi tarifat
për tërheqjen e fondeve, sipas
neneve 38, 41, 42 dhe 52, përpara
se të kryejë tërheqjen, si dhe pas
kryerjes së transaksionit të
tërheqjes të parave.

E plotë
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Neni 4
Pika 1, gërma
a

Për qëllime të kësaj Direktive, përdoren
përkufizimet e mëposhtme:
1.
"shteti anëtar i origjinës" është
secili nga sa më poshtë:
(a)
shteti anëtar në të cilin gjendet
adresa e regjistruar e ofruesit të
shërbimeve të pagesave; ose

N/A

Neni 4
Pika 1, gërma
b

b) shteti anëtar në të cilin gjenden zyrat
qendrore të ofruesit të shërbimeve të
pagesave, nëse ky i fundit nuk ka
adresë të regjistruar sipas legjislacionit
të brendshëm të shtetit të tij;
2."shteti anëtar pritës" është një shtet
anëtar tjetër, përveç shtetit anëtar të
origjinës, në të cilin ofruesi i
shërbimeve të pagesave ka një agjent
ose një degë apo ofron shërbime
pagesash;
3. "shërbim pagese" është çdo
veprimtari tregtare e renditur në
Shtojcën 1;
4. "institucion pagese" është një person
juridik të cilit i është dhënë autorizimi,
në përputhje me nenin 11, për të ofruar
dhe ekzekutuar shërbime pagesash në
të gjithë Komunitetin;

N/A

Neni 4
Pika 2

Neni 4
Pika 3
Neni 4
Pika 4

Neni 4
Pika 5

5.
"transaksion pagese" është
veprimi i iniciuar i vendosjes,
transferimit ose tërheqjes së fondeve,
nga paguesi ose në emër të tij, ose nga
përfituesi i pagesës, pavarësisht nga çdo
detyrim themelor midis paguesit dhe
përfituesit të pagesës;

N/A

Neni 5, gërma kk

Neni 5, gërma m

Neni 5, gërma uu
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kk)
“Shërbim pagese” është
çdo lloj veprimtarie e listuar në
aneksin 1 të këtij ligji;
m) “Institucion pagese” është
personi juridik i licencuar, në
përputhje me dispozitat e këtij
ligji për të ofruar dhe kryer
shërbimet e pagesave sipas
aneksit 1 pjesë e këtij ligji, në
territorin e Republikës së
Shqipërisë;
uu) “Transaksion pagese” është
një veprim, i iniciuar nga paguesi
ose për llogari të tij, ose nga
përfituesi
i
pagesës
për
vendosjen,
transferimin
ose
tërheqjen e fondeve, pavarësisht
detyrimeve të tjera midis paguesit
dhe përfituesit të pagesës;

E plotë

E plotë

E plotë

6.
" transaksion pagese në
distancë” do të thotë një transaksion
pagese i iniciuar nëpërmjet internetit osë
nëpërmjet një pajisjeje që mund të
përdoret për komunikim në distancë;

7.
"sistem pagesash" është një
sistem
transferimi
fondesh,
me
marrëveshje të standardizuar dhe
formale dhe me rregulla të përbashkëta
për përpunimin, klerimin dhe/ose
shlyerjen e transaksioneve të pagesave;

8.
"pagues" është një person fizik
apo juridik, i cili është titullar i një
llogarie pagesash dhe lejon një
urdhërpagesë nga kjo llogari pagese, ose,
kur nuk ka një llogari pagese, një person
fizik apo juridik i cili jep një
urdhërpagesë;

Neni 5, gërma tt

Neni 5, gërma pp

Neni 5, gërma ee

9.
"përfituesi i pagesës" është një
person fizik apo juridik, i cili është
marrësi i parashikuar i fondeve, të cilat
kanë qenë objekt i një transaksioni
pagese;

Neni 5, gërma gg

10.
"përdoruesi i shërbimeve të
pagesave" është një person fizik ose
juridik që përdor shërbimin e pagesave,
në cilësinë e paguesit ose të përfituesit të
pagesës, ose të dyja;

Neni 5, gërma ff
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tt)
“Transaksion pagese në
distancë” është një transaksion
pagese i iniciuar nëpërmjet
internetit ose një pajisjeje që
mund të përdoret për komunikim
në distancë;
pp)
“Sistem pagese” është
një sistem transferimi fondesh me
marrëveshje formale dhe të
standardizuara, dhe me rregulla të
përbashkëta
për
procesimin,
klerimin dhe/ose shlyerjen e
transaksioneve të pagesave;

ee)
“Pagues” është personi
fizik ose juridik, i cili është
titullar i një llogarie pagesash dhe
lejon kryerjen e një urdhërpagese
nga kjo llogari pagese, ose, kur
nuk ka një llogari pagese personi
fizik ose juridik që jep një
urdhërpagesë;
gg)
“Përfituesi i pagesës”
është personi fizik apo juridik, i
cili është marrësi i parashikuar i
fondeve, objekt i një transaksioni
pagese;
ff)
“Përdoruesi i shërbimeve
të pagesave” është personi fizik
ose juridik i cili përdor shërbimet
e pagesave në cilësinë e paguesit,

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

11.
"ofruesi i shërbimeve të
pagesave" është organi i përmendur në
nenin 1, paragrafi 1, ose një person fizik
ose juridik, që përfiton nga e drejta për
të hequr dorë sipas nenit 32 ose 33;

të përfituesit të pagesës, ose të të
dyjave;
Neni 5, gërma cc

(12)
‘llogari pagese" është një
llogari në emër të një ose më shumë
përdoruesish të shërbimeve të pagesave,
e cila përdoret për kryerjen e
transaksioneve të pagesave;

Neni 5, gërma u

(13)
‘urdhërpagesa" është çdo
udhëzim nga një pagues ose përfitues
pagese për ofruesin e shërbimit të
pagesave, ku kërkohet ekzekutimi i
transaksionit të pagesës;

Neni 5, gërma ww

(14)
“instrument pagese" është çdo
pajisje e personalizuar dhe/ose një tërësi
procedurash të miratuara ndërmjet
përdoruesit të shërbimit të pagesave dhe
ofruesit të shërbimit të pagesave dhe të
përdorura me qëllim inicimin e një
urdhërpagese;

Neni 5, gërma m

15.
"shërbimi i inicimit të
pagesës" do të thotë një shërbim për të

Neni 5, gërma mm
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cc)
“Ofruesi i shërbimeve të
pagesave” është një nga subjektet
e përcaktuar në pikën 2 të nenit 3
të këtij ligji, ose një person fizik
tregtar ose juridik i cili ofron
shërbime pagesash dhe që
përfiton nga përjashtimet sipas
neneve 27 ose 28 të këtij ligji;
u)
“Llogari pagese” është
një llogari në emër të një ose më
shumë
përdoruesish
të
shërbimeve të pagesave, e cila
përdoret
për
kryerjen
e
transaksioneve të pagesave;
ww)
“Urdhërpagesa”
është
një urdhër nga një pagues ose
përfitues pagese, për ofruesin e tij
të shërbimit të pagesave, që
kërkon ekzekutimin e një
transaksioni pagese;
m)
“Institucion
pagese”
është personi juridik i licencuar,
në përputhje me dispozitat e këtij
ligji për të ofruar dhe kryer
shërbimet e pagesave sipas
aneksit 1 pjesë e këtij ligji, në
territorin e Republikës së
Shqipërisë;
mm)
“Shërbimi i inicimit të
pagesës” është një veprim për të

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

iniciuar një urdhërpagesë me kërkesën e
përdoruesit të shërbimit të pagesave në
lidhje me një llogari të pagesës të
mbajtur nga një ofrues tjetër të shërbimit
të pagesave;

16.
"shërbimi i llogarisë së
informacionit" do të thotë një shërbim
online, për të dhënë informacion të
konsoliduar në një ose më shumë llogari
pagesash në lidhje me një llogari të
pagesës të mbajtur nga një ofrues tjetër i
shërbimit të pagesave ose me më shumë
se një ofrues të shërbimit të pagesave;

filluar një transaksion pagese
kërkesën
e
përdoruesit
shërbimit të pagesave nga
llogari e pagesës e mbajtur në
ofrues tjetër të shërbimit
pagesave;
Neni 5, gërma ll

Neni 5, gërma dd
17.
"ofruesit i shërbimit të pagesës
të llogarisë së shërbimit " do të thotë një
ofrues shërbimi pagesash që ofron dhe
mirëmban një llogari pagese për
paguesin;
Neni 5, gërma bb
18.
"ofrues shërbimi i inicimit të
pagesës" do të thotë një ofrues shërbimi
pagese i cili ndjek një aktivitet biznesi
sic referohet në pikën 7 të Shtojcës 1.
19.
"ofrues shërbimi i llogarisë së
informacionit" do të thotë një ofrues
shërbimi pagese i cili ndjek një aktivitet
biznesi sic referohet në pikën 8 të
Shtojcës 1.

Neni 5, gërma aa

20.
"konsumatori"
është
një
person fizik i cili, në kontratat e

Neni 5, gërma r
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me
të
një
një
të

ll)
“Shërbimi i informimit
të llogarisë” është shërbimi
online, për të dhënë informacion
të konsoliduar për një ose më
shumë llogari pagesash, të
mbajtura nga përdoruesi i
shërbimit të pagesave me një ose
disa ofrues të shërbimit të
pagesave;
dd)
“Ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë”
është një ofrues i shërbimit të
pagesës që siguron dhe mirëmban
një llogari pagese për paguesin;
bb)
“Ofrues i shërbimit të
inicimit të pagesës” është një
ofrues shërbimi pagese, i cili
kryen shërbimet e pagesave sipas
pikës 7 të aneksit 1 të këtij ligji;
aa
“Ofrues i shërbimit të
informimit të llogarisë” është një
ofrues shërbimi pagese i cili
kryen shërbimet e pagesave sipas
pikës 8 të aneksit 1 të këtij ligji;
r)
“Konsumatori”
është
personi fizik i cili, në kontratat e
shërbimit
të
pagesave
që

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

shërbimit të pagesave që mbulohen nga
kjo Direktivë, vepron jo për qëllime të
tregtisë, biznesit apo profesionit të
tij/saj;

21.
"kontratë kuadër" është një
kontratë për shërbime pagesash, e cila
rregullon ekzekutimin e ardhshëm të
transaksioneve të pagesave individuale
dhe të njëpasnjëshme dhe që mund të
përmbajë detyrimin dhe kushtet për
krijimin e një llogarie pagesash;

22.
"dërgesa parash" është një
shërbim pagese ku fondet merren nga
një pagues, pa hapur llogari pagese në
emër të paguesit apo të përfituesit të
pagesës, me qëllimin e vetëm
transferimin e një shume përkatëse te
përfituesi i pagesës ose te një ofrues
tjetër shërbimesh pagese që vepron në
emër të përfituesit të pagesës, dhe/ose
kur këto fonde merren në emër të
përfituesit të pagesës dhe vihen në
dispozicion të tij;

23.
"debitim direkt" është një
shërbim pagese për debitimin e llogarisë
së pagesave të një paguesi, ku një
transaksion pagese është iniciuar nga një
përfitues pagese, në bazë të miratimit që
paguesi i ka dhënë përfituesit të pagesës
për ofruesin e shërbimit të pagesave të

rregullohen nga ky ligj, nuk
vepron për qëllimet e tij tregtare
ose profesionale;

Neni 5, gërma s

Neni 5, gërma h

Neni 5, gërma f
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s)
“Kontratë tip” është një
marrëveshje
për
shërbime
pagesash, e cila rregullon
ekzekutimin e ardhshëm të
transaksioneve
të
pagesave
individuale dhe të njëpasnjëshme
dhe që mund të përmbajë
detyrime dhe kushte për hapjen e
një llogarie pagesash. Kontrata tip
hartohet të paktën në gjuhën
shqipe;
h)
“Dërgesa
parash
(remitanca)” është një shërbim
pagese ku fondet merren nga një
pagues, pa hapur llogari pagese
në emër të paguesit apo të
përfituesit të pagesës, me qëllimin
e vetëm transferimin e një shume
përkatëse te përfituesi i pagesës
ose te një ofrues tjetër shërbimesh
pagese që vepron për llogari të
përfituesit të pagesës, dhe/ose kur
këto fonde merren në emër të
përfituesit të pagesës dhe vihen
në dispozicion të tij;
f)
“Debitim direkt” është
një shërbim pagese për debitimin
e llogarisë së pagesës së paguesit,
ku një transaksion pagese
iniciohet nga përfituesi i pagesës,
në bazë të pëlqimit që paguesi i
ka dhënë përfituesit të pagesës,

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

përfituesit të pagesës ose për vetë
ofruesin e shërbimit të pagesave të
paguesit;

për ofruesin e shërbimit të
pagesave të përfituesit të pagesës
ose për vetë ofruesin e shërbimit
të pagesave të paguesit;

24.
"transfertë krediti" do të thotë
një shërbim pagese për kreditimin e
llogarisë së një të përfituesi me një
transaksion pagese ose një seri
transaksionesh pagese nga llogaria e
pagesës së paguesit nga ofruesi i
shërbimit të pagesës i cili zotëron
llogarinë e pagesës së paguesit, bazuar
në instruksionin e dhënë nga paguesi.

vv)
“Transfertë krediti” është
një shërbim pagese për kreditimin
e llogarisë së pagesës së një
përfituesi me një transaksion
pagese ose një seri transaksionesh
pagese nga llogaria e pagesës së
paguesit që kryhet nga ofruesi i
shërbimit të pagesës, i cili mban
llogarinë e pagesës së paguesit,
bazuar në instruksionin e dhënë
nga paguesi;

25.
"fonde" janë kartëmonedha
dhe monedha, para skripturale ose para
elektronike siç përcaktohet në nenin 2
paragrafi 2 të Direktivës 2009/110/KE;

26.
"datëvalutë"
është
një
referencë kohore e përdorur nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave për llogaritjen e
interesit mbi fondet e debituara nga apo
të kredituara në llogarinë e pagesës;

27.
"kurs këmbimi referencë"
është kursi i këmbimit i cili përdoret si
bazë për të llogaritur çdo këmbim
valutor dhe vihet në dispozicion nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave apo
vjen nga një burim në dispozicion të
publikut;

Neni 5, gërma vv

Neni 5, gërma k

Neni 5, gërma e

Neni 5, gërma t
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k)
Fonde”
janë
kartëmonedhat dhe monedhat fizike,
paraja në llogari ose paraja
elektronike, siç përcaktohet në
legjislacionin në fuqi për bankat në
Republikën e Shqipërisë;

e)
“Datëvalutë” është data e
përdorur nga ofruesi i shërbimeve
të pagesave për llogaritjen e
interesit mbi fondet e debituara
nga/apo të kredituara në llogarinë
e pagesës;
t)
“Kurs
këmbimi
referencë” është kursi i këmbimit
i cili përdoret si bazë për të
llogaritur çdo këmbim valutor dhe
vihet në dispozicion nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave ose
ofrohet nga një burim publik;

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

28.
"normë interesi referencë" do
të thotë norma e interesit e cila përdoret
si bazë për të llogaritur çdo interes për
t’u aplikuar dhe që vjen nga një burim
në dispozicion të publikut e cila mund të
verifikohet nga të dyja palët në një
kontratë shërbimi pagesash;

Neni 5, gërma z

29.
"vërtetim" është procedura që
i mundëson ofruesit të shërbimeve të
pagesave të verifikojë identitetin e një
përdoruesi të shërbimit të pagesës, ose të
verifikojë vlefshmërinë e një instrumenti
specifik pagese, duke përfshirë edhe
përdorimin
e
elementëve
të
personalizuar të sigurisë të përdoruesit;

Neni 5, gërma c

30.
"Autentifikim/verifikimi
i
fortë i konsumatorit" do të thotë një
autentifikim/verifikim
bazuar
në
përdorimin e dy ose më shumë
elementëve të kategorizuar si njohje
(dicka që vetëm përdoruesi e di), pronësi
(dicka që vetëm përdoruesi zotëron) dhe
qenësi/të qenit (dicka që përdoruesi
është) që janë të pavarur, në kuptimin që
shkelja e njërës nuk kompromenton
besueshmërinë e të tjerave dhe që është
projektuar në mënyrë të tillë që të
mbrojë konfidencialitetin e të dhënave të
autentifikimit/ verifikimit;

Neni 5, gërma d
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z)
“Normë
interesi
referencë” është norma e interesit
e cila përdoret si bazë për të
llogaritur çdo interes për t’u
zbatuar dhe që vjen nga një burim
në dispozicion të publikut, e cila
mund të verifikohet nga të dyja
palët në një kontratë shërbimi
pagesash;
c)“Autentifikim”
është
procedura që i mundëson ofruesit
të shërbimeve të pagesave të
verifikojë identitetin e një
përdoruesi të shërbimit të
pagesës, ose të verifikojë
vlefshmërinë e një instrumenti
specifik pagese, duke përfshirë
edhe përdorimin e elementeve të
personalizuara të sigurisë së
përdoruesit;
d)
“Autentifikim i thelluar i
klientit” është një autentifikim i
bazuar në përdorimin e dy ose më
shumë elementëve të kategorizuar
si: njohuri (diçka që vetëm
përdoruesi e di), pronësi (diçka
që vetëm përdoruesi e zotëron)
dhe qenësi (diçka që përdoruesi
është), që janë të pavarur, në
kuptimin që shkelja e njërës nuk
kompromenton besueshmërinë e
të tjerave dhe që është projektuar
në mënyrë të tillë që të mbrojë
konfidencialitetin e të dhënave që
verifikohen;

E plotë

E plotë

E plotë

31.
"Kredenciale të personalizuara
të sigurisë" do të thotë veçori të
personalizuara të ofruara nga ofruesi i
shërbimit të pagesave për përdoruesin e
shërbimit të pagesave për qëllime
verifikimi.

32.
"të dhëna sensitive të pagesës"
do të thotë të dhëna, duke përfshirë
kredenciale të personalizuara të sigurisë
të cilat mund të përdoren për të kryer
mashtrim. Për aktivitete të ofruesve të
shërbimit të inicimit të pagesës dhe
ofruesve të shërbimit të llogarisë së
informacionit emri i zotëruesit të
llogarisë dhe numri i llogarisë nuk
përbëjnë të dhëna sensitive të pagesave;

33.
"identifikues unik" është një
kombinim shkronjash, numrash apo
simbolesh që i tregohet përdoruesit të
shërbimit të pagesave nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave dhe që jepet nga
përdoruesi i shërbimit të pagesave për të
identifikuar qartë një përdorues tjetër të
shërbimit të pagesave dhe/ose llogarinë e
pagesës të përdoruesit tjetër për një
transaksion pagese;

Neni 5, gërma ss

Neni 5, gërma rr

Neni 5, gërma q
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ss)
“Të
dhëna
të
personalizuara të sigurisë” - janë
elemente të personalizuara të
mundësuara nga ofruesi i
shërbimit të pagesave për
përdoruesin e shërbimit të
pagesave,
për
qëllime
autentifikimi;
rr)
“Të dhëna sensitive të
pagesës” janë të dhënat, përfshirë
dhe të dhënat e personalizuara të
sigurisë, të cilat mund të përdoren
për të kryer një mashtrim. Për
veprimtarinë e ofruesit të
shërbimit të inicimit të pagesës
dhe ofruesit të shërbimit të
informimit të llogarisë, emri i
mbajtësit të llogarisë dhe numri i
llogarisë nuk përbëjnë të dhëna
sensitive të pagesave;
q)
“Kod
unik
i
identifikimit”
është
një
kombinim shkronjash, numrash
apo simbolesh që i tregohet
përdoruesit të shërbimit të
pagesave
nga
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave dhe që
përdoret për një transaksion
pagese nga përdoruesi i shërbimit
të pagesave për t’u dalluar qartë
nga një përdorues tjetër i
shërbimit të pagesave dhe/ose nga
një llogari pagese e një përdoruesi

E plotë

E plotë

E plotë

tjetër;

E plotë
Neni 5, gërma w
34.
"mjete
komunikimi
në
distancë" do të thotë një metodë që, pa
praninë fizike të njëkohshme të ofruesit
të shërbimit të pagesave dhe të
përdoruesit të shërbimit të pagesave,
mund të përdoret për lidhjen e një
kontrate për shërbim pagese;

Neni 5, gërma y
35.
"mjet i qëndrueshëm" është
çdo instrument që i mundëson
përdoruesit të shërbimit të pagesës
ruajtjen e informacioneve që i drejtohen
atij personalisht në një mënyrë të
aksesueshme për t'iu referuar në të
ardhmen, për një periudhë kohe të
mjaftueshme për qëllime informimi dhe
që lejon riprodhimin e pandryshuar të
informacionit të ruajtur;

Neni 5, gërma x
36.
"mikrondërmarrje" është një
ndërmarrje, e cila në kohën e lidhjes së
kontratës së shërbimit të pagesave, ka
përkufizimin që i jepet në nenin 1 dhe
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w)
“Mënyrë komunikimi në
distancë” - është një metodë që,
pa praninë fizike të njëkohshme të
ofruesit të shërbimit të pagesave
dhe të përdoruesit të shërbimit të
pagesave, mund të përdoret për
lidhjen e një kontrate për shërbim
pagese;

y)
Mjet
i
qëndrueshëm
komunikimi” është çdo mjet
komunikimi, që i mundëson
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave të ruajë informacionin
adresuar
personalisht
atij
përdoruesi të shërbimeve të
pagesave në një mënyrë të tillë që
mundëson përdorimin e këtij
informacioni si referencë për një
periudhë kohe të mjaftueshme për
qëllimet e informacionit dhe që
lejon kopjimin/riprodhimin e
pandryshuar të informacionit të
ruajtur;

E plotë

x)
“Mikrondërmarrje”
është ndërmarrja që, në momentin
e lidhjes së kontratës së shërbimit
të pagesave, plotëson kushtet e
përcaktuara në legjislacionin në
fuqi për ndërmarrjet e vogla dhe

E plotë

nenin 2 paragrafët 1 dhe 3 të shtojcës së
Rekomandimeve 2003/361/KE;

37.
"ditë pune" është dita në të
cilën ofruesi përkatës i shërbimit të
pagesave i paguesit ose ofruesi i
shërbimit të pagesave i përfituesit të
pagesës, të përfshirë në ekzekutimin e
një transaksioni pagese është në punë,
siç kërkohet për ekzekutimin e një
transaksioni pagese;

38.
"agjent" është një person fizik
ose juridik, i cili vepron në emër të një
institucioni pagesash në ofrimin e
shërbimeve të pagesave;

39.
"degë" është një vend biznesi,
i ndryshëm nga zyra qendrore, që është
pjesë e një institucioni pagese, i cili nuk
ka personalitet juridik dhe që kryen
drejtpërsëdrejti disa ose të gjitha
transaksionet e qenësishme në biznesin e
një institucioni pagese; të gjitha vendet e
biznesit të themeluara në të njëjtin shtet
anëtar nga një institucion pagese me një
zyrë qendrore në një shtet tjetër anëtar,
do të konsiderohen si një degë e vetme;

të mesme;

Neni 5, gërma i

Neni 5, gërma a

Neni 5, gërma g

i)
“Ditë pune” është dita në
të cilën ofruesi përkatës i
shërbimit të pagesave të paguesit
ose ofruesi i shërbimit të
pagesave të përfituesit të pagesës,
të përfshirë në ekzekutimin e një
transaksioni pagese është në
punë, me qëllim ekzekutimin e
një transaksioni pagese;

a)
“Agjent”
është
një
person fizik tregtar ose juridik, i
cili vepron në emër dhe për
llogari të një institucioni pagesash
në ofrimin e shërbimeve të
pagesave;
g)
“Degë” është njësia
organizative e një institucioni
pagese e ndryshme nga selia
qendrore, e cila nuk ka
personalitet juridik dhe që kryen
drejtpërsëdrejti disa ose të gjitha
veprimtaritë për të cilat është
licencuar institucioni i pagesës;

l)
“Grup” është një grup
shoqërish tregtare i përbërë nga
shoqëria mëmë, shoqëritë e
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E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

40.
"grup"
është
një
grup
ndërmarrjesh, të cilat janë lidhur me
njëra- tjetrën nga një marrëdhënie sic
përcaktohet në Nenin 22 (1) (2) ose (7)
të Direktivës 2013/34/KE
ose
ndërmarrjet që lidhen me njëra-tjetrën
nga një marrëdhënie sic përcaktohet në
Nenet 4,5,6 dhe 7 të Rregullores KE Nr.
241/2014 , të cilat janë lidhur së bashku
nga një marrëdhënie sic përcaktohet në
Nenin 10(1) ose në Nenin 113 (6) ose (7)
të rregullores (KE) nr. 575/2013;

Neni 5, gërma l

kontrolluara të saj, si dhe të gjitha
subjektet, mbi të cilat shoqëria
mëmë apo shoqëria e kontrolluar
e saj ushtron ndikim influencues
apo ku zotëron pjesëmarrje;

E plotë

Neni 5, gërma jj

41.
"rrjeti
i
komunikimit
elektronik" është një rrjet i përcaktuar
në pikën (a) të Nenit 2 të Direktivës
2002/21 /KE të Parlamentit Europian
dhe të Këshillit .

jj)
“Rrjeti i komunikimit
elektronik”
është
rrjeti
i
përcaktuar në legjislacionin në
fuqi për komunikimet elektronike
në Republikën e Shqipërisë;
E plotë

Neni 5, gërma nn
42
" shërbimi i komunikimit
elektronik " është një shërbim i
përcaktuar në pikën (c) të Nenit 2 të
Direktivës 2002/21 /KE;

Neni 5, gërma hh
43.
"Përmbajtje dixhitale" janë
mallra ose shërbime që prodhohen ose
furnizohen në formë dixhitale, përdorimi
dhe konsumi i të cilave është i kufizuar
në një pajisje teknike dhe të cilat nuk
përfshijnë në asnjë mënyrë përdorimin
dhe konsumin fizik të mallrave dhe
shërbimeve;

nn)
“Shërbimi i komunikimit
elektronik” është shërbimi i
përcaktuar në legjislacionin për
komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë;
hh)
“Përmbajtje dixhitale”
janë produkte ose shërbime që
prodhohen dhe furnizohen në
formë dixhitale, përdorimi dhe
konsumi i të cilave është i
kufizuar në një pajisje teknike dhe
të cilat në çdo rast nuk përfshijnë
përdorimin dhe konsumin fizik të
produkteve ose shërbimeve;

E plotë

E plotë
Neni 5, gërma “ii”

44.
" Pranimi i e transaksioneve të
pagesave" është një shërbim pagese që
ofrohet nga një ofrues shërbimi pagese
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ii)
“Pranim i transaksioneve
të pagesave” - është një shërbim
pagese që ofrohet nga një ofrues
shërbimi pagese që lidh kontratë

që lidh kontratë me një përfitues pagese,
për
të
pranuar
dhe
procesuar
transaksione pagese, që rezultojnë në
transfertën e fondeve tek përfituesi/i
paguari;

me një përfitues pagese, për të
pranuar
dhe
procesuar
transaksione pagese, që rezultojnë
në transfertën e fondeve tek
përfituesi;
E plotë

45.
"emetimi/lëshimi
i
instrumenteve të pagesave" do të thotë
një shërbim pagese nga një ofrues i
shërbimit të pagesës që lidh kontratë për
t’i ofruar një paguesi një instrument
pagese për të iniciuar dhe procesuar
transaksionet e pagesës të paguesit;

Neni 5, gërma j

j)
“Emetimi
i
instrumenteve të pagesave” është
një shërbim pagese që ofrohet nga
një ofrues i shërbimit të pagesës
që lidh kontratë për t’i ofruar një
paguesi një instrument pagese për
të
iniciuar dhe procesuar
transaksionet e pagesës të
paguesit;

E plotë

Neni 5, gërma “p”
46.
" Fondet e veta" do të thotë
fonde që përcaktohen në pikën 118 të
Nenit 4(1) të Rregullores KE nr.
575/2013 ku të paktën 75% të shtresës së
parë të kapitalit është në formën e
kapitalit
të
Përbashkët
të
rradhës/shtresës së 1, siç përmendet në
nenin 50 të kësaj Rregulloreje dhe
rradha/shtresa 2 është e barabartë me ose
më pak se një e treta e rradhës/shtresës 1
të kapitalit;

p)“Kapital rregullator (fondet e
veta)” - është shuma e kapitalit të
llogaritur
për
qëllime
të
mbikëqyrjes, siç përcaktohet me
akt nënligjor nga Banka e
Shqipërisë;
E plotë

Neni 5, gërma v

47.
"marka e pagesës" do të thotë
një material ose emër dixhital, shenjë,
simbol ose një kombinim midis tyrë, e
aftë për të treguar nën cilën skemë
pagesash me kartë kanë ndodhur
transaksionet e pagesave me karta;

v)
“Marka e pagesës” është
çdo emër, term, shenjë, simbol
material ose numerik, ose
kombinim i këtyre elementëve që
përcakton nën cilën skemë
pagesash me kartë kanë ndodhur
transaksionet e pagesave me
karta;
E plotë

oo)
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“Simbol i përbashkët” do

Neni 5, gërma oo
48.
"simbol
i
përbashkët/cobadging" do të thotë përfshirja e një ose
më shumë markave të pagesës ose
aplikime pagesash të të njëjtës markë
pagese në të njëjtin instrument pagese.
Neni 5,
Për t'u autorizuar si institucion
Pika 1, gërma
pagese, dorëzohet një aplikim pranë
a
autoriteteve kompetente të shtetit
anëtar të origjinës, së bashku me:
(a)
një program të operacioneve,
që përcakton në mënyrë të veçantë
llojin e shërbimeve të pagesave të
parashikuara;

të thotë përfshirja e një ose më
shumë markave të pagesës ose
aplikime pagesash të së njëjtës
markë pagese në të njëjtin
instrument pagese;

Neni 5, Pika
1, gërma b

(b)
një plan biznesi, duke
përfshirë një llogaritje të buxhetit të
parashikuar për tre vitet e para
financiare, që tregon se aplikanti është
në gjendje të përdorë sistemet,
burimet dhe procedurat e duhura dhe
proporcionale, për të operuar në
mënyrë të drejtë;

Neni 5, Pika
1, gërma c

(c)
një dëshmi se institucioni i
pagesës ka një kapital fillestar, siç është
parashikuar në nenin nenin 7;

Neni 7, Pika 1, gërma 1.
Kërkesa për licencimin
a
si institucion pagesash, bëhet me
shkrim nga themeluesit, ose nga
administratori i shoqërisë, ose nga
një person i autorizuar ligjërisht
prej tyre dhe paraqitet pranë
Bankës së Shqipërisë, e shoqëruar
me:
a)
një
përshkrim
të
veprimtarisë që kërkohet të kryhet,
duke përcaktuar shërbimet e
pagesave sipas aneksit 1 të këtij
ligji;
Neni 7, Pika 1, gërma b)
planbiznesin
e
b
propozuar,
që
përfshin
parashikimin e gjendjes financiare
të shoqërisë për tre vitet e para të
veprimtarisë, që tregon se aplikuesi
është në gjendje të sigurojë
sistemet, burimet dhe procedurat e
duhura dhe proporcionale, për të
garantuar
veprimtari
të
qëndrueshme;
Neni 7, Pika 1, gërma c)
evidencë që subjekti
c
zotëron kapitalin fillestar minimal
të kërkuar;

Neni 5, Pika
1, gërma d

(d)
një përshkrim të masave të
marra për ruajtjen e fondeve të
përdoruesve të shërbimit të pagesave,
në përputhje me nenin
(10), për
institucionet e pagesave të përmendura

Neni 7, Pika 1, gërma d)
për subjektet që kërkojnë
d
të ushtrojnë veprimtaritë e listuara
në pikën 1 deri 6 të aneksit 1 të
këtij ligji, një përshkrim të masave
të marra për mbrojtjen e fondeve të
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E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

në nenin (10) paragrafi 1;

Neni 5, Pika
1, gërma e

Neni 5, Pika
1, gërma f

(e)
një
përshkrim
të
marrëveshjeve të qeverisjes së
aplikantit dhe të mekanizmave të
kontrollit të brendshëm, duke
përfshirë procedurat administrative, të
menaxhimit të riskut dhe procedurat e
kontabilitetit, që tregojnë se këto
mekanizma rregullues, mekanizma
kontrolli
dhe
procedura
janë
proporcionale, të përshtatshme, të
shëndosha dhe adekuate;
(f)
një përshkrim të procedurës
aktuale për monitorimin, trajtimin
dhe ndjekjen e një incidenti sigurie
dhe ankesave të konsumatorëve në
lidhje me sigurinë, duke përfshirë një
mekanizëm
të
raportimit
të
incidenteve, e cila merr parasysh
detyrimet e njoftimit të institucionit të
pagesës të shkruara në Nenin 96;

Neni 5, Pika
1, gërma g

(g)
një përshkrim të procesit
aktual për të skeduar, monitoruar ,
ndjekur dhe kufizuar aksesin në të
dhënat e ndjeshme/sensitive të
pagesës;

Neni 5, Pika
1, gërma h

(h)
një
përshkrim
të
mekanizmave të vijueshmërisë se
biznesit, duke përfshirë një identifikim
të pastër të operacioneve kritike, plan
efektiv emergjence dhe një procedurë

përdoruesve të shërbimeve të
pagesave, në përputhje me pikën 1
të nenit 12 të këtij ligji;
Neni 7, Pika 1, gërma
e

e)
një përshkrim të sistemit
të drejtimit dhe të kontrollit të
brendshëm,
duke
përfshirë
procedurat
administrative të
shoqërisë, të administrimit të
rrezikut dhe procedurat kontabël,
të
cilat
duhet
të
jenë
proporcionale, të përshtatshme, të
qëndrueshme dhe të mjaftueshme;

E plotë

Neni 7, Pika 1, gërma f)
një
përshkrim
të
f
procedurave të vendosura për
monitorimin,
trajtimin
dhe
ndjekjen e një ngjarjeje që cenon
sigurinë dhe të ankesave të
klientëve në lidhje me sigurinë,
duke përfshirë mekanizmin e
raportimit
të
ngjarjeve,
në
përputhje me detyrimin për njoftim
të institucionit të pagesave sipas
përcaktimeve të nenit 89;
Neni 7, Pika 1, gërma g)
një përshkrim të procesit
g
të
regjistrimit,
monitorimit,
ndjekjes dhe kufizimit të të
drejtave të hyrjes në të dhënat
sensitive të pagesës;
dhe mashtrimet;
financimit të terrorizmit;

E plotë

Neni 7, Pika 1, gërma
h

E plotë
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h)
një përshkrim të planit të
vazhdimësisë së biznesit, duke
përfshirë një identifikim të qartë
të operacioneve kritike, plane
efektive emergjence dhe një

E plotë

për të testuar rregullisht dhe rishikuar
përshtatshmërinë dhe efikasitetin e të
tilla planeve.
Neni 5, Pika
1, gërma i

(i)
një përshkrim të parimeve
dhe përkufizimeve të aplikuara për
mbledhjen e të dhënave statistikore mbi
performancën,
transaksionet
dhe
mashtrimet;

Neni 5, Pika
1, gërma j

(j)
një dokument i politikës së
sigurisë, duke përfshirë një vlerësim
të detajuar të riskut në lidhje me
shërbimet e tij të pagesave dhe një
përshkrim të kontrollit të sigurisë dhe
masave zbutëse të marra për
të
mbrojtur në mënyrë të përshtatshme
përdoruesit e shërbimeve të pagesave
kundër rreziqeve të identifikuara,
duke përfshirë mashtrimin dhe
përdorimin ilegal të të dhënave
personale dhe sensitive.
(k)
për institucionet e pagesave
subjekt të detyrimeve në lidhje me
pastrimin e parasë dhe financimin e
terrorizmit sipas Direktivës (EU)
2015/849 të Parlamentit Europian dhe
Këshillit ( 1 ) dhe Rregullores (EU)
2015/847 e Parlamentit Europian dhe
Këshillit ( 2 ), një përshkrim të
mekanizmave
të
kontrollit
të
brendshëm të cilat aplikanti i ka
ndërtuar në mënyrë që të përputhen
me këto detyrime;
(l)
një përshkrim të organizimit
strukturor të aplikantit, duke përfshirë,
aty ku është e mundur, një përshkrim
të përdorimit të parashikuar të
agjentëve dhe degëve dhe të

Neni 5, Pika
1, gërma k

Neni 5, Pika
1, gërma l

procedurë për rishikimin dhe
testimin
periodik
të
përshtatshmërisë dhe efikasitetit
të këtyre planeve;
Neni 7, Pika 1, gërma i)
një
përshkrim
të
i
parimeve dhe përcaktimeve që
zbatohen për mbledhjen e të
dhënave statistikore mbi ecurinë e
veprimtarisë, transaksionet dhe
mashtrimet;
Neni 7, Pika 1, gërma j)
një dokument të politikës
j
së sigurisë, duke përfshirë një
vlerësim të detajuar të rrezikut në
lidhje me shërbimet e pagesave, që
ofron një përshkrim të kontrollit të
sigurisë dhe masave zbutëse të
marra për të mbrojtur përdoruesit e
shërbimeve të pagesave ndaj
rreziqeve të identifikuara, që
përfshijnë edhe mashtrimin dhe
përdorimin e paligjshëm të të
dhënave personale dhe sensitive;
Neni 7, Pika 1, gërma k)
një
përshkrim
të
k
mekanizmave të kontrollit të
brendshëm, në zbatim të kërkesave
të legjislacionit në fuqi për
parandalimin e pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit;

Neni 7, Pika 1, gërma
l
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l)
një
organizimit
përfshirë, në
aplikueshme,
ushtrimin e

përshkrim
të
strukturor,
duke
rastet kur është e
parashikimin për
veprimtarisë edhe

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

kontrolleve në distancë dhe në vend,
që aplikanti merr përsiper për ti kryer
të paktën cdo vit, si dhe një përshkrim
të marrëveshjeve të deleguara, dhe një
përshkrim të pjesëmarrjes së tij në një
sistem pagesash kombëtare ose
ndërkombëtare;

nëpërmjet agjentëve dhe/ose
degëve dhe të kontrolleve në
distancë dhe në vend, për t’u
kryer të paktën çdo vit, si dhe një
përshkrim të marrëveshjeve për
shërbime nga të tretët, dhe një
përshkrim të pjesëmarrjes së tij në
një sistem pagesash kombëtare
ose ndërkombëtare;

Neni 5, Pika
1, gërma m

m) identitetin e personave që janë me
pjesëmarrje influencuese në kapitalin
e aplikuesit, direkt ose indirekt, sipas
kuptimit në pikën 36 Artikulli 4(1) të
Rregullores (EU) No 575/2013,
madhësinë e pjesëmarrjes së tyre dhe
evidencën e përshtatshmërisë së tyre
duke marrë parasysh nevojën për të
siguruar
një
menaxhim
të
shëndetshëm dhe të kujdesshëm të
institucionit të pagesës;

E plotë

Neni 5, Pika
1, gërma n

n) identitetin e drejtorëve dhe
personave përgjegjës për menaxhimin
e institucionit të pagesës dhe, kur
është
e
nevojshme,
personat
përgjegjës
për
menaxhimin
e
aktiviteteve të shërbimeve të pagesës
të institucionit të pagesës, si dhe
dëshminë që ata janë me reputacion të
mirë dhe kanë njohuritë dhe
eksperiencën e duhur për të kryer
shërbime pagese siç përcaktuar nga
Shteti anëtar i origjinës së institucionit
të pagesës;
o) ku është e nevojshme, identiteti i
auditorëve ligjor dhe firmave auditore
siç është përcaktuar në Direktivën nr
2006/43/EC të Parlamentit Europian

Neni 7, Pika 1, gërma m)
identitetin
e
m
aksionerëve/ortakëve
me
pjesëmarrje influencuese në kapital
në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë, sipas përcaktimit në
legjislacionin në fuqi për bankat,
madhësinë e pjesëmarrjes në
kapital
dhe
evidencë
mbi
reputacionin e tyre, për të siguruar
një administrim të qëndrueshëm
dhe të kujdesshëm të institucionit
të pagesës.
Neni 7, Pika 1, gërma n)
identitetin
e
n
administratorit, sipas përcaktimeve
në legjislacionin në fuqi dhe
personave
përgjegjës
për
administrimin e veprimtarisë së
shërbimeve të pagesave, si dhe
informacion për kualifikimin,
reputacionin dhe eksperiencën e
tyre për të kryer shërbime pagese,
siç përcaktohet në këtë ligj dhe në
aktet nënligjore të Bankës së
Shqipërisë;
Neni 7, Pika 1, gërma o)
audituesin ligjor, siç
o
përcaktohet në legjislacionin në
fuqi për auditimin ligjor;

E plotë

Neni 5, Pika
1, gërma o
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E plotë

Neni 5, Pika
1, gërma p
Neni 5, Pika
1, gërma q
Neni 5,
Pika
1,
paragrafët e
fundit

dhe Këshillit;
p) statusi ligjor i aplikuesit dhe nenet
(statutin) e shoqërisë;
q) adresa e zyrës qendrore e
aplikantit;
Për qëllim të pikave (d),(e),(f) dhe (l)
të nën paragrafit të parë, aplikanti
duhet të japë një përshkrim të
rregullave të tij të auditimit dhe masat
organizative qe ka përcaktuar me
synimin për të marrë të gjitha hapat e
nevojshme për të mbrojtur interesat e
përdoruesve të tij dhe për të siguruar
vazhdimësi dhe besueshmëri
në
kryerjen e shërbimeve të pagesës;
Masat e kontrollit të sigurisë dhe
masat lehtësuese sipas pikës (j) të nën
paragrafit të parë do të tregojnë se si
ata sigurojnë një nivel të larte të
sigurisë teknike dhe mbrojtjes së të
dhënave, duke përfshirë sistemet e IT
dhe programet të përdorura nga
aplikanti ose ndërmarrjeve të cilave
ua delegon të gjitha ose një pjesë të
operacioneve të saj. Këto masa duhet
të përfshijnë masat e sigurisë sipas
Nenit 95(1). Këto masa do të marrin
parasysh udhëzimet e EBA për masat
e sigurisë siç përmendet në nenin
95(3) sipas rastit.

Neni 7, Pika 1, gërma p)
statutin e shoqërisë;
p
Neni 7, Pika 1, gërma q)
adresën
e
zyrës
q
qendrore.

E plotë

Neni 7, Pika 5

Banka e Shqipërisë përcakton me
akt nënligjor, informacionin që
shoqëron kërkesën për licencim si
institucion pagese, duke përfshirë
kërkesat e listuara në shkronjat
“a”, “b”, “c”, “e” dhe “g” deri tek
shkronja “j” të pikës 1 të këtij
neni.

E plotë

Neni 88, pika 1

Ofruesit e shërbimeve të pagesave
krijojnë një kuadër rregullativ me
masat e duhura zbutëse dhe
mekanizma
kontrolli
për
administrimin
e
rreziqeve
operacionale dhe të sigurisë, të
lidhura me shërbimet e pagesave
të ofruara prej tyre. Si pjesë e
këtij kuadri rregullativ, ofruesi i
shërbimeve të pagesave krijon
dhe mban procedura efektive të
administrimit
të
incidentit,
përfshirë edhe ato për zbulimin
dhe klasifikimin e incidenteve të
mëdha operacionale dhe të
sigurisë.
Banka e Shqipërisë, nxjerr akte
nënligjore në zbatim të kërkesave
të këtij neni, mbështetur në
praktikat
më
të
mira
ndërkombëtare dhe standardet
teknike rregullatore të fushës.
2.
Banka e Shqipërisë i
kërkon subjektit që aplikon për

Neni 88, pika 3

Neni 5,
Pika 2

2. Shtetet anëtare do ju kërkojnë
ndërmarrjeve
që
aplikojnë
për

Neni 7, Pika 2
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E plotë

E plotë

Neni 5,
Pika 3

Neni 5,
Pika 4

autorizim të ofrojnë shërbime pagesash
sipas pikës (7) të Shtojcës 1, si kusht
për autorizimin e tyre, të kenë një
siguracion dëmshpërblimi profesional,
që mbulon territoret në të cilat ata
ofrojnë shërbimet, ose ndonjë garanci
tjetër të krahasueshme si detyrim për të
siguruar që ata të mund të mbulojnë
detyrimet e tyre të përcaktuara në nenet
73, 89, 90 dhe 92.
3.Shtetet anëtarë do ju kërkojnë
ndërmarrjeve
që
aplikojnë
për
rregjistrim të ofrojnë shërbime pagesash
sipas pikës 8 Shtojca 1, si kusht për
rregjistrimin e tyre, të kenë një
siguracion dëmshpërblimi profesional
që mbulon territoret ku ata ofrojnë
shërbimet ose ndonjë garanci tjetër të
krahasueshme kundrejt përgjegjësisë së
tyre vis-a vis/të drejtpërdrejtë
të
ofruesit të shërbimit të llogarisë së
shërbimit të pagesave ose përdoruesin e
shërbimit të pagesave që rezulton nga
aksesi i jo-autorizuar ose mashtrues ose
përdorimin
e
jo-autorizuar
ose
mashtrues të informacionit të pagesës të
llogarisë.
4. Brenda dt 13 janar 2017, EBA pas
konsultimit me aksionerët kryesore,
duke përfshirë ata të tregut të
shërbimeve të pagesave, duke reflektuar
të gjitha interesat e përfshira, do të
lëshojë udhëzime adresuar autoriteteve
kompetente në përputhje me nenin 16 të
Rregullores (EU) nr 1093/2010 mbi
kriterin se si të përcaktohet shuma
monetare minimale e siguracionit të
dëmshpërblimit
minimal
ose
të

Neni 7, Pika 3

Neni 7, Pika 4
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licencim për të ofruar shërbime
pagesash sipas pikës 7 të Aneksit 1
të këtij ligji, si kusht për licencimin
e tij, të ketë një siguracion
dëmshpërblimi profesional, ose
ndonjë
garanci
tjetër
të
krahasueshme për të siguruar që
subjekti mund të mbulojë detyrimet
e tij të përcaktuara në nenet 66, 82,
83 dhe 85.
3.
Banka e Shqipërisë i
kërkon subjektit që aplikon për
regjistrim për të ofruar shërbime
pagesash sipas pikës 8 të Aneksit 1
të këtij ligji, si kusht për
regjistrimin e tij, të ketë një
siguracion
dëmshpërblimi
profesional ose ndonjë garanci
tjetër të krahasueshme kundrejt
përgjegjësisë së tij ndaj ofruesit të
shërbimit të llogarisë së shërbimit
të pagesave ose përdoruesit të
shërbimit të pagesave, që rezulton
nga hyrja/aksesi e pa-autorizuar
ose përdorimi i pa-autorizuar ose
me
qëllim
mashtrimi
i
informacionit të llogarisë së
pagesës.
4.
Banka e Shqipërisë,
përcakton me akt nënligjor kriteret
për shumën monetare minimale të
siguracionit të dëmshpërblimit
profesional ose të garancive të tjera
të krahasueshme, referuar pikës 2
dhe 3 të këtij neni.

E plotë

E plotë

garancive të tjera të krahasueshme
referuar paragrafit 2 dhe 3.
Në zhvillimin e udhëzimeve të
përmendura në nën paragrafin e pare,
EBA do të marrë parasysh sa më poshtë:
a)
Profili i rriskut të ndërmarrjes,
b)
Nëse
ndërmarrja
ofron
shërbime pagesash të tjera siç
përmendet në Shtojcën 1 ose është e
angazhuar në biznese të tjera,
c)
Madhësinë e aktivitetit:
(i)për ndërmarrjet që aplikojnë për
autorizim për të ofruar shërbime
pagesash sipas pikës 7 në Shtojcën 1,
vlerën e transaksioneve të iniciuara;
(ii)për ndërmarrjet që aplikojnë për
regjistrim për të ofruar shërbime
pagesash sipas pikës 8 në Shtojcën 1,
numrin e klientëve që përdorin
shërbimin e llogarisë së informacionit;
d)
karakteristikat specifike të
garancive të krahasueshme dhe kriteret
për zbatimin e tyre.

Neni 5,
Pika 5

EBA do të shqyrtojë këto udhëzime
vazhdimisht .
5. Brenda dt 13 Korrik 2017, EBA pas
konsultimit me aksionerët kryesore,
duke përfshirë ata të tregut të
shërbimeve të pagesave, duke reflektuar
të gjitha interesat e përfshira, do të
lëshojë udhëzime në përputhje me nenin
16 të Rregullores (EU) Nr 1093/2010 në
lidhje me informacionin që ju duhet
ofruar autoriteteve kompetente në
aplikimin për autorizim për institucione
pagese, duke përfshirë kushtet e vëna në

Neni 7, Pika 5
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Banka e Shqipërisë përcakton me
akt nënligjor, informacionin që
shoqëron kërkesën për licencim si
institucion pagese, duke përfshirë
kërkesat e listuara në shkronjat “a”,
“b”, “c”, “e” dhe “g” deri tek
shkronja “j” të pikës 1 të këtij neni.

E plotë

pikat (a) (b) (c) (e) dhe (g) deri të (j) të
nën paragrafit të parë të paragrafit të
pare të këtij neni.
EBA do ti shqyrtojë këto udhëzime
vazhdimisht dhe në cdo rast të paktën
çdo tre vjet.
Neni 5,
Pika 6

Neni 5,
Pika 7

Neni 6,
Pika 1

6. Ku është e aplikueshme, duke marrë
parasysh eksperiencën e fituar në
aplikimin e udhëzimeve referuar
paragrafit 5, EBA mund të zhvilloje
projekt standartet rregullatore teknike
duke specifikuar informacionin që ju
duhet ofruar autoriteteve kompetente në
aplikimin
për
autorizim
të
institucioneve të pagesës, duke përfshirë
kushtet e vëna në pikat (a) (b) (c) (e)
dhe nga (g) të (j) të paragrafit të parë.
7.
Informacioni i referuar në
paragrafin 4 duhet t’i njoftohet
autoriteteve kompetente në përputhje
me paragrafin 1.
Kontrolli i aksioneve ose kuotave
1. Çdo person fizik ose juridik, i cili ka
marrë një vendim për të blerë ose për të
rritur më tej, drejtpërdrejt ose
tërthorazi, një zotërim kualifikues
brenda kuptimit të pikës 36 të nenit 4
(1) të Rregullores (EU) Nr. 575/2013
në një institucion pagese, si rezultat i së
cilës përqindja e kapitalit ose e të
drejtave të votimit të mbajtura do të
arrinte ose tejkalonte 20%, 30% ose
50%, ose në mënyrë që institucioni i
pagesave të bëhej filiali i tij, duhet të
informojë autoritetet kompetente që
institucioni i pagesës me shkrim të
synojë paraprakisht. E njëjta gjë vlen

Neni 7, Pika 5

Banka e Shqipërisë përcakton me
akt nënligjor, informacionin që
shoqëron kërkesën për licencim si
institucion pagese, duke përfshirë
kërkesat e listuara në shkronjat “a”,
“b”, “c”, “e” dhe “g” deri tek
shkronja “j” të pikës 1 të këtij neni.

E plotë

N/A

Neni 8, Pika 1
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Çdo person fizik ose juridik, i cili
ka marrë një vendim për të blerë
ose për të rritur pjesëmarrjen
influencuese të drejtpërdrejtë ose
të tërthortë, në kuptimin e
legjislacionit në fuqi për bankat,
në një institucion pagese, si
rezultat i së cilit pjesa e kapitalit
ose e të drejtave të votës të
zotëruara prej tij arrijnë ose
kalojnë 20%, 30% ose 50% të
kapitalit, ose që institucioni i
pagesave
bëhet
shoqëri
e
kontrolluar prej tij, informon
paraprakisht me shkrim për këtë
qëllim Bankën e Shqipërisë. E

E plotë

edhe për çdo person fizik ose juridik i
cili ka marrë një vendim për të
disponuar, drejtpërdrejt ose tërthorazi,
të një zotërimi të kualifikuar, ose për të
zvogëluar mbajtjen e tij kualifikuese në
mënyrë që përqindja e kapitalit ose e të
drejtave të votimit të mbajtura të bjerë
nën 20% , 30% ose 50%, ose në
mënyrë që institucioni i pagesave të
pushojë së qeni filiali i saj.

Neni 6,
Pika 2

Neni 6,
Pika 3

2. Blerësi i propozuar i një njësie
ekonomike kualifikuese duhet të
furnizojë
autoritetin
kompetent
informacionin që tregon madhësinë e
mbajtjes
së
parashikuar
dhe
informacionin përkatës të përmendur në
nenin 23 (4) të Direktivës 2013/36 /
BE.

Neni 8, Pika 2

Neni 8, Pika 3
3. Shtetet Anëtare do të kërkojnë që kur
ndikimi i ushtruar nga një blerës i
propozuar, siç referohet në paragrafin 2
ka gjasa të veprojë në dëm të
menaxhimit të kujdesshëm dhe të
shëndoshë të institucionit të pagesës,
autoritetet kompetente do të shprehin
kundërshtimin e tyre ose do të marrin
masat e duhura për ta mbyllur atë
situatë. Masat e tilla mund të përfshijnë
urdhërime, gjoba ndaj drejtorëve ose
personave përgjegjës për menaxhimin,
ose pezullimin e ushtrimit të të drejtave
të votimit të bashkangjitura në aksionet
e mbajtura nga aksionarët ose anëtarët e
institucionit të pagesës në fjalë.
Masat e ngjashme do të zbatohen për
personat fizikë ose juridikë që nuk
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njëjta gjë vlen për çdo person
fizik ose juridik i cili ka marrë një
vendim për të shitur pjesëmarrjen
influencuese të drejtpërdrejtë ose
të tërthortë, ose për ta reduktuar
këtë pjesëmarrje, në mënyrë që
pjesa e kapitalit ose e të drejtave
të votës të zotëruara prej tij të
bjerë nën 20%, 30% ose 50%, ose
në mënyrë të tillë që institucioni i
pagesave të mos jetë më shoqëri e
kontrolluar prej tij.
Personat fizikë ose juridikë sipas
pikës 1 i paraqesin Bankës së
Shqipërisë masën e synuar të
pjesëmarrjes,
dokumentacionin
dhe informacionin përkatës, sipas
përcaktimeve në aktet nënligjore
të Bankës së Shqipërisë.
Banka e Shqipërisë, kur gjykon se
influenca e ushtruar sipas pikës 2
të këtij neni, ka të ngjarë të
ndikojë në përkeqësimin e
administrimit të qëndrueshëm dhe
të kujdesshëm të institucionit të
pagesave, brenda tre muajve
kundërshton
ndryshimin
e
pjesëmarrjes influencuese.

E plotë

E plotë

Neni 6,
Pika 4

Neni 7, gërma
a

Neni 8

respektojnë detyrimin për të dhënë
informacion paraprak, siç përcaktohet
në këtë nen.
4. Nëse pjesëmarrja është fituar
pavarësisht
nga
kundërshtimi
i
autoriteteve
kompetente,
Shtetet
Anëtare, pa marrë parasysh çdo dënim
tjetër që duhet të miratohen,
parashikojnë pezullimin e ushtrimit të
të drejtave përkatëse të votimit,
pavlefshmërinë e votave të hedhura ose
mundësinë e duke anulluar ato vota.
Shtetet
anëtare
u
kërkojnë
institucioneve të pagesave që në
momentin e autorizimit të kenë një
kapital fillestar, i cili të përmbajë një
ose më shumë nga elementet e
përcaktuar në nenin 26 (1) (a) të
Rregullores (EU) Nr 575/2013, si më
poshtë:
(a)
kur institucioni i pagesave
ofron vetëm shërbimet e pagesave
të renditura sipas pikës 6 të
shtojcës 1, kapitali i tij nuk duhet të
jetë asnjëherë më pak se 20,000
euro;
(b)
kur institucioni i pagesave
ofron shërbimet e pagesave të
renditura në pikën 7 të shtojcës 1,
kapitali i tij nuk duhet të jetë
asnjëherë më pak se 50,000 euro;
dhe
(c)
kur institucioni i pagesave
ofron ndonjë prej shërbimeve të
pagesave të renditura në pikat 1
deri në 5 të Shtojcës 1, kapitali i tij
nuk duhet të jetë asnjëherë më pak
se 125,000 euro.
1.Fondet e veta të institucionit të

Neni 8, Pika 4

Nëse pjesëmarrja influencuese
është
realizuar
pavarësisht
kundërshtimit të Bankës së
Shqipërisë sipas pikës 3 të këtij
neni, kjo pjesëmarrje është
absolutisht e pavlefshme.

E plotë

Neni 9

Banka e Shqipërisë përcakton me
akt nënligjor, shumën e kapitalit
fillestar minimal të kërkuar për
institucionet e pagesës dhe
përcakton elementët përbërës të
tij.

E
pjesshme

Neni 10, Pika 1

1.

E plotë
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Kapitali i institucionit të

Kërkesat
për
kapital fillestar
minimal do të
përcaktohen me
akt nënligjor të
BSH
duke
respektuar
kërkesat
e
parashikuara në
nenin
7
të
direktivës.

Pika 1

pagesave, nuk mund të bien nën
shumën e kapitalit fillestar sipas nenit 7
ose shumës së fondeve të llogaritura
sipas nenit 9 të kësaj Direktive, cilado
është më e lartë.

Neni 8
Pika 2

2.
Shtetet anëtare duhet të marrin
masat e nevojshme për të parandaluar
përdorimin e shumëfishtë të elementeve
të kualifikuar si fondet e veta, në rastet
kur institucioni pagesës i përket të
njëjtit grup me një institucion tjetër
pagese, një institucion krediti, një firme
investimesh, një shoqëri administruese
aktivesh apo një shoqëri sigurimi. Ky
paragraf zbatohet edhe kur një
institucion pagesash ka karakter
hibrid/të përzier dhe kryen veprimtari
të ndryshme nga ato të shërbimeve të
pagesave.

Neni 8
Pika 3

3.
Nëse plotësohen kushtet e
përcaktuara në nenin 7 të Rregullores
(EU) NO 575/2013 , Shtetet Anëtare
ose autoritetet e tyre kompetente mund
të zgjedhin të mos zbatojnë nenin 9 të
kësaj Direktive për institucionet e
pagesave të cilat janë të përfshira në
mbikëqyrjen
e
konsoliduar
të
institucionit kreditues mëmë, sipas
Direktivës 2013/36/EU.
Neni 9
Llogaritja e fondeve të veta
1.
Pavarësisht kërkesave për kapital
fillestar, të përcaktuara në nenin 7,
Shtetet
Anëtare
u
kërkojnë
institucioneve të pagesës të mbajnë në

Neni 9
Pika 1,2

Neni 10, Pika 2

pagesave, nuk mund të bjerë nën
shumën e kapitalit fillestar
minimal të përcaktuar sipas nenit
9 të këtij ligji ose shumën e
fondeve të llogaritura sipas nenit
11 të këtij ligji, cilado është më e
lartë.
2.
Banka e Shqipërisë merr
masat e nevojshme për të
parandaluar
përdorimin
e
shumëfishtë të elementeve të
kualifikuar si kapital, në rastet kur
institucioni i pagesës i përket të
njëjtit grup me një institucion
tjetër pagese, një bankë, një fond
investimi, ose një shoqëri
administrimi aktivesh apo një
shoqëri sigurimi. Kjo pikë
zbatohet edhe në rastet kur
institucioni i pagesave kryen edhe
veprimtari të tjera të ndryshme
nga ato të shërbimeve të
pagesave.

E plotë

N/A

Neni 11, Pika 1
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1.Banka e Shqipërisë përcakton
me akt nënligjor, kapitalin
rregullator të detyrueshëm për t’u
mbajtur në çdo kohë nga
institucioni
i
pagesave,
pavarësisht kapitalit fillestar

E
pjesshme

Kjo dispozitë
do
të
transpozohet në
tërësinë e saj në
akte nënligjore

çdo kohë, përveç atyre që ofrojnë
shërbime sipas pikës 7 ose 8 ose të dyja
të Shtojcës 1, fondet e veta të llogaritura
në përputhje me një nga tre mënyrat e
mëposhtme, siç përcaktohet nga
autoritetet kompetente, në përputhje me
legjislacionin e brendshëm:
Metoda A
Fondet e veta të institucionit të pagesave
duhet të zënë të paktën 10 % të
shpenzimeve të përgjithshme fikse të
vitit paraardhës. Autoritetet kompetente
mund ta përshtatin këtë kërkesë në rast
të një ndryshimi thelbësor në
veprimtarinë tregtare të një institucioni
pagesash që nga viti paraardhës. Kur një
institucion pagesash nuk ka bërë ende
një vit të plotë biznesi në datën e
llogaritjes, kërkesa do të jetë që fondet e
veta të zënë të paktën 10 % të
shpenzimeve të përgjithshme përkatëse
fikse siç parashikohet në planin e
biznesit, përveç rastit kur kërkohet një
rregullim në këtë plan biznesi nga
autoritetet kompetente.
Metoda B
Fondet e veta të institucionit të pagesave
duhet të jenë të paktën sa shuma e
elementeve të mëposhtëm shumëzuar me
faktorin shkallëzues k, të përcaktuar në
paragrafin 2, ku vëllimi i pagesave (VP)
përfaqëson një të dymbëdhjetën e
shumës totale të transaksioneve të
pagesave të ekzekutuara nga institucioni
i pagesës në vitin paraardhës:
(a)
4,0 % e pjesës së VP deri në 5
milion euro,
plus
(b)
2,5 % e pjesës së VP mbi 5

minimal.
Përbërjen
dhe
metodologjinë e llogaritjes së
kapitalit rregullator e përcakton
Banka e Shqipërisë, bazuar në
vëllimin e pagesave të kryera ose
të parashikuara për t’u kryer nga
institucioni i pagesave, përveç
institucioneve të pagesave që
ofrojnë shërbimet sipas pikës 7
ose 8, ose të dyja njëkohësisht
sipas Aneksit 1 të këtij ligji.
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milion euro deri në 10 milion euro,
plus
(c)
1 % e pjesës së VP mbi 10
milion euro deri në 100 milion euro,
plus
(d)
0,5 % e pjesës së VP mbi 100
milion euro deri në 250 milion euro,
plus
(e)
0,25 % e pjesës së VP mbi 250
milion euro.
Metoda C
Fondet e veta të institucionit të pagesave
duhet të jenë të paktën sa treguesi
përkatës i përcaktuar në pikën a,
shumëzuar me faktorin shumëzues të
përcaktuar në pikën b dhe me faktorin
shkallëzues k të përcaktuar në paragrafin
2.
(a)
Treguesi përkatës është shuma
e elementëve të mëposhtëm:
—
të ardhurat nga interesi,
—
shpenzimet për interesa,
—
komisionet dhe tarifat e marra,
dhe
—
të ardhura të tjera operative.
Çdo element do të përfshihet në shumë,
me shenjën e vet pozitive ose negative.
Të ardhurat nga zëra të jashtëzakonshëm
ose të parregullt nuk mund të përdoren
në llogaritjen e treguesit përkatës.
Shpenzimet për shërbime të marra nga
jashtë, të ofruara nga palë të treta, mund
të reduktojnë treguesin përkatës nëse
shpenzimi është shkaktuar nga një
ndërmarrje që i nënshtrohet mbikëqyrjes
sipas kësaj Direktive. Treguesi përkatës
llogaritet në bazë të vrojtimit
dymbëdhjetë-mujor në fund të vitit të
mëparshëm financiar. Treguesi përkatës
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llogaritet mbi vitin e mëparshëm
financiar. Megjithatë, fondet e veta të
llogaritura sipas Metodës C nuk duhet të
bien nën 80 % të mesatares së treguesit
përkatës të tre viteve financiare të
mëparshme. Kur shifrat e audituara nuk
janë të disponueshme, mund të përdoren
vlerësimet e biznesit.
(b)
Faktori shumëzues do të jetë:
(i)
10 % e pjesës së treguesit
përkatës deri në 2,5 milion euro;
(ii)
8 % e pjesës së treguesit
përkatës nga 2,5 milion euro deri në 5
milion euro;
(iii)
6 % e pjesës së treguesit
përkatës nga 5 milion euro deri në 25
milion euro;
(iv)
3 % e pjesës së treguesit
përkatës nga 25 milion euro deri në 50
milion euro;
(v)
1,5 % mbi 50 milion euro.

Neni 9
Pika 3

2.
Faktori shkallëzues k që do të
përdoret në Metodat B dhe C do të jetë:
(a)
0,5 në rastin kur institucioni i
pagesave ofron vetëm shërbimet e
pagesave të renditura në pikën 6 të
Shtojcës 1;
(c)
1 në rastin kur institucioni i
pagesave ofron një nga shërbimet e
pagesave të renditura në pikat 1 deri në 5
të Shtojcës 1.
3. Bazuar në një vlerësim të proceseve
të menaxhimit të rrezikut, të bazës së të
dhënave për humbjen e rrezikut dhe të
mekanizmave
të
kontrollit
të
brendshëm të institucionit pagesës,
autoritetet kompetente mund t'i

Neni 11, Pika 2
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2. Bazuar në një vlerësim
proceseve të administrimit
rrezikut, rrezikut të humbjes së
dhënave
bazë
dhe
mekanizmave të kontrollit
brendshëm të institucionit

të
të
të
të
të
të

E
pjesshme

kërkojnë institucionit të pagesës që të
mbajë një sasi fondesh të veta deri në
20% më të lartë se shuma që do të
rezultonte nga zbatimi i metodës së
zgjedhur në përputhje me paragrafin 1,
ose të lejojnë institucionin e pagesës të
mbajë një sasi fondesh të veta deri në
20% më pak se shuma që do të
rezultonte nga zbatimi i metodës së
zgjedhur në përputhje me paragrafin 1.
Neni 10, pika
1

pagesave, Banka e Shqipërisë
mund t'i kërkojë institucionit të
pagesave që të mbajë një shumë
kapitali rregullator (fonde të veta)
deri në 20% më të lartë se shuma
e llogaritur sipas përcaktimit në
aktin nënligjor të Bankës së
Shqipërisë.

Neni 12, Pika 1
1.
Shtetet anëtare ose autoritetet
kompetente i kërkojnë një institucioni
pagesash, i cili ofron ndonjë nga
shërbimet e pagesave të renditura në
pikat 1 deri 6 të Shtojcës 1 ,që të
mbrojë fondet e marra prej përdoruesve
të shërbimeve të pagesave ose përmes
ofruesve të tjerë të shërbimeve të
pagesave për kryerjen e transaksioneve
të pagesave, në njërën nga mënyrat si
më poshtë:
(a)
fondet nuk përzihen në asnjë
kohë me fondet e ndonjë personi fizik
apo juridik të ndryshëm nga përdoruesit
e shërbimit të pagesave në emër të të
cilëve janë mbajtur fondet dhe aty ku
ato ende mbahen nga institucioni i
pagesës dhe kur nuk janë dorëzuar ende
të përfituesi i pagesës ose nuk janë
transferuar ende të një tjetër ofrues i
shërbimit të pagesave deri në fund të
ditës së punës që pason ditën kur fondet
janë pranuar, ato depozitohen në një
llogari të veçantë në një institucion
kreditues ose do të investohen në aktive
të sigurta, të konvertueshme në
para/likuide, me rrezik të ulët, siç
përcaktohet nga autoritetet kompetente
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1.
Institucioni i pagesave, i
cili ofron shërbimet e pagesave
sipas pikave 1 deri 6 të Aneksit 1
të këtij ligji, mbron fondet e
marra prej përdoruesve të
shërbimeve të pagesave ose
përmes ofruesve të tjerë të
shërbimeve të pagesave, për
kryerjen e transaksioneve të
pagesave, në njërën nga mënyrat
si më poshtë:
a)
Fondet e përdoruesve të
shërbimeve të pagesave të mos
bashkohen në asnjë rast, me
fondet e vetë institucionit të
pagesave apo të ndonjë personi
fizik apo juridik, të ndryshëm nga
përdoruesit e shërbimeve të
pagesave në emër të të cilëve janë
mbajtur fondet, dhe aty ku ato
ende mbahen nga institucioni i
pagesave dhe kur nuk janë
dorëzuar ende tek përfituesi i
pagesës ose nuk janë transferuar
ende tek një tjetër ofrues i
shërbimeve të pagesave deri në
fund të ditës së punës që pason
ditën kur fondet janë pranuar, ato
depozitohen në një llogari të

E plotë

të shtetit anëtar; dhe fondet duhet të
jenë të izoluara në përputhje me
legjislacionin e brendshëm, në interes
të përdoruesve të shërbimit të pagesave,
kundër pretendimeve të kreditorëve të
tjerë të institucionit të pagesave,
veçanërisht në rast të paaftësisë
paguese;
(b) fondet duhet të mbulohen nga një
policë sigurimit ose ndonjë garanci
tjetër e njëjtë me të nga një shoqëri
sigurimi ose nga një institucion krediti,
i cili nuk i përket të njëjtit grup të
institucionit të pagesës, për një shumë
të barasvlershme me atë që do të ishte
ndarë vec/vecuar në mungesë të policës
së sigurimit ose të garancisë tjetër, i
pagueshëm në rast se institucioni i
pagesës nuk është në gjendje të
përmbushë detyrimet e tij financiare

Neni 10, pika
2

2.
Kur një institucioni pagese i
kërkohet të mbrojë fondet sipas
paragrafit 1 dhe një pjesë e këtyre
fondeve
do
të
përdoren
për

Neni 12, Pika 2
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veçantë në bankë ose investohen
në aktive të sigurta, me rrezik të
ulët, siç përcaktohet me akt
nënligjor të
Bankës së
Shqipërisë. Fondet e përdoruesve
të shërbimeve të pagesave në
asnjë rast nuk mund të bllokohen,
të jenë objekt i pretendimeve të
kreditorëve të tjerë të institucionit
të pagesave, apo t’i nënshtrohen
ekzekutimit të detyrueshëm. Në
rast falimentimi të institucionit të
pagesave, këto fonde nuk bëjnë
pjesë në masën e falimentit dhe i
shpërndahen
përdoruesve
të
shërbimeve të pagesave në
mënyrë proporcionale.
b)
Fondet e përdoruesve të
shërbimeve të pagesave të
sigurohen me policë sigurimi ose
me ndonjë garanci tjetër të njëjtë
me të, nga një shoqëri sigurimi
ose nga një bankë, e cila nuk i
përket të njëjtit grup të
institucionit të pagesave, për një
shumë të barasvlershme me atë që
do të ishte veçuar në mungesë të
policës së sigurimit ose të
garancisë tjetër. Polica e sigurimit
ose garancia bankare është e
pagueshme, në rast se institucioni
i pagesave nuk është në gjendje të
përmbushë detyrimet e tij
financiare ndaj përdoruesve të
shërbimeve të pagesave.
2.
Kur
institucionit
të
pagesave i kërkohet të mbrojë
fondet sipas pikës 1 të këtij neni
dhe një pjesë e këtyre fondeve do

E plotë

transaksionet e ardhshme të pagesave
dhe me shumën e mbetur që do të
përdoret jo për shërbime të pagesave,
ajo pjesë e fondeve që do të përdoret
për transaksione të pagesave të
ardhshme i nënshtrohet kërkesave të
paragrafit 1. Kur kjo pjesë është e
ndryshueshme apo e panjohur më parë,
Shtetet Anëtare mund të lejojnë
institucionet e pagesave të zbatojnë
këtë paragraf mbi bazën e një pjese
përfaqësuese që supozohet se do të
përdoret për shërbimet e pagesave, me
kusht që kjo pjesë përfaqësuese të
mund të vlerësohet, në mënyrë të
arsyeshme, në bazë të të dhënave
historike të pranuara nga autoritetet
kompetente.

Neni 11
Pika 1

Neni 11
Pika 2

1.
Shtetet Anëtare u kërkojnë
sipërmarrjeve,
përveç
atyre
të
përmendura në pikat (a),(b),(c),(e) dhe
(f) neni 1 (1) dhe përveç personave
juridikë ose fizikë që përfitojnë nga një
përjashtim sipas nenit 32 ose 33, të
cilët synojnë të ofrojnë shërbime
pagese, që të marrin autorizimin si një
institucion pagese para se të fillojnë
ofrimin e shërbimeve të pagesave.
Autorizimi i jepet vetëm një personi
juridik të themeluar në një Shtet Anëtar.
2. Autorizimi jepet nëse informacioni
dhe dëshmitë që shoqërojnë kërkesën
janë në përputhje me të gjitha kërkesat
sipas nenit 5 dhe në qoftë se vlerësimi i
përgjithshëm i autoriteteve kompetente
që kanë shqyrtuar kërkesën, është i
pozitiv. Para se të jepet autorizimi,

Neni 13, Pika 1

Neni 13, Pika 2

Neni 13, Pika 3
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të përdoren për transaksionet e
ardhshme të pagesave dhe shuma
e mbetur do të përdoret jo për
shërbime të pagesave, ajo pjesë e
fondeve që do të përdoret për
transaksione
të
ardhshme
pagesash i nënshtrohet kërkesave
të pikës 1. Kur kjo pjesë është e
ndryshueshme apo e panjohur më
parë, Banka e Shqipërisë mund të
lejojë institucionet e pagesave që
të zbatojnë këtë pikë, mbi bazën e
një pjese përfaqësuese që
supozohet se do të përdoret për
shërbimet e pagesave, me kusht
që kjo pjesë përfaqësuese të mund
të vlerësohet, në mënyrë të
arsyeshme, në bazë të të dhënave
historike të pranuara nga Banka e
Shqipërisë.
1.
Banka e Shqipërisë
kërkon që subjektet, të cilët
synojnë të ofrojnë shërbime
pagese, të marrin licencë si një
institucion pagesash para se të
fillojnë ofrimin e shërbimeve të
pagesave. Përjashtim bëjnë këtu
subjektet e përmendura në
shkronjat “a”, “b”, “d” dhe “e” të
pikës 2 të nenit 3 dhe personat që
përfitojnë nga përjashtimi sipas
nenit 27 ose 28.
2.
Banka e Shqipërisë i jep
licencën
aplikantit,
nëse
informacioni dhe dëshmitë që
shoqërojnë kërkesën, janë në
përputhje me të gjitha kërkesat e
nenit 7.
3.
Banka e Shqipërisë ka të

E plotë

E plotë

autoritetet kompetente, kur është rasti,
mund të konsultohen me bankën
qendrore kombëtare ose me autoritete
të tjera publike përkatëse.

Neni 11
Pika 3

Neni 11
Pika 4

3.
Një institucion pagese që sipas
legjislacionit të brendshëm të shtetit të
tij anëtar, i kërkohet të ketë një adresë
të regjistruar, duhet të ketë zyrën e tij
qendrore në të njëjtin shtet anëtar ku ka
edhe adresën e tij të regjistruar dhe atje
të kryeje të paktën një pjese të biznesit
të shërbimeve të pagesave.
4. Autoritetet kompetente duke marrë
parasysh nevojën për të siguruar
menaxhimin e kujdesshëm dhe të
shëndoshë të një institucioni pagese,
duhet të japin autorizimin vetëm në
qoftë se institucioni i pagesës ka
rregulla të forta qeverisëse për biznesin
e tij të shërbimit të pagesave, të cilat
përfshijnë një strukturë të qartë
organizative të mirë-përcaktuar, linja
përgjegjësie transparente dhe të
qëndrueshme, procedura efektive për të
identifikuar, menaxhuar, monitoruar
dhe raportuar rreziqet për të cilat është
ose mund të jetë i ekspozuar, dhe
mekanizma të
përshtatshëm të
kontrollit të brendshëm, duke përfshirë
edhe procedurat korrekte administrative
dhe të kontabilitetit; këto marrëveshje,
procedura dhe mekanizma duhet të jenë
gjithëpërfshirëse dhe në proporcion me
natyrën, shkallën dhe kompleksitetin e

drejtë të bëjë verifikime të
pavarura
për
të
provuar
vërtetësinë e informacionit të
ofruar nga personi që kërkon të
licencohet në përputhje me
dispozitat e këtij ligji. Për këtë
qëllim, Banka e Shqipërisë
bashkëpunon me institucionet
përkatëse publike.
N/A

Neni 13, Pika 4
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4.
Banka e Shqipërisë jep
licencën vetëm nëse krijon
bindjen se subjekti plotëson të
gjitha kushtet e përcaktuar në këtë
ligj dhe në aktet nënligjore të
nxjerra në zbatim të tij, për
drejtimin e veprimtarisë së tij të
shërbimeve të pagesave, që
siguron
administrimin
e
kujdesshëm dhe të qëndrueshëm
të tij, që përfshin:
a)
një strukturë të qartë
organizative, me linja përgjegjësie
të mirëpërcaktuara, transparente
dhe të qëndrueshme,
b)
procedura efektive për
identifikimin,
administrimin,
monitorimin dhe raportimin e
rreziqeve, ndaj të cilave është ose
mund të jetë i ekspozuar, dhe
c)
një
sistem
të
përshtatshëm të kontrollit të

E plotë

shërbimeve të pagesave të ofruara nga
institucioni i pagesave.

Neni 11
Pika 5

5. Kur një institucion i pagesave ofron
ndonjë nga shërbimet e pagesave të
listuara në pikat nga 1-7 të Shtojcës 1
dhe, në të njëjtën kohë, është i
angazhuar në veprimtari të tjera
tregtare, autoritetet kompetente mund
të kërkojnë krijimin e një subjekti të
veçantë për biznesin e shërbimit të
pagesave, kur veprimtaritë e tjera të
institucionit të pagesave që nuk janë
shërbime pagesash bëhen penguese apo
ka
të
ngjarë
të
dëmtojnë
qëndrueshmërinë
financiare
të
institucionit të pagesave ose aftësinë e
autoriteteve
kompetente
për
të
monitoruar
pajtueshmërinë
e
institucionit të pagesës me të gjitha
detyrimet e përcaktuara nga kjo
Direktivë.

Neni 13, Pika 5

Neni 11
Pika 6

6. Autoritetet kompetente duke marrë
parasysh nevojën për të siguruar
menaxhimin e kujdesshëm dhe të
shëndoshë të një institucioni pagese
duhet të refuzojnë dhënien e autorizimit
nëse ata nuk janë të kënaqur në lidhje

Neni 13, Pika 6
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brendshëm, duke përfshirë edhe
procedurat
e
përshtatshme
administrative
dhe
të
kontabilitetit;
Këto rregulla, procedura dhe
sisteme
duhet
të
jenë
gjithëpërfshirëse
dhe
proporcionale
me
natyrën,
shkallën dhe kompleksitetin e
shërbimeve të pagesave të ofruara
nga institucioni i pagesave.
5.
Kur institucioni i pagesave
kërkon të ofrojë një nga shërbimet
e pagesave të listuara në pikat nga
1 deri 7 të Aneksit 1 të këtij ligji
dhe, në të njëjtën kohë, është i
angazhuar në veprimtari të tjera
tregtare, Banka e Shqipërisë ka të
drejtë të kërkojë krijimin e një
subjekti
të
veçantë
për
veprimtarinë e shërbimeve të
pagesave, kur veprimtaritë e tjera
të subjektit që nuk janë shërbime
pagesash cenojnë apo ka të ngjarë
të dëmtojnë qëndrueshmërinë
financiare të institucionit të
pagesave, ose pengojnë Bankën e
Shqipërisë për të monitoruar
përputhshmërinë e institucionit të
pagesave me të gjitha detyrimet e
përcaktuara nga ky ligj. Në këto
raste paraqitet një kërkesë e re për
licencim.
6. Banka e Shqipërisë refuzon
dhënien
e
licencës,
nëse
aksionerët ose ortakët që kanë
pjesëmarrje influencuese, nuk
janë të përshtatshëm për të
siguruar
administrimin
e

E plotë

E plotë

Neni 11
Pika 7

Neni 11
Pika 8

Neni 11
Pika 9

Neni 12

me përshtatshmërinë e aksionerëve ose
anëtarëve
që
kanë
pjesëmarrje
influencuese.
7. Kur ekzistojnë lidhje të ngushta, siç
përcaktohet në pikën 38 nenin 4(1) të
Rregullores (EU) Nr 575/2013 midis
institucionit të pagesave dhe personave
të tjerë fizikë apo juridikë, autoritetet
kompetente duhet të japin autorizimin
vetëm nëse këto lidhje nuk pengojnë
ushtrimin efektiv të funksioneve të tyre
mbikëqyrëse.
8.
Autoritetet kompetente duhet të
japin një autorizim vetëm nëse ligjet,
rregulloret ose dispozitat administrative
të një vendi të tretë që rregullojnë një
ose më shumë persona fizikë ose
juridikë me të cilët institucioni i
pagesave ka lidhje të ngushta, ose
vështirësitë që hasen në zbatimin e
këtyre ligjeve, rregulloreve apo
dispozitave administrative, nuk e
pengojnë
ushtrimin
efektiv
të
funksioneve të tyre mbikëqyrëse.
9. Autorizimi është i vlefshëm në të
gjitha Shtetet Anëtare dhe duhet të
lejojë institucionin e pagesave në fjalë
të ofrojë shërbimin e pagesave në të
gjithë Komunitetin, qoftë në bazë të
lirisë për të ofruar shërbime ose në bazë
të lirisë së vendosjes.
Komunikimi i vendimit
Brenda tre muajve nga marrja e
aplikimit, ose në rastet kur aplikimi
është i paplotë, nga marrja e të gjithë
informacionit të nevojshëm për
vendimmarrjen, autoritetet kompetente
duhet të informojnë aplikantin nëse
autorizimi është dhënë apo është

kujdesshëm dhe të qëndrueshëm
të institucionit të pagesave.
Neni 13, Pika 7

7. Banka e Shqipërisë jep
licencën vetëm nëse krijon
bindjen se ekzistenca e lidhjeve të
ngushta midis institucionit të
pagesave dhe personave të tjerë
fizikë apo juridikë, nuk pengon
ushtrimin efektiv të funksioneve
të saj mbikëqyrëse.

E plotë

N/A

N/A

Neni 14, pika 1,2
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1.
Banka e Shqipërisë, brenda
tre muajve nga data e pranimit të
kërkesës për licencë, jep ose
refuzon licencën dhe njofton me
shkrim aplikuesin për vendimin e
saj. Si datë e pranimit të kërkesës
për licencë, konsiderohet data kur
Banka e Shqipërisë njofton

E plotë

refuzuar. Në rast se autorizimi
refuzohet duhet të jepen edhe arsyet.

Neni 13,
Pika 1

Autoritetet kompetente mund t'i heqin
autorizimin e lëshuar një institucioni të
pagesave vetëm kur institucioni:
(a)
nuk e përdor autorizimin
brenda 12 muajve, shprehimisht heq
dorë nga autorizimi apo ka ndërprerë
veprimtarinë për më shumë se gjashtë
muaj, në qoftë se Shteti Anëtar në fjalë
nuk ka ndonjë dispozitë për mbarimin e
afateve të autorizimit në të tilla raste;
(b)
ka marrë autorizimin duke
dhënë deklarata të rreme apo me mjete të
tjera të parregullta;
(c)
nuk i plotëson më kushtet
sipas të cilave është dhënë autorizimi
ose nuk njofton autoritetet kompetente
mbi ndryshime të rëndësishme në këtë
drejtim;
(d)
do të përbënte një kërcënim
për stabilitetin e sistemit të pagesave
nëse do të vazhdonte veprimtarinë e tij të
shërbimeve të pagesave; ose
(e)
kategorizohet në ndonjë nga
rastet e tjera, për të cilat legjislacioni i
brendshëm
parashikon
heqjen
e
autorizimit.

Neni 15, Pika 1
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aplikuesin se ka plotësuar të gjitha
kërkesat e këtij ligji dhe të akteve
nënligjore të nxjerra në zbatim të
tij.
2.
Banka e Shqipërisë, në rast të
refuzimit të dhënies së licencës,
argumenton arsyet në vendimin
përkatës.
1.
Banka e Shqipërisë
shfuqizon licencën e dhënë kur
institucioni i pagesave:
a)
nuk
ka
filluar
veprimtarinë brenda 12 muajve
nga data e marrjes së licencës apo
ka ndërprerë veprimtarinë për më
shumë se gjashtë muaj, përveç
rasteve kur një ndërprerje e tillë
është vendosur nga Banka e
Shqipërisë,
b)
kërkon shfuqizimin e
licencës;
c)
ka marrë licencën duke
dhënë informacion të rremë apo
me mënyra të tjera të parregullta;
d)
nuk i plotëson më
kushtet sipas të cilave është dhënë
licenca, nuk njofton Bankën e
Shqipërisë mbi ndryshime të
rëndësishme në këtë drejtim ose
ka
filluar
procedura
e
falimentimit;
e)
përbën kërcënim për
stabilitetin ose besimin e sistemit
të pagesave, nëse do të vazhdonte
veprimtarinë e shërbimeve të
pagesave;
f)
konstatohet ose ka prova
të besueshme se aksionerët ose
administratori i institucionit të

E plotë

Neni 13,
Pika 2

2. Autoritetet kompetente duhet të japin
arsyet për çdo heqje të autorizimit dhe
duhet të njoftojnë përkatësisht palët e
interesuara.

Neni 15, Pika 2

Neni 13,
Pika 3

3.
Autoritetet kompetente duhet të
bëjnë publike heqjen e një autorizimi,
duke përfshirë dhe regjistrat sipas
neneve 14 dhe 15.

Neni 15, Pika 3

Neni 14
Pika 1

1.Shtetet anëtare duhet të krijojnë një
regjistër publik në të cilin të
përfshihen:
(a)institucionet e autorizuara të
pagesave dhe agjentët e tyre;
(b) personat fizikë dhe juridikë të
cilët përfitojnë nga ndonjë mundësi
dorëheqje dhe agjentët e tyre sipas
nenit 32 dhe 33;
(c)institucionet sipas nenit 2(5) që
gëzojnë të drejtën të ofrojnë
shërbime
pagesash,
sipas
legjislacionit të brendshëm.
Degët e institucioneve të pagesave
do të regjistrohen në regjistrin e

Neni 16, pika 1

pagesave janë përfshirë në
veprimtari të jashtëligjshme, ka
kryer mashtrime ose kanë
përfituar personalisht në mënyrë
të jashtëligjshme; ose
g)
kategorizohet në ndonjë
nga rastet e tjera, për të cilat
legjislacioni shqiptar ose i huaj
parashikon heqjen e licencës apo
ndalimin
e
kryerjes
së
veprimtarisë.
2.
Banka e Shqipërisë
argumenton çdo rast shfuqizimi të
licencës dhe bën njoftimet
përkatëse.
3.
Banka e Shqipërisë
publikon në Buletinin Zyrtar të
saj vendimin për shfuqizimin e
licencës, si dhe bën ndryshimet
përkatëse
në
regjistrin
e
subjekteve të licencuara të
parashikuar në nenin 16 të këtij
ligji.
Banka e Shqipërisë mban një
regjistër publik në të cilin
regjistron:
a)institucionet e pagesave
licencuara dhe agjentët e tyre;

të

b)personat, të cilët përfitojnë nga
përjashtimet sipas përcaktimeve
në nenet 27 ose 28 dhe agjentët e
tyre;
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E plotë

E plotë

E plotë

Neni 14
Pika 2

Shtetit Anëtar të origjinës nëse ato
degë ofrojnë shërbime në një Shtet
Anëtar tjetër nga Shteti Anëtar i
origjinës.
2. Regjistri publik duhet të
specifikojë shërbimet e pagesave për
të cilat institucioni pagesave është
autorizuar ose për të cilat personi
fizik ose juridik është regjistruar.
Institucionet e autorizuara të pagesës
duhet të renditen në regjistër veçmas
nga personat fizikë dhe juridikë që
përfitojnë nga një përjashtim sipas
Nenit 32 dhe 33. Regjistri do të jetë
në dispozicion të publikut për
këshillim, i aksesueshëm në internet,
dhe i përditësuar pa vonesa.

Neni 16, pika 2

Neni 14
Pika 3

3. Autoritetet kompetente do të
rregjistrojnë në regjistrin publik cdo
tërheqje të autorizimit dhe cdo
tërheqje të përjashtimit sipas Nenit
32 dhe 33.

Neni 16, Pika 3

Neni 14
Pika 4

4. Autoritetet kompetente duhet të
njoftojnë Shoqatën Europiane të
Bankave (EBA) mbi arsyet për
tërheqje të çdo autorizimi dhe të çdo
përjashtimi sipas Nenit 32 ose 33.
1.EBA do të zhvillojë, të operoje dhe
të mbajë një regjistër elektronik,
regjistër qendror që përmban të
dhënat siç është kërkuar nga
autoritetet kompetente, në përputhje
me paragrafin 2. EBA do të jetë
përgjegjëse për paraqitjen e saktë të
atij informacioni.
EBA do të vërë regjistrin në

Neni 16, Pika 4

Neni 15
Pika 1

2.
Regjistri
specifikon
shërbimet e pagesave për të cilat
institucioni i pagesave, sipas
shkronjës “a” të pikës 1 është
licencuar, ose për të cilat personi
sipas shkronjës “b” të pikës 1 është
regjistruar. Institucionet e pagesave
të licencuara renditen në regjistër,
veçmas nga personat që përfitojnë
nga përjashtimet sipas neneve 27
dhe 28. Regjistri mbahet për
konsultim nga publiku, publikohet
në faqen zyrtare të internetit të
Bankës
së
Shqipërisë
dhe
përditësohet pa vonesa.
3.
Banka e Shqipërisë
regjistron
në
regjistër
çdo
shfuqizim licence, si dhe çdo
ndryshim në lidhje me përjashtimet
sipas neneve 27 dhe 28.

E plotë

4.
Banka e Shqipërisë
përcakton me akt nënligjor, formën
dhe përmbajtjen e regjistrit publik.

E plotë

E plotë

N/A
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dispozicion të publikut në faqen e tij
zyrtare dhe do të lejojë një akses të
lehtë dhe një kërkim të lehtë për
informacionet e listuara, pa pagesë.
Shoqata Europiane e bankave (EBA)
do të dorëzojë këto standarte teknike
të
projekt
rregullores
pranë
Komisionit brenda dt 13 Janarit
2018.
Komisioni ka pushtetin për të
miratuar
standartet
rregullatore
teknike të përmendura në nën
paragrafin e parë në përputhje me
nenet nga 10 deri 14 të Rregullores
(BE) Nr 1093/2010.
2. Autoritetet kompetente ,pa vonesë,
do të njoftojnë Shoqatën Europiane
të Bankave mbi informacionin e
hedhur në regjistrat publikë sipas
nenit 14 , në një gjuhë të
përshtatshme në fushën e financës.
3. Autoritetet kompetente duhet të
jenë përgjegjës për saktësinë e
informacionit të specifikuar në
paragrafin 2 dhe për të mbajtur këtë
informacion të përditësuar.

N/A

4. Shoqata Europiane e Bankave
(EBA) do të zhvillojë një projekt
rregullore të standardeve teknike që
përcaktojnë kërkesat teknike mbi
zhvillimin,
operimin
dhe
mirëmbajtjen e regjistrit qendror
elektronik dhe mbi aksesin ndaj
informacionit që ai përmban.
Kërkesat teknike duhet të sigurojnë
që ndryshimi i informacionit është i
mundur vetëm nga autoriteti

N/A

N/A
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kompetent dhe Shoqata europiane e
Bankave (EBA).
Shoqata Europiane e bankave (EBA)
do të dorëzojë këto standarte teknike të
projekt rregullores pranë Komisionit
brenda dt 13 Janarit 2018.
Komisioni ka pushtetin për të miratuar
standartet rregullatore teknike të
përmendura në nën paragrafin e parë në
përputhje me nenet nga 10 deri 14 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010.
5. Shoqata Europiane e Bankave (EBA)
do të zhvillojë projekt-zbatimin e
standardeve teknike për detajet dhe
strukturën e informacionit që do të
komunikohet (jepet) në përputhje me
paragrafin 1, duke përfshirë edhe
formatin e zakonshëm dhe modelin,
sipas të cilit një informacion i tillë
duhet të ofrohet.

N/A

Shoqata Europiane e Bankave (EBA)
do të paraqesë këto projekte për
zbatimin e standarteve teknike pranë
Komisionit brenda dt 17 Korrik 2017.
Komisioni ka fuqinë
të miratojë
standartet
zbatuese
teknike
të
përmendura në nën paragrafin e parë,
në përputhje me nenin 15 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010.
Neni 16

Kur ndonjë ndryshim ndikon në
saktësinë e informacionit dhe dëshmive
të dhëna në përputhje me nenin 5,

Neni 17, pika 1
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1.
Institucioni i pagesave
njofton me shkrim Bankën e
Shqipërisë për faktet ose rrethanat

E plotë

institucioni i pagesës duhet të
informojë pa vonesë autoritetet
kompetente të Shtetit të tij Anëtar, në
përputhje me rrethanat.

Neni 17
Pika 1

Neni 17
Pika 2

Kontabiliteti dhe auditimi ligjor
1.
Direktiva 86/635/KEE dhe
2013/34/EU, dhe Rregullorja (KE)
1606/2002 e Parlamentit Evropian dhe e
Këshillit
duhet të zbatohen nga
institucionet e pagesës mutatis mutandis.

2.
Nëse nuk përjashtohen sipas
Direktivës 2013/34/EU dhe, sipas rastit,
sipas Direktivës 86/635/KEE, llogaritë
vjetore dhe llogaritë e konsoliduara të
institucioneve të pagesave duhet të
auditohen nga auditues apo firmat
audituese ligjore brenda kuptimit të
Direktivës 2006/43/KE.

Neni 18, pika 1 dhe 2

Neni 18, pika 3
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e reja të konstatuara pas dhënies
së licencës, si dhe ndryshimet që
ato sjellin në dokumentacionin e
paraqitur, sipas përcaktimeve të
nenit 7 të këtij ligji, mbi bazën e
të cilit Banka e Shqipërisë ka
dhënë licencën.
1.
Institucionet e pagesave
mbajnë llogaritë kontabël dhe
përgatisin raportet financiare për
pasqyrimin e gjendjes së tyre
financiare, në mënyrë të saktë dhe
në përputhje me rregullat dhe
parimet kontabël, mbi baza
individuale dhe të konsoliduara,
sipas legjislacionit në fuqi “Për
kontabilitetin
dhe
pasqyrat
financiare”.
2.
Çdo institucion pagese
duhet
të
ketë
procedura
administrimi, kontabiliteti dhe
sisteme të mjaftueshëm të
kontrollit të brendshëm, mbi baza
individuale dhe të konsoliduara,
në përputhje me aktet nënligjore
të Bankës së Shqipërisë.
3.
Llogaritë vjetore dhe
llogaritë e konsoliduara të
institucioneve
të
pagesave
auditohen nga auditues ligjor,
sipas legjislacionit në fuqi “Për
kontabilitetin
dhe
pasqyrat
financiare”
dhe
atij
“Për
auditimin ligjor, organizimin e
profesionit të audituesit ligjor dhe
të kontabilistit të miratuar”.

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 17
Pika 3

Neni 17
Pika 4

Neni 18
Pika 1

3. Për qëllime të mbikëqyrjes, Shtetet
Anëtare duhet të kërkojnë që
institucionet e pagesave të japin
informacion të veçantë për kontabilitetin
e shërbimeve të pagesave dhe
veprimtarive të përmendura në nenin 18
paragrafi 1, të cilat do të jenë objekt i
raportit të audituesit. Ky raport do të
përgatitet nga audituesit ligjor apo nga
një firmë auditimi, sipas rastit.

Neni 18, pika 4

4.
Institucionet e pagesave
që kryejnë veprimtaritë, sipas
nenit 19 pika 1 të këtij ligji, për
qëllime të mbikëqyrjes, mbajnë
informacion kontabël të veçantë
për këto veprimtari, që duhet të
jenë pjesë e raportit të audituesit
ligjor.

E plotë

4. Detyrimet e përcaktuara në nenin 63
të Direktivës 2013/36/EU do të
aplikohen mutatis mutandis te audituesit
ligjorë apo firmat audituese të
institucioneve të pagesave, në lidhje me
veprimtarinë e shërbimeve të pagesave.

Neni 18, pika 5

E plotë

1.Përveç ofrimit të shërbimeve të
pagesave, institucionet e pagesave
gëzojnë të drejtën të angazhohen në
veprimtaritë e mëposhtme:
(a)
ofrimi
i
shërbimeve
operacionale dhe ndihmëse të lidhura
ngushtë me të, të tilla si sigurimin e
ekzekutimit të transaksioneve të
pagesave, shërbimet e këmbimit
valutor, aktivitetet e ruajtjes, si dhe
ruajtja dhe përpunimi i të dhënave;
(b)
operimi i sistemeve të
pagesave, pa cënuar nenin 35;
(c)
veprimtaritë
tregtare
të
ndryshme nga ato të ofrimit të
shërbimit të pagesave, duke pasur
parasysh legjislacionin e zbatueshëm
komunitar dhe atë të brendshëm.

Neni 19, Pika 1

5.
Detyrimet e përcaktuara
në nenin 50, pikat 2 deri në 5 të
legjislacionit në fuqi për bankat,
do të zbatohen në të njëjtën
mënyrë edhe për audituesit ligjorë
të institucioneve të pagesave, në
lidhje
me
veprimtarinë
e
shërbimeve të pagesave.
1.
Institucionet e pagesave
krahas ofrimit të shërbimeve të
pagesave, mund të kryejnë edhe
veprimtaritë e mëposhtme:
a)
shërbime operacionale
dhe ndihmëse, të lidhura ngushtë
me shërbimet e pagesave, të tilla që
mundësojnë
ekzekutimin
e
transaksioneve
të
pagesave,
shërbimet e këmbimit valutor, si
dhe ruajtjen dhe përpunimin e të
dhënave;
b)
operimin e sistemeve të
pagesave sipas nenit 20 të këtij ligji
dhe pa cenuar pjesëmarrjen e tij në
sisteme të tjera sipas nenit 29 të
këtij ligji;
c)
veprimtari tregtare, të
ndryshme nga ato të ofrimit të
shërbimit të pagesave, në përputhje
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E plotë

me legjislacionin në fuqi.

Neni 18
Pika 2

Neni 18
Pika 3

Neni 18
Pika 4

2.
Kur institucionet e pagesave
angazhohen në ofrimin e një ose më
shumë shërbime e pagesash, ata mund
të mbajnë vetëm llogaritë e pagesave
që
përdoren
ekskluzivisht
për
transaksionet e pagesave.
3.Çdo fond i marrë nga institucionet e
pagesave
prej
përdoruesve
të
shërbimeve të pagesave, me qëllim
ofrimin e shërbimeve të pagesave nuk
duhet të përbëjë depozitë apo fonde të
tjera të ripagueshme, sipas kuptimit të
Nenit 9 të Direktivës 2013/36/KE, dhe
as para elektronike, sipas kuptimit në
Nenin 2 paragrafi 2 të Direktivës
2009/110/KE.

Neni 19, Pika 2

4. Institucionet e pagesës mund të
japin kredi në lidhje me shërbimet e
pagesave, të përmendura në pikat 4, 5
ose 7 të Shtojcës 1 vetëm nëse
plotësohen kushtet e mëposhtme:
(a)
kredia do të jetë ndihmëse dhe
jepet ekskluzivisht në lidhje me
ekzekutimin e transaksionit të pagesës;
(b)
pavarësisht
rregullave
kombëtare për sigurimin e kredive nga
kartat e kreditit, kredia e dhënë në
lidhje me një pagesë dhe e ekzekutuar
në përputhje me Nenin 11 paragrafi 9
dhe Nenin 28 duhet të shlyhet brenda
një periudhe të shkurtër që në asnjë

Neni 19, Pika 4

Neni 19, Pika 3
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2.Kur institucionet e pagesave
ofrojnë një ose më shumë
shërbime pagesash, ata mund të
mbajnë
vetëm
llogaritë
e
pagesave që përdoren eskluzivisht
për transaksionet e pagesave.
3.Fondet e marra nga institucionet
e pagesave prej përdoruesve të
shërbimeve të pagesave, me
qëllim ofrimin e shërbimeve të
pagesave, nuk janë depozita apo
fonde të tjera të ripagueshme dhe
as para elektronike, sipas kuptimit
të legjislacionit në fuqi për
bankat.

E plotë

4.Institucionet e pagesës mund të
japin kredi në lidhje me shërbimet
e pagesave, të parashikuara në
pikat 4 ose 5 të aneksit 1 të këtij
ligji, vetëm nëse plotësohen
njëkohësisht të gjitha kushtet e
mëposhtme:
a)
kredia lehtëson dhe jepet
ekskluzivisht
me
qëllim
ekzekutimin e transaksionit të
pagesës;
b)
kredia e dhënë në lidhje
me një pagesë, duhet të shlyhet
brenda një periudhe të shkurtër
kohe, që në asnjë rast nuk do të

E plotë

E plotë

rast nuk do të tejkalojë dymbëdhjetë
muaj;
(c)
kjo kredi nuk do të jepet nga
fondet e marra apo të mbajtura për
qëllime të ekzekutimit të një
transaksioni pagese; dhe
(d)
fondet e veta të institucionit të
pagesave duhet të jenë në çdo kohë të
përshtatshme në funksion të sasisë së
përgjithshme të kredisë së dhënë, si
dhe në përmbushje të kërkesave të
autoriteteve mbikëqyrëse.

tejkalojë dymbëdhjetë muaj;
c)
kjo kredi nuk jepet nga
fondet e marra apo të mbajtura
nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave,
për
qëllime
të
ekzekutimit të transaksioneve të
pagesave, por vetëm nga fondet e
ofruesit të pagesave; dhe
d)
shuma e përgjithshme e
kredisë së dhënë nga institucioni i
pagesave nuk cenon në asnjë rast
kapitalin rregullator (fondet e
veta)
dhe
përmbushjen
e
kërkesave mbikëqyrëse të Bankës
së Shqipërisë.
5.Institucioneve të pagesave nuk
u
lejohet
të
ushtrojnë
veprimtarinë e pranimit të
depozitave ose të fondeve të tjera
të ripagueshme, sipas përcaktimit
në legjislacionin në fuqi për
bankat.

Neni 18
Pika 5

5.
Institucioneve të pagesës nuk u
lejohet të kryejnë biznesin e marrjes së
depozitave ose të fondeve të tjera të
ripagueshme, sipas kuptimit që i jepet
në Nenin 9 të Direktivës 2013/36/KE.

Neni 19, Pika 5

Neni 18
Pika 6

6.
Kjo Direktivë nuk cënon
Direktivën 2008/48/KE, ligj tjetër të
përshtatshëm të Bashkimit Europian
ose masa kombëtare në lidhje me
kushtet për dhënien e kredisë
konsumatorëve që nuk është i
harmonizuar me këtë Direktivë por që
është në përputhje me të drejtën
komunitare.
Kur një institucion i pagesave synon të
ofrojë shërbimin e pagesave përmes
një agjenti, duhet t'u komunikojë
autoriteteve kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës, informacionin e
mëposhtëm:
(a)
emrin dhe adresën e agjentit;

Neni 19, Pika 6

6.Institucioni i pagesave për
kreditë e dhëna konsumatorëve,
sipas pikës 4 të këtij neni, zbaton
kërkesat e legjislacionit në fuqi
për mbrojtjen e konsumatorëve.

E plotë

Neni 21, Pika 1

1.Kur institucioni i pagesave
synon të ofrojë shërbimin e
pagesave nëpërmjet agjentit, ai
njofton Bankën e Shqipërisë dhe i
paraqet
informacionin
e
mëposhtëm:
a)
emrin, numrin unik i

E plotë

Neni 19
Pika 1
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E plotë

(b)
një përshkrim të mekanizmave
të kontrollit të brendshëm që do të
përdoret nga agjenti në përputhje me
detyrimet në lidhje me pastrimin e
parave dhe financimin e terrorizmit
sipas Direktivës 2015/849/KE; për tú
përditësuar pa vonesa në raste të
ndryshimeve të rëndësishme në të
dhënat e komunikuara në njoftimin
fillestar;
(c)
identitetin e drejtorëve dhe
personave përgjegjës për menaxhimin
e agjentit që do të përdoret në ofrimin
e shërbimeve të pagesave dhe, për
agjentet ndryshe nga ofruesit e
shërbimeve të pagesave, dëshmi që ata
janë persona të aftë dhe të
përshtatshëm.
d) shërbimet e pagesave të institucionit
të pagesës për të cilën agjenti është i
mandatuar; dhe
e) ku është e aplikueshme, kodi unik
identifikimi apo numri i agjentit.

Neni 19
Pika 2

2. Brenda 2 muajve nga marrja e
informacionit në përputhje me
paragrafin 1, autoriteti kompetent i
Shtetit Anëtar të origjinës do t'i
komunikojë institucionit pagesës se
agjenti ka hyrë në regjistrin e
parashikuar në Nenin 14. Me hyrjen në
regjistër, agjenti mund të fillojë
ofrimin e shërbimeve të pagesave.

Neni 21, Pika 2

Neni 19
Pika 3

3.
Para se agjenti të listohet në
regjistër, autoritetet kompetente, mund
të marrin masa të mëtejshme për të
verifikuar
informacionin,nëse

Neni 21, Pika 3
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identifikimit te subjektit (NUIS)
dhe adresën e agjentit;
b)
një
përshkrim
të
mekanizmave të kontrollit të
brendshëm që do të përdoren nga
agjenti,
në
përputhje
me
detyrimet e legjislacionit shqiptar
në fuqi lidhur me parandalimin e
pastrimit të parave dhe financimin
e terrorizmit, si dhe çdo ndryshim
material të tij;
c)
identitetin
e
administratorit dhe të personave
përgjegjës për administrimin e
veprimtarisë së shërbimeve të
pagesave që agjenti do të kryejë
në emër dhe për llogari të
institucionit të pagesave, dhe për
agjentët, të ndryshëm nga ofruesit
e shërbimeve të pagesave, dëshmi
që janë persona të përshtatshëm
siç përcaktohet në aktet nënligjore
të Bankës së Shqipërisë
d)
shërbimet e pagesave që
do të kryejë agjenti.
2.Brenda 2 muajve nga marrja e
informacionit sipas pikës 1 të
këtij neni, Banka e Shqipërisë i
komunikon
institucionit
të
pagesave se agjenti është listuar
në regjistrin e parashikuar në
nenin 16 të këtij ligji. Me listimin
në regjistër, agjenti mund të
fillojë ofrimin e shërbimeve të
pagesave.
3.
Para se agjenti të listohet
në regjistër, Banka e Shqipërisë,
mund të bëjë verifikim të
informacionit të paraqitur.

E plotë

E plotë

mendojnë se informacioni që u është
dhënë është i pasaktë.
Neni 19
Pika 4

4. Në qoftë se, pas marrjes së masave
për të verifikuar informacionin,
autoritetet kompetente gjykojnë së
informacioni që u është dhënë sipas
paragrafit 1 është i pasaktë, atëherë ata
refuzojnë të listojnë agjentin në
regjistrin e parashikuar në Nenin 14
dhe do të njoftojnë institucionin e
pagesës pa vonesa.

Neni 21, Pika 4

4.Në qoftë se pas verifikimit të
informacionit, Banka e Shqipërisë
gjykon që informacioni i dhënë
sipas pikës 1 të këtij neni, është i
pasaktë, ajo refuzon të listojë
agjentin
në
regjistrin
e
parashikuar në nenin 16 të këtij
ligji dhe njofton menjëherë
institucionin e pagesave.

E plotë

Neni 19
Pika 5

5.
Nëse institucioni i pagesave
dëshiron të ofrojë shërbimin e
pagesave në një tjetër Shtet Anëtar
duke kontraktuar një agjent ose duke
krijuar një degë, ai duhet të ndjekë
procedurat e përcaktuara në Nenin 28.

Neni 21, Pika 5

5.Banka, vetëm në cilësinë e
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave, mund të veprojë me
agjent, njëlloj si institucioni i
pagesave, duke plotësuar të gjitha
kërkesat e përcaktuara në këtë nen
për agjentët.

E plotë

Neni 19
Pika 6

6. Kur një institucion pagese synon të
transferojë funksionet operative të
shërbimit të pagesave, ai duhet të
informojë
përkatësisht
autoritetet
kompetente të Shtetit të tij Anëtar të
origjinës.
Kontraktimi/delegimi i funksioneve të
rëndësishme
operacionale,
duke
përfshirë dhe sistemet IT, nuk do të
ndërmerret në mënyrë të tillë që të
dëmtojë materialisht cilësinë e
kontrollit të brendshëm të institucionit
të pagesës si dhe në mundësinë e
autoriteteve kompetente për të
monitoruar dhe ndjekur përmbushjen e
të gjitha detyrimeve të përcaktuara në
këtë Direktivë.
Për qëllimet e nënparagrafit të dytë,

Neni 21, Pika 6,7,8,9

6. Institucioni i pagesave mund të
lidhë marrëveshje me të tretët për
transferimin
e
funksioneve
operacionale të shërbimit të
pagesave për të cilat informon
Bankën e Shqipërisë.
7.
Banka e Shqipërisë ka të
drejtë të refuzojë brenda 3 muajve
marrëveshjen me të tretët për
transferimin e funksioneve të
rëndësishme
operacionale,
përfshirë
dhe
sistemet
e
teknologjisë së informacionit, në
rast se është e mundur të
dëmtohet materialisht cilësia e
kontrollit të brendshëm të
institucionit të pagesave, si dhe të
pengohet Banka e Shqipërisë në

E plotë
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një funksion operativ, do të
konsiderohet si i rëndësishëm nëse një
defekt apo dështim në kryerjen e tij do
të
dëmtonte
materialisht
përputhshmërinë e vazhdueshme të një
institucioni të pagesave me kërkesat e
autorizimit të tij që kërkohen sipas
këtij Titulli ose me detyrimet e tjera
sipas kësaj Direktive, ose do të
dëmtonte
performancën
e
tij
financiare, ose qëndrueshmërinë, ose
vazhdimësinë e shërbimeve të tij të
pagesave. Shtetet Anëtare sigurohen që
kur
institucionet
e
pagesës,
transferojnë funksione të rëndësishme
operacionale, të përmbushin kushtet e
mëposhtme:
(a)
delegimi të mos sjellë
delegimin/kontraktimin nga drejtuesit
e lartë të përgjegjësive të tyre;
(b)
të
mos
ndryshohen
marrëdhëniet
dhe
detyrimet
e
institucionit
të
pagesës
ndaj
përdoruesve
të
shërbimeve
të
pagesave, sipas kësaj Direktive;
(c)
të mos dëmtohen kushtet që
duhet të përmbushë institucioni i
pagesës, në mënyrë që të jetë i
autorizuar dhe të mbetet i autorizuar në
përputhje me këtë Titull; dhe
(d)
asnjë nga kushtet e tjera sipas
të cilave i është dhënë autorizimi
institucionit të pagesës, të mos
eliminohet apo modifikohet.

monitorimin e përputhshmërisë së
institucionit të pagesave me të
gjitha detyrimet e përcaktuara nga
ky ligj dhe në aktet nënligjore në
zbatim të tij.
8.
Për qëllime të pikës 7 të
këtij
neni,
një
funksion
operacional
konsiderohet
i
rëndësishëm, nëse një defekt apo
dështim në kryerjen e tij dëmton
materialisht përputhshmërinë e
vazhdueshme të institucionit të
pagesave me kërkesat e licencimit
të tij sipas këtij titulli ose me
detyrimet e tjera sipas këtij ligji,
ose dëmton gjendjen e tij
financiare, qëndrueshmërinë, ose
vazhdimësinë e shërbimeve të tij
të pagesave.
9.
Institucioni i pagesave,
kur lidh marrëveshje me të tretët
për transferimin e funksioneve të
rëndësishme operacionale, nuk
mund:
a)
të
transferojë
veprimtaritë për të cilat është
licencuar;
b)
të
transferojë
përgjegjësitë e administratorit;
c)
të
ndryshojë
marrëdhëniet dhe detyrimet e
institucionit të pagesave ndaj
përdoruesve të shërbimeve të
pagesave sipas këtij ligji;
d)
të ndryshojë kushtet që
duhet të përmbushë institucioni i
pagesave, në mënyrë që të jetë i
licencuar dhe të mbetet i licencuar
në përputhje me këtë ligj.
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Neni 19
Pika 7

7.
Institucionet e pagesës duhet të
sigurohen që agjentët apo degët që
veprojnë në emër të tyre të informojnë
përdoruesit e shërbimit të pagesave për
këtë fakt.

Neni 21, pika 10

10.
Institucioni i pagesave
siguron që agjentët e tij të
informojnë
përdoruesit
e
shërbimeve të pagesave për cilin
institucion veprojnë.

E plotë

Neni 19
Pika 8

8. Institucionet e pagesës do t'i
komunikojnë autoriteteve kompetente
të Shtetit të tyre Anëtar të origjinës pa
vonesë për çdo ndryshim në lidhje me
përdorimin e subjekteve tek të cilat
janë deleguar aktivitetet dhe, në
përputhje me procedurën e parashikuar
në paragrafët 2, 3 dhe 4, agjentët, duke
përfshirë agjentët shtesë.
1. Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë
që, kur institucionet e pagesave
angazhojnë palë të treta për kryerjen e
funksioneve
operative,
këto
institucione pagese duhet të ndërmarrin
hapa të arsyeshëm për të siguruar
përmbushjen e kërkesave të kësaj
Direktive.

Neni 21, pika 11

11.
Institucionet e pagesave
njoftojnë menjëherë Bankën e
Shqipërisë, për çdo ndryshim në
lidhje me marrëveshjet me të
tretët dhe me agjentët, sipas
kërkesave të këtij neni.

E plotë

Neni 22, Pika 1

1.Institucionet e pagesave, kur
lidhin me të tretët marrëveshje për
transferimin
e
funksioneve
operacionale, marrin masat e
nevojshme
për
të
siguruar
përmbushjen e kërkesave të këtij
ligji.

E plotë

Neni 20
Pika 2

2. Shtetet Anëtare duhet të kërkojnë
që institucionet e pagesave të mbeten
plotësisht përgjegjëse për çdo veprim të
punonjësve të tyre, ose të çdo agjenti,
dege apo njësie të cilave u janë
deleguar veprimtaritë e tij.

Neni 22, Pika 2

2.Institucionet e pagesave janë
plotësisht përgjegjës për çdo
veprim të punonjësve të tyre, të
agjentëve, të degëve dhe të
subjekteve të cilëve u janë
deleguar veprimtaritë e tyre.

E plotë

Neni 21

3.Shtetet anëtare duhet t'u kërkojnë
institucioneve të pagesave që të
mbajnë të gjitha të dhënat e
nevojshme , për qëllim të këtij Titulli,
për të paktën pesë vjet, pa cënuar
Direktivën 2015/849/KE apo ndonjë
legjislacionin tjetër të përshtatshëm të
Bashkimit Europian.

Neni 22, Pika 3

3.Bankat
janë
plotësisht
përgjegjëse për çdo veprim të
agjentëve, të cilëve u kanë deleguar
veprimtarinë e shërbimeve të
pagesave.

E plotë

Neni 20
Pika 1
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Neni 22
Pika 1

1.
Shtetet anëtare caktojnë si
autoritetet kompetente përgjegjëse
për autorizimin dhe mbikëqyrjen e
kujdesshme të institucioneve të
pagesave për kryerjen e detyrave të
parashikuara në këtë Titull ose
autoritete publike ose organet, e
njohura nga legjislacioni i brendshëm
apo nga autoritete publike të
autorizuara shprehimisht për këtë
qëllim nga legjislacioni i brendshëm,
përfshirë këtu bankat qendrore
kombëtare.
Autoritetet kompetente duhet të
garantojnë pavarësinë nga organet
ekonomike
dhe
të
shmangin
konfliktet e interesit. Pa cënuar
nënparagrafin e parë, institucionet e
pagesave, institucionet kredituese,
institucionet e parasë elektronike apo
institucionet e zyrave postare nuk
duhet të caktohen si autoritete
kompetente.
Shtetet Anëtare njoftojnë Komisionin
përkatësisht.

Neni 24

Neni 22
Pika 2

2.
Shtetet Anëtare duhet të
sigurohen që autoritetet kompetente
të caktuara sipas paragrafit 1 të kenë
të gjitha kompetencat e nevojshme
për kryerjen e detyrave të tyre.

N/A

Neni 22
Pika 3

3. Shtetet Anëtare që në territorin e
tyre kanë më shumë se një autoritet
kompetent për çështjet e mbuluara
nga ky Titull, sigurohen që këto
autoritete të bashkëpunojnë ngushtë,
në mënyrë që të kryejnë detyrat e
tyre përkatëse me efektivitet. E njëjta

N/A
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Banka e Shqipërisë është
autoriteti
që
mbikëqyr
institucionet e pagesave sipas
dispozitave të këtij ligji dhe
akteve nënligjore të nxjerra në
zbatim të tij.

E
pjesshme

Dispozita do të
transpozohet në
tërësinë e saj
me
akte
nënligjore

gjë vlen edhe në rastet kur autoritetet
kompetente për çështjet e mbuluara
nga ky Titull, nuk janë autoritete
kompetente
përgjegjëse
për
mbikëqyrjen
e
institucioneve
kredituese.
Neni 22
Pika 4

4.
Detyrat e autoriteteve
kompetente të caktuara sipas
paragrafit 1, janë përgjegjësi e
autoriteteve kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës.

N/A

Neni 22
Pika 5

5.
Paragrafi 1 nuk nënkupton që
autoritetet kompetente duhet të
mbikëqyrin veprimtari të biznesit të
institucioneve të pagesës, përveç atij
të ofrimit të shërbimeve të
shërbimeve të pagesave, të renditura
në pikën (a) të nenit 18 paragrafi 1.
Shtetet anëtare sigurohen që kontrollet
e ushtruara nga autoritetet kompetente
për verifikimin e përputhshmërisë së
vazhdueshme me këtë Titull, të jenë
proporcionale, të përshtatshme dhe të
përgjegjshme ndaj rreziqeve prej të
cilave janë të ekspozuara institucionet e
pagesës.
Për të kontrolluar përputhshmërinë me
këtë Titull, autoritetet kompetente
gëzojnë të drejtën të ndërmarrin hapat e
mëposhtëm, dhe në mënyrë të veçantë:
(a)
t'i kërkojnë institucionit të
pagesës të japë çdo informacion të
nevojshëm
për
të
monitoruar
përputhshmërinë duke specifikuar
qëllimin e kërkesës, sipas rastit, dhe
afatin kohor në të cilin informacioni
duhet të sigurohet;

N/A

Neni 23
Pika 1

Neni 25, Pika 1,2
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1.
Banka e Shqipërisë për
të monitoruar përputhshmërinë e
vazhdueshme me kërkesat e këtij
ligji, ushtron funksionin e saj
mbikëqyrës
në
mënyrë
proporcionale, të përshtatshme
dhe në përputhje me profilin e
rrezikut ndaj të cilit ekspozohen
institucionet e pagesave.
2.
Banka e Shqipërisë për
të siguruar përputhshmërinë me
kërkesat e këtij ligji, ka të drejtë:
a)
t’i kërkojë institucionit të
pagesave çdo informacion të
nevojshëm, duke specifikuar
qëllimin e kërkesës, dhe afatin
kohor në të cilin informacioni
duhet të sigurohet;
b)
të kryejë inspektime në

E plotë

(b)
të kryejnë inspektime në vend
në institucionin e pagesës, në çdo
agjent apo degë që ofron shërbime
pagese nën përgjegjësinë e institucionit
të pagesave, ose në çdo njësi
ekonomike
tek
të
cilat
janë
deleguar/kontraktuar veprimtaritë;
(c)
të nxjerrin rekomandime,
udhëzime dhe, kur është rasti, dispozita
administrative të detyrueshme; dhe
(d)
të pezullojnë ose të heqin
autorizimin sipas Nenit 13.

vend në institucionin e pagesave,
në çdo agjent apo degë që ofron
shërbime pagese në emër të tij,
ose në çdo subjekt me të cilin ka
lidhur
marrëveshje
për
transferimin
e
funksioneve
operacionale;
c)
të nxjerrë rekomandime,
udhëzime, të vendosë sanksione
administrative, deri në pezullimin
e një ose disa veprimtarive;
d)
të shfuqizojëë licencën
sipas nenit 15 të këtij ligji.

Neni 23
Pika 2

2. Pa rënë ndesh me procedurat për
heqjen e autorizimeve si dhe me
dispozitat e të drejtës penale, Shtetet
Anëtare duhet të sigurojnë që
autoritetet e tyre përkatëse kompetente
të kenë të drejtë të miratojnë ose të
vendosin si ndaj institucioneve të
pagesave ose atyre që në mënyrë
efektive kontrollojnë veprimtarinë e
institucioneve të pagesave që kanë
shkelur ligjet, rregulloret ose dispozitat
administrative për mbikëqyrjen apo
ndjekjen e veprimtarisë së tyre të
ofrimit të shërbimeve të pagesave,
gjoba apo masa që në mënyrë specifike
synojnë ndërprerjen e shkeljeve të
vërejtura ose të shkaqeve të këtyre
shkeljeve.

Neni 25, Pika 3

3.
Banka e Shqipërisë në
rast se konstaton shkelje të
kërkesave të këtij ligji ose të
akteve nënligjore të nxjerra në
zbatim
të
tij,
urdhëron
institucionin e pagesave ose
personat të cilët efektivisht
kontrollojnë
veprimtarinë
e
institucionit të pagesave, të
ndërpresë
veprimet
në
kundravajtje si dhe të ndreqë
shkeljet e konstatuara.

E plotë

Neni 23
Pika 3

3. Pavarësisht kërkesave të nenit 7,
nenit 8 paragrafët 1 dhe 2 dhe nenit 9,
Shtetet Anëtare sigurohen që autoritetet
kompetente të gëzojnë të drejtën për të
ndërmarrë hapat e përshkruar në
paragrafin 1 të këtij neni, për të

Neni 25, pika 4

4.
Banka e Shqipërisë, në
rast se vlerëson se ushtrimi i
aktiviteteve të tjera të ndryshme
nga veprimtaria e shërbimeve të
pagesave dëmton ose mund të
dëmtojë
qëndrueshmërinë

E plotë
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Në nenin 94
parashikohen
sanksionet
dhe masat për
shkeljen
e
dispozitave të
këtij Ligji nga
IP ose nga
personat
që
efektivisht
kontrollojnë
veprimtarinë e
IP.

Neni 24
Pika 1

siguruar kapital të mjaftueshëm për
shërbimet e pagesave, në mënyrë të
veçantë kur ofrimi i shërbimeve të tjera
jo-pagesa të institucionit të pagesave,
dëmton apo ka të ngjarë të dëmtojë
stabilitetin financiar të institucionit të
pagesave.
1.
Shtetet Anëtare sigurohen që të
gjithë personat që punojnë ose që kanë
punuar për autoritetet kompetente, si
dhe ekspertët që veprojnë për llogari të
autoriteteve kompetente, të kenë
detyrimin e ruajtjes së sekretit
profesional, pa rënë ndesh me rastet që
trajtohen nga e drejta penale.

financiare të institucionit të
pagesave në përputhje me pikën 2
të këtij neni, i kërkon institucionit
të
pagesave
kapital
të
mjaftueshëm, krahas kërkesave të
neneve 9, 10 dhe 11 të këtij ligji.
Neni 26, pika 1

1.Personat që punojnë ose kanë
punuar për Bankën e Shqipërisë,
si dhe ekspertët që veprojnë për
llogari të Bankës së Shqipërisë,
kanë detyrimin e ruajtjes së
sekretit
profesional,
përveç
rasteve të parashikuara nga
legjislacioni penal.

E plotë

2.Në
shkëmbimin
e
informacionit,
në
rast
të
bashkëpunimit ndërinstitucional,
detyrimi për ruajtjen e sekretit
profesional zbatohet rreptësisht
për të siguruar mbrojtjen e të
dhënave personale dhe tregtare.
3.Banka e Shqipërisë mund të
shkëmbejë
informacion
me
autoritetet mbikëqyrëse të huaja,
bankat qendrore të huaja dhe
institucionet e pagesave, duke
respektuar
parimin
e
reciprocitetit,
të
miratimit
paraprak dhe me kusht që të ruhet
konfidencialiteti.
1.
Çdo institucion pagese, i
cili pretendon se të drejtat dhe
interesat e ligjshëm të tij janë
cenuar nga akte administrative
të nxjerra në zbatim të
dispozitave të këtij ligji, ka të
drejtë
të
kryejë
ankim

E plotë

Neni 24
Pika 2

2.
Sekreti profesional duhet të
zbatohet në mënyrë rigoroze për të
siguruar mbrojtjen e të drejtave
individuale dhe të biznesit gjatë
shkëmbimit të informacionit në
përputhje me nenin 26.

Neni 26, pika 2

Neni 24
Pika 3

3. Shtetet anëtare mund të zbatojnë
këtë nen duke marrë parasysh, mutatis
mutandis, Nenet 53 deri 61 të
Direktivës 2013/36/KE.

Neni 26, pika 3

Neni 25, Pika
1

1. Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë
që vendimet e marra nga autoritetet
kompetente në lidhje me një institucion
pagese, në bazë të ligjeve, rregulloreve
dhe dispozitave administrative të
miratuara në përputhje me këtë
Direktivë, të mund të kontestohen para

Neni 96
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E plotë

E plotë

gjykatave.

administrativ tek Guvernatori i
Bankës së Shqipërisë, brenda
30 ditëve nga marrja dijeni e
aktit.
2.
Realizimi i ankimit
administrativ, sipas këtij neni
është kusht paraprak, për
kundërshtimin e aktit në
gjykatë.
3.
Ankimi
administrativ
nuk pezullon zbatimin e aktit
administrativ të nxjerrë nga
Banka e Shqipërisë.
4.
Ankimi
administrativ
paraqitet në formën dhe
shqyrtohet brenda afateve të
parashikuara në Kodin e
Procedurave Administrative.

Neni 97, pika 1

1.

Neni 25, Pika
2

2. Paragrafi 1 zbatohet edhe në rastet e
mosveprimit/dështimit për të vepruar.

Neni 97, pika 2
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2.

1. Çdo institucion pagese ka të
drejtë të paraqesë ankim gjyqësor
në Gjykatën Administrative të
Apelit në përfundim të procesit të
ankimit administrativ kundrejt
aktit të nxjerrë nga Banka e
Shqipërisë.

2.Pika 1 e këtij neni, zbatohet
edhe në rast mungese të
nxjerrjes së një akti nga ana e

E plotë

Bankës së Shqipërisë.

Neni 26
Pika 1

1. Autoritetet kompetente të Shteteve
të ndryshme Anëtare duhet të
bashkëpunojnë me njëra-tjetrën dhe,
kur është e përshtatshme, me Bankën
Qendrore
Evropiane,
Autoriteti
Europian Bankar dhe bankat qendrore
kombëtare të shteteve anëtare dhe
autoritetet e tjera kompetente të
caktuara në bazë të legjislacioni
komunitar ose atij të brendshëm, që
zbatohet për ofruesit e shërbimeve të
pagesave.

N/A

Neni 26
Pika 2

2. Përveç kësaj, shtetet anëtare duhet
të lejojnë shkëmbimin e informacionit
midis autoriteteve të tyre kompetente
dhe:
(a)
autoriteteve kompetente të
Shteteve të tjera Anëtare përgjegjëse
për autorizimin dhe mbikëqyrjen e
institucioneve të pagesave;
(b)
Bankës Qendrore Evropiane
dhe bankave qendrore kombëtare të
Shteteve Anëtare, në cilësinë e tyre si
autoritete monetare dhe mbikëqyrëse,
dhe aty ku është rasti, autoriteteve të
tjera
publike
përgjegjëse
për
mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave
dhe të shlyerjeve;
(c)
autoriteteve të tjera përkatëse
të caktuar sipas kësaj Direktive,
Direktivës 2015/849/KE dhe ndonjë
legjislacioni tjetër komunitar të
zbatueshëm për ofruesit e shërbimeve
të pagesave, si p.sh. legjislacioni i
zbatueshëm me pastrimin e parave dhe

N/A

62

Neni 27,
Pika 1

Neni 27,
Pika 2

Neni 28
Pika 1

financimin e terrorizmit.
1.Kur një autoritet kompetent i një
Shteti Anëtar konsideron se, në një
çështje të caktuar, bashkëpunimi
ndërkufitar me autoritetet kompetente
të një Shteti tjetër Anëtar të përmendur
në nenin 26, 28, 29, 30 ose 31 të kësaj
Direktive nuk është në përputhje me
kushtet përkatëse të përcaktuara në këto
dispozita, ai mund t'ia referojë çështjen
Autoritetit Bankar Europian (EBA) dhe
të kërkojnë ndihmën e saj në përputhje
me nenin 19 të Rregullores (EU) Nr
1093/2010

N/A

2.
Kur Autoriteti Bankar Europian
(EBA) është kërkuar që të asistojë në
përputhje me paragrafin 1 të këtij Neni,
duhet të marrë një vendim nën Nenin
19 pika 3, të Rregullores (EU) No
1093/2010, pa vonesa të mëtejshme.
Autoriteti Bankar Europian (EBA)
mund të asistojë gjithashtu, autoritetet
kompetente për të arritur një dakordësi,
me iniciativën e saj, në përputhje me
nën-paragrafin e dytë të Nenit 19, pika
1, të asaj rregulloreje. Në cdo rast,
autoritetet kompetente të përfshira do të
shtyjnë vendimet e tyre në pritje të
zgjidhjes në bazë të nenit 19 të kësaj
Rregulloreje.
Ushtrimi i të drejtës së vendosjes dhe
lirisë për të ofruar shërbime
1. Çdo institucion i autorizuar pagese
që dëshiron të ofrojë shërbime
pagesash për herë të parë në një Shtet
Anëtar tjetër përveç Shtet Anëtar të
origjinës, në ushtrimin e së drejtës së
vendosjes ose lirisë për të ofruar

N/A

N/A
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shërbime, duhet të njoftojë autoritetet
kompetente në Shtetin Anëtar të
origjinës informacionin e mëposhtëm.
(a)
Emrin, adresën dhe kur është e
zbatueshme, numrin e autorizimit të
institucionit pagesës;
(b)
Shtetet Anëtare në të cilin
synon të operojë;
(c)
Shërbimin(et) e pagesës që do
të ofrojë;
(d)
Kur institucioni i pagesës
synon të përdorë një agjent,
informacionin e referuar në Nenin 19,
pika 1;
(e)
Kur institucioni i pagesës
synon
të
përdorë
një
degë,
informacionin e referuar në pikën (b)
dhe (e) të Nenit 5,paragrafi 1, për sa i
përket biznesit të shërbimit të pagesave
në Shtetin Anëtar pritës, një përshkrim i
strukturës organizative të degës dhe
identiteti i atyre që janë përgjegjës për
menaxhimin e degës;
Kur institucioni i pagesës
synon të delegojë funksione operative
të shërbimeve të pagesës në subjekte të
tjera në Shtetin Anëtar pritës, duhet të
informojë autoritetet kompetente në
Shtetin e tij Anëtar të origjinës
përkatësisht.
Neni 28
Pika 2

2. Brenda një muaji nga marrja e këtij
informacioni sipas paragrafit 1,
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
të origjinës duhet të informojnë
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
pritës.
Brenda një muaji nga marrja e
informacionit
nga
autoritetet

N/A
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kompetente të Shtetit Anëtar të
origjinës, autoritetet kompetente të
Shtetit Anëtar pritës duhet t’a
vlerësojnë atë informacion dhe t’u japin
autoriteteve kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës informacionin e
duhur në lidhje me me dispozitat e
synuara të shërbimeve të pagesave nga
ana e institucionit përkatës të pagesave
në ushtrimin e lirisë së vendosjes, apo
lirisë për të ofruar shërbime. Autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar pritës
duhet
të
informojnë
autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar të
origjinës vecanërisht në lidhje me
ndonjë shqetësim të arsyeshëm në
lidhje me angazhimin e synuar të një
agjenti ose krijimin e një dege në lidhje
me pastrim parash ose financim të
terrorizmit
brenda
kuptimit
të
Direktivës (KE) 2015/849.
Kur autoritetet kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës nuk bien dakord me
vlerësimin e autoriteteve kompetente të
Shtetit Anëtar pritës, ata duhet t’i japin
këtyre të fundit arsyet e vendimmarrjes
së tyre.
Nësë
vlerësimi
i
autoriteteve
kompetente të Shteteve Anëtare të
origjinës, vecanërisht në lidhje me
informacionin e marrë nga autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar pritës, nuk
është i favorshëm, autoriteti kompetent
i Shtetit Anëtar të origjinës do të
refuzojë regjistrimin e agjentit ose
degës, ose mund të tërheqë regjistrimin
nëse ai është bërë.
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Neni 28
Pika 3

3. Brenda tre muajve të marrjes së
informacionit të referuar në paragrafin
1, autoritetet kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës do të komunikojnë
vendimin e tyre tek
autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar pritës dhe
tek institucioni i pagesës.
Me hyrjen në regjistër sipas Nenit 14,
agjenti ose dega mund të fillojnë
aktivitetet e tyre në Shtetin Anëtar
pritës përkatës.
Institucioni i pagesës do të njoftojë tek
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
të origjinës datën në të cilën fillon
aktivitetin nëpërmjet agjentit ose degës
në Shtetin Anëtar përkatës pritës.
Autoritetet kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës duhet të njoftojnë
autoritetet kompetente përkatësë të
Shtetit Anëtar pritës.

N/A

Neni 28
Pika 4

4.
Institucioni i pagesës do t'i
komunikojë autoriteteve kompetente të
Shtetit Anëtar të origjinës pa vonesë
çdo ndryshim të rëndësishëm në lidhje
me informacionin e komunikuar në
përputhje me paragrafin 1, duke
përfshirë agjentët shtesë, degët ose
subjektet për të cilat aktivitetet janë
deleguar në Shtetin Anëtar pritës në të
cilin vepron. Procedura e parashikuar
sipas paragrafëve 2 dhe 3 do të
aplikohet/zbatohet.

N/A

Neni 28
Pika 5

5.
EBA do të zhvillojë projekt
standardet rregullatore teknike që
specifikojnë kornizën për bashkëpunim
dhe për shkëmbim informacioni,
ndërmjet autoriteteve kompetente të

N/A
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Neni 29
Pika 1

Shtetit Anëtar të origjinës dhe atij pritës
në përputhje me këtë nen. Këto projekt
standardet rregullatore teknike do të
specifikojnë metodën, mënyrën dhe
detajet e bashkëpunimit në njoftimin e
institucioneve të pagesave që operojnë
në baza ndërkufitare dhe vecanërisht
shtrirja dhe trajtimin i informacionit që
do të paraqitet, duke përfshirë
terminologjinë e përbashkët dhe
njoftimin në format standard për të
siguruar një proces të qëndrueshëm dhe
efikas njoftimi.
EBA do të dorëzojë projekt standardet
rregullatore teknike Komisionit brenda
13 Janarit 2018.
Pushteti i delegohet Komisionit për të
miratuar standardet rregullatore teknike
të përmendura në nënparagrafin e parë
në përputhje me Nenet 10 deri 14 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010.
1. Në mënyrë që të kryejnë kontrollet
dhe të marrin hapat e duhur të
paraqitura në këtë titull si dhe në
dispozitat e ligjit kombëtar që
transpozon Titujt III dhe IV, në
përputhje me Nenin 100 pika 4, në
lidhje me një agjent ose degë të një
institucioni pagese të vendosur në
territorin e një Shteti tjetër Anëtar,
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
të origjinës do të bashkepunojnë me
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
pritës.
Me anë të bashkëpunimit në përputhje
me nënparagrafin e parë, autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar të
origjinës do të njoftojnë autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar pritës kur

N/A
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ata kanë për qëllim të kryejnë një
inspektim në vend në territorin e këtij
të fundit.
Sidoqoftë, autoritetet kompetente të
Shtetit Anëtar të origjinës mund të
delegojnë tek autoritetet kompetente të
Shtetit Anëtar pritës detyrën e kryerjes
së inspektimit në vend për institucionin
në fjalë.
Neni 29
Pika 2

Neni 29
Pika 3

2. Autoritetet kompetente të Shtetit
Anëtar pritës mund të kërkojnë që
institucionet e pagesave që kanë
agjentë ose degë brenda territoreve të
tyre të raportojnë tek ata në mënyrë
periodike mbi aktivitetet që kryhen në
territorin e tyre.
Raporte të tilla mund të kërkohen për
qëllime informacioni ose statistikash
dhe për aq sa agjentët dhe degët
kryejnë aktivitetin e shërbimit të
pagesave në të drejtën e vendosjes, për
të monitoruar pajtueshmërinë me
dispozitat e ligjit kombëtar për
transpozimin e Titullit III dhe IV.
Agjentët dhe degët e tilla do të jenë
subjekt i kërkesave të fshehtësisë
profesionale, të paktën të njëjta me ato
të përmendura në nenin 24.
3. Autoritetet kompetente duhet t’i
sigurojnë
njëri-tjetrit
të
gjitha
informacionet thelbësore dhe / ose të
rëndësishme, në veçanti në rastin e
shkeljeve dhe shkeljet e dyshuara nga
një agjent apo një degë, dhe ku shkelje
të tilla kanë ndodhur në kontekstin i
ushtrimit të lirisë për të ofruar

N/A
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Neni 29
Pika 4

Neni 29
Pika 5

shërbime. Në këtë aspekt, autoritetet
kompetente do të komunikojnë, sipas
kërkesës, të gjithë informacionin
përkatës dhe, me nismën e tyre, të
gjitha informacionet thelbësore, duke
përfshirë pajtueshmërinë e institucionit
të pagesave me kushtet sipas nenit 11,
pika 3.
4. Shtetet Anëtare mund t’I kërkojne
institucioneve të pagesës që operojnë
në territorin e tyre nëpërmjet agjenteve
në të drejtën e vendosjes, në rast se
zyra qendrore e tyre ndodhet në një
Shtet tjetër Anëtar, të caktojnë një pikë
qendrore kontakti në territorin e tyre
për të siguruar një komunikim të
përshtatshëm dhe informacion në lidhje
me përputhshmërinë me Titujt III dhe
IV,
pa cënuar dispozitat për
parandalimin e pastrimit të parave dhe
të dispozitave
në luftën kundër
financimit të terrorizmit dhe për të
lehtësuar mbikëqyrjen nga autoritetet
kompetente të Shteteve Anëtare pritëse
dhe Shtetit Anëtar të origjinës, duke
përfshirë edhe ofrimin ndaj autoriteteve
kompetente me dokumentet dhe
informacionet sipas kërkesave.

N/A

5. EBA do të zhvillojë projekt
standardet rregullatore teknike që
specifikojnë kriteret që do të zbatohen
për të përcaktuar, në përputhje me
parimin e proporcionalitetit, rrethanat
kur emërimi i një pike qendrore
kontakti është i përshtatshëm, dhe
funksionet e këtyre pikave të kontaktit,
në pajtim me paragrafin 4.

N/A
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Këto projekt standardet rregullatore
teknike duhet në vecanti të marrin në
konsideratë:
(a) volumin dhe vlerën totale të
transaksioneve
të
kryera
nga
institucioni I pagesës në një shtet
Anëtar pritës;
(b) llojin e shërbimit të pagesës të
ofruar; dhe
(c) numrin total të agjentëve të
vendosur në Shtetin Anëtar pritës.

Neni 29
Pika 6

EBA do t’I dorëzojë këto projekt
standardet
rregullatore
teknike
Komisionit brenda 13 Janarit 2017.
6. EBA do të zhvillojë projekt
standardet rregullatore teknike duke
specifikuar kornizën për bashkëpunim,
si dhe për shkëmbim të informacionit,
ndërmjet autoriteteve kompetente të
Shtetit Anëtar të origjinës dhe atyre të
Shtetit Anëtar Pritës në përputhje me
këtë Titull dhe të
monitorojë
përputhshmërinë me dispozitat e ligjit
kombëtar në transpozimin e Titullit III
dhe IV. Projekt standard rregullatorja
teknike do të specifikojë metodën,
mënyrat dhe detajet e bashkëpunimit në
mbikqyrjen e institucioneve të pagesës
që operojnë në bazë ndërkufitare dhe në
vecanti,
shtrirjen/qëllimin
e
informacionit që do të shkëmbehet, për
të siguruar një mbikqyrje konsistente
dhe eficente të institucioneve të
pagesave
që
ushtrojnë
ofrimin
ndërkufitar të shërbimeve të pagesave.

N/A

Këto projekt standardet rregullatore
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teknike duhet të specifikojnë gjithashtu
mënyrat dhe detajet e cdo raportimi të
kërkuar nga Shtetet Anëtare pritëse
institucioneve të pagesave në aktivitete
biznesi të pagesave të kryera në
territoret e tyre, në përputhje me
paragrafin 2, duke përfshirë edhe
shpeshtësinë e një raportimi të tillë.

Neni 29
Pika 7

Neni 30
Pika 1

EBA duhet të paraqesë këto projektstandardet rregulluese teknike për
Komisionin deri në 13 Janar 2018.
7. Komisionit i delegohet pushteti për
të miratuar standardet rregullatore
teknike të përmendura në paragrafët 5
dhe 6 në përputhje me nenet 10 deri 14
të Rregullores (BE) Nr 1093/2010.
1.Pa cënuar përgjegjësinë e autoriteteve
kompetente të Shtetit Anëtar të
origjinës, kur autoriteti kompetent i
Shtetit Anëtar pritës konstaton se një
institucion pagese që ka agjentë apo
degë në territorin e tij dhe nuk është në
përputhje me këtë Titull, ose me ligjin
kombëtar që transpozon Titulli III ose
IV, do të informojë autoritetin
kompetent të Shtetit Anëtar të origjinës
pa vonesë.
Autoriteti kompetent I Shtetit Anëtar të
origjinës,
pasi
ka
vlerësuar
informacionin
e
marrë
sipas
nënparagrafit të parë do të marrë gjithë
masat e nevojshme, pa vonesë, për të
siguruar që institucioni I pagesës në
fjalë, I jep fund gjendjes së parregullt.
Autoriteti kompetent I Shtetit Anëtar të
origjinës, do të komunikojë ato masa pa
vonesa, tek autoriteti kompetent I
Shtetit Anëtar pritës dhe tek autoritetet

N/A

N/A
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Neni 30
Pika 2

Neni 30
Pika 3

kompetente te ndonjë shteti tjetër
Anëtar në fjalë.
2. Në situata të jashtëzakonshme, ku
veprimi i menjëhershëm është i
nevojshëm për të adresuar një kërcënim
serioz për interesat e përbashkëta të
përdoruesit të shërbimit të pagesave në
Shtetin Anëtar pritës, autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar pritës
mundet të marrin masa parandaluese,
paralelisht
me
bashkëpunimin
ndërkufitar
ndërmjet
autoriteteve
kompetente dhe në pritje të masave nga
ana e autoriteteve kompetente të Shtetit
Anëtar të origjinës, ashtu siç
përcaktohet në nenin 29.

N/A

3. Çdo masë parandaluese sipas
paragrafit 2 do të jetë e përshtatshme
dhe në proporcion me qëllimin e tyre
për të mbrojtur kundër një kërcënimi
serioz për interesat e përbashkëta të
përdoruesve të shërbimit të pagesave në
Shtetin Anëtar pritës. Ato nuk do të
rezultojnë në një preferencë për
përdoruesit e shërbimeve të pagesave të
institucionit të pagesave në Shtetin
Anëtar pritës mbi ato të përdoruesit e
shërbimit të pagesës të institucionit të
pagesës në Shtetet e tjera Anëtare.
Masat parandaluese duhet të jenë të
përkohshme dhe do të ndërpriten kur
kërcënimet serioze të identifikuara janë
adresuar, duke përfshirë me ndihmën e,
ose në bashkëpunim me autoritetet
kompetente të Shtetit Anëtar të
origjinës ose me Autoritetin Europian
Bankar (EBA), siç parashikohet në
nenin 27 paragrafi 1.

N/A
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Neni 30
Pika 4

Neni 31
Pika 1

Neni 31
Pika 2

Neni 32
Pika 1

4. Ku në përputhje me situatën
emergjente autoritetet kompetente të
Shtetit Anëtar Pritës do të informojnë
autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar
të origjinës dhe ato të ndonjë Shteti
tjetër Anëtar në fjalë, Komisionin dhe
EBA që më parë dhe në cdo rast pa
vonesa të mëtejshme, mbi masat
parandaluese të marra sipas paragrafit 2
dhe arsyes së tyre.
1.Cdo masë e marrë nga autoritetet
kompetente në pajtim me Nenin 23, 28,
29 ose 30 që përfshijnë gjoba ose
kufizime në ushtrimin e lirisë për të
ofruar shërbime ose lirisë për të
vendosur do të justifikohen dhe
komunikohen në mënyrën e duhur tek
institucioni I pagesës në fjalë.
2. Nenet 28, 29 dhe 30 do të jenë pa
cënuar
detyrimin
e
autoriteteve
kompetente në bazë të Direktivës (BEsë) 2015/849 dhe Rregulloren (BE)
2015/847, në mënyrë të veçantë në bazë
të nenit 48 (1) të Direktivës (BE)
2015/849 dhe Neni 22 (1) të Rregullores
(KE) 2015/847, të mbikëqyrin ose të
monitorojnë pajtueshmërinë me kërkesat
e përcaktuara në këto instrumente.
1.Shtetet anëtare mund të përjashtojnë
ose të lejojë autoritetet e tyre
kompetente për të përjashtuar, personat
fizikë ose juridikë që ofrojnë shërbime
të pagesave, siç referohet në pikat (1)
deri (6) të Shtojcës I nga zbatimi i të
gjitha ose të një pjese të procedurës dhe
kushteve të përcaktuara në nenet 1, 2
dhe 3, me përjashtim të neneve 14,15,
22, 24, 25 dhe 26, ku:
(a)
mesatarja mujore e shumës

N/A

N/A

N/A

Neni 27, Pika 1

73

1.
Banka e Shqipërisë ka të
drejtë të përjashtojë, personat
fizikë ose juridikë që ofrojnë ose
kërkojnë të ofrojnë shërbimet e
pagesave, të listuara në pikat 1
deri në 6 të aneksit 1 të këtij ligji,
nga zbatimi i të gjitha ose të një
pjese të kërkesave dhe kushteve të
përcaktuara në seksionet 1, 2 dhe
3 të Kreut 1 të titullit II të këtij
ligji, me përjashtim të neneve 16,

E plotë

Sipas
parashikimeve
të nenit 27, pika
1 shkronja a, të
Ligjit
shuma
maksimale për
përjashtimet do
të përcaktohet
me
akte
nënligjore.

totale të transaksioneve të pagesave të
kryera, gjatë 12 muajve paraardhës, nga
personi në fjalë, duke përfshirë edhe
agjentët për të cilët ai merr përgjegjësi
të plotë, nuk tejkalon limitin e vendosur
nga Shteti Anëtar dhe në cdo rast nuk
tejkalon më shumë se 3 milion Euro.
Kjo kërkesë vlerësohet në shumën e
parashikuar totale të transaksioneve të
pagesave në planin e tij të biznesit,
përveç rastit kur nga autoritetet
kompetente kërkohet sistemim në këtë
plan biznesi; dhe

24, 26 dhe të nenit 97, kur:
a)
mesatarja
mujore
e
shumës totale të transaksioneve të
pagesave, nuk tejkalon limitin e
vendosur nga Banka e Shqipërisë
me akt nënligjor. Kjo zbatohet:
i.
për personat që kryejnë
shërbime pagesash mbështetur në
transaksionet e kryera, gjatë 12
muajve
paraardhës,
duke
përfshirë edhe agjentët për të cilët
merr përgjegjësi të plotë;
ii.
për
subjektet
që
paraqesin kërkesë, vlerësohet
bazuar në shumën totale të
transaksioneve të pagesave të
parashikuar në planin e biznesit,
përveç rastit kur nga Banka e
Shqipërisë kërkohet një përshtatje
në këtë plan biznesi; dhe
b)
personat përgjegjës për
administrimin apo ushtrimin e
veprimtarisë të mos jenë dënuar
për vepra penale.

(b)
asnjë prej personave fizikë
përgjegjës për administrimin apo
funksionimin e veprimtarisë të mos jetë
dënuar për vepra penale që lidhen me
pastrimin e parave apo financimin e
terrorizmit ose krime të tjera financiare.

Neni 32
Pika 2

Neni 32
Pika 3

Neni 32
Pika 4

2.
Çdo person fizik apo juridik i
regjistruar në përputhje me paragrafin 1
duhet të ketë zyrat e tij qendrore ose
vendbanimin në Shtetin Anëtar ku
aktualisht kryen veprimtarinë e tij.
3. Personat e përmendur në paragrafin
1, do të trajtohen si institucione
pagesash, por neni 11 paragrafi 9 dhe
neni 28, 29 dhe 30 nuk zbatohen për ta.
4.
Shtetet anëtare mund të
parashikojnë edhe që çdo person fizik
apo juridik i regjistruar sipas paragrafit
1 mund të përfshihet vetëm në
veprimtari të caktuara, të renditura në
nenin 18.

N/A

Neni 27, Pika 2

2.
Personat sipas pikës 1 të
këtij neni, konsiderohen si
institucione pagesash.

E plotë

N/A
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Neni 32
Pika 5

Neni 32
Pika 6

Neni 33
Pika 1

Neni 33
Pika 2

5. Personat e përmendur në paragrafin
1 të këtij neni duhet të njoftojnë
autoritetet
kompetente
për
çdo
ndryshim të situatës së tyre që lidhet
me kushtet e specifikuara në këtë
paragraf. Shtetet Anëtare marrin masat
e nevojshme për të siguruar që në rast
se nuk përmbushen më kushtet e
përcaktuara në paragrafët 1, 2 dhe 4,
personat në fjalë të kërkojnë autorizim
brenda 30 ditëve kalendarike, në
përputhje me procedurën e përcaktuar
në nenin 11.
6. Paragrafi 1 dhe 5 i këtij neni nuk
zbatohet në lidhje me dispozitat e
Direktivës 2015/849/KE apo dispozitat
e legjislacionit të brendshëm kundër
pastrimit të parave.
1. Personat fizikë ose juridikë që
ofrojnë vetem shërbimet e pagesave të
referuara në pikën 8 të Shtojcës 1, do të
përjashtohen nga zbatimi i procedurës
dhe kushteve të përcaktuara në nenet 1
dhe 2, me përjashtim të pikave (a), (b),
(e) për (h), (j), (l), (n), (p) dhe (q) të
nenit 5 (1), Neni 5 (3) dhe Nenet 14 dhe
15. Seksioni 3 do të zbatohet, me
përjashtim të Nenit 23 (3).

Neni 27, Pika 3

3.
Personat sipas pikës 1 të
këtij neni, njoftojnë Bankën e
Shqipërisë për çdo ndryshim të
situatës së tyre që lidhet me
kushtet e specifikuara në atë pikë.
Këta persona, në rast se nuk
përmbushin më kushtet e
përcaktuara në pikën 1 të këtij
neni, i paraqesin Bankës së
Shqipërisë kërkesën për licencim
brenda 30 ditëve, në përputhje me
procedurën e përcaktuar në nenin
13 të këtij ligji.

E plotë

Neni 28, Pika 1

1.Personat fizikë ose juridikë që
ofrojnë vetëm shërbimet e
pagesave të parashikuar në pikën
8 të aneksit 1 të këtij ligji,
përjashtohen nga zbatimi i
kërkesave dhe kushteve të
parashikuara në seksionin 1 dhe 2
të këtij kreu, me përjashtim të
shkronjave “a”, “b”, “e” deri “h”,
“j”, “l”, “n”, “p” dhe “q”, të pikës
1 dhe të pikës 3 të nenit 7, si dhe
të nenit 16. Seksioni 3 zbatohet,
me përjashtim të pikës 3 të nenit
25 të këtij ligji.

E plotë

2. Personat e referuar në paragrafin 1 të
këtij Neni do të trajtohen si institucione
pagese përveçse Titujt III dhe IV nuk
do të zbatohen për to, me përjashtim të
Neneve 41, 45 dhe 52 ku është e
aplikueshme, dhe të Neneve 67, 69 dhe

Neni 28, Pika 2

2.Personat sipas pikës 1 të këtij
neni konsiderohen si institucione
pagesash, përveç Titujve III dhe
IV që nuk zbatohen për to, me
përjashtim të neneve 34, 38 dhe
45 ku është e aplikueshme, dhe të

E plotë

N/A
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95 në 98.
Nëse një Shtet Anëtar përfiton nga
Neni 34
mundësia e dorëheqjes e parashikuar në
nenin 32, ai ia njofton këtë Komisionit,
deri më 13 Janar 2018 dhe njofton
menjëherë
Komisionin
për
çdo
ndryshim të mëtejshëm. Përveç kësaj,
Shteti Anëtar informon Komisionin për
numrin e personave fizikë dhe juridikë
në fjalë dhe e informon atë çdo vit, për
shumën totale të transaksioneve të
pagesave të ekzekutuara deri më 31
Dhjetor të çdo viti kalendarik, sipas
nenit 32 paragrafi 1 gërma a.
Neni 35, Pika 1.
Shtetet anëtare sigurohen që
1
rregullat për aksesin në sistemet e
pagesave të ofruesve të autorizuar ose
të regjistruar të shërbimeve të pagesave
që janë persona juridikë, të jenë
objektive,
jodiskriminuese
dhe
proporcionale dhe që këto rregulla të
mos pengojnë aksesin, përtej asaj që
është e nevojshme për mbrojtjen ndaj
rreziqeve të veçanta, si p.sh. rreziku i
shlyerjes, rreziku operacional dhe
rreziku i biznesit dhe për mbrojtjen e
stabilitetit financiar dhe operacional të
sistemit të pagesave.
Sistemet e pagesave nuk duhet të
vendosin për ofruesit e shërbimeve të
pagesave, përdoruesit e shërbimeve të
pagesave ose për sisteme të tjera
pagese, asnjë nga kërkesat e
mëposhtme:
(a)
asnjë rregull kufizues për
pjesëmarrje efektive në sistemet e tjera
pagese;
(b)
asnjë rregull që diskriminon
midis ofruesve të autorizuar të

neneve 60, 62 dhe 88 deri në 91.
N/A

Neni 29, Pika 1
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1.
Personat juridikë, ofrues
të shërbimeve të pagesave që janë
të licencuar ose të regjistruar nga
Banka e Shqipërisë, kanë të drejtë
të marrin pjesë në sisteme
pagesash.
Sistemet e pagesave, për ofruesit e
shërbimeve të pagesave sipas kësaj
pike,
vendosin
rregulla
pjesëmarrjeje
objektive,
jodiskriminuese dhe proporcionale.
Këto rregulla duhet të jenë të tilla
që të mos pengojnë pjesëmarrjen e
tyre në sistem dhe nga ana tjetër të
mbrojnë sistemin kundrejt rrezikut
të shlyerjes, rrezikut operacional
dhe rrezikut të biznesit, si dhe të
mbrojnë stabilitetin financiar dhe
operacional,
të
sistemit
të
pagesave.
Sistemet e pagesave, për ofruesit e
shërbimeve të pagesave, për
përdoruesit e shërbimeve të
pagesave ose për sisteme të tjera
pagesash, nuk vendosin:

E plotë

shërbimeve të pagesave ose midis
ofruesve të regjistruar të shërbimeve të
pagesave në lidhje me të drejtat,
detyrimet
dhe
të
drejtat
e
pjesëmarrësve; ose
(c)
asnjë kufizim në bazë të
statusit institucional.

Neni 35, Pika
2

2. Paragrafi 1 nuk zbatohet për:
(a)
sistemet e pagesave të
përcaktuara nga Direktiva 98/26/KE;
(b)
sistemet e pagesave që
përbëhen vetëm nga ofruesit e
shërbimeve të pagesave që i përkasin
një grupi
Për qëllime të pikës (a) të nënparagrafit
të parë, Shtetet Anëtare duhet të
sigurohen që kur një pjesëmarrës në një
sistem të caktuar i lejon një ofruesi
pagesash të autorizuar ose të
regjistruar, që nuk është një
pjesëmarrës në sistem të kalojë urdhrat
e transferimit, ky pjesëmarrës duhet kur
i kërkohet, të japë të njëjtën mundësi në
mënyrë objektive, proporcionale dhe
jodiskriminuese ofruesve të tjerë të
shërbimit të pagesave të regjistruara në
përputhje me paragrafin 1.

a)
rregulla kufizuese për
pjesëmarrje efektive në sistemet e
tjera të pagesave;
b)
rregulla që diskriminojnë
ndërmjet ofruesve të licencuar të
shërbimeve të pagesave ose
ndërmjet ofruesve të regjistruar të
shërbimeve të pagesave në lidhje
me të drejtat dhe detyrimet e
pjesëmarrësve;
c)
kufizime në bazë të
natyrës së pjesëmarrësit.
Neni 29, Pika 2

Pjesëmarrësi duhet t’i sigurojë ofruesit
të shërbimit të pagesave kërkues arsyet
e plota për çdo refuzim.
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2.
Pika 1 e këtij neni nuk
zbatohet për:sistemet e pagesave të
rregulluara me legjislacionin në
fuqi për sistemin e pagesave, të
cilat funksionojnë sipas parimit të
finalizimit të shlyerjes;
b)
sistemet e pagesave që
përbëhen vetëm nga ofrues të
shërbimeve të pagesave që i
përkasin një grupi.
3.
Pjesëmarrësi në një
sistem pagesash që funksionon
sipas parimit të finalizimit të
shlyerjes duhet të lejojë një ofrues
të shërbimeve të pagesave të
licencuar ose të regjistruar që nuk
është pjesëmarrës në këtë sistem, të
kalojë urdhërpagesa nëpërmjet këtij
sistemi. I njëjti pjesëmarrës, kur i
kërkohet, duhet t’i japë të njëjtën
mundësi në mënyrë objektive,
proporcionale dhe jo-diskriminuese
ofruesve të tjerë të shërbimeve të
pagesave të licencuar ose të
regjistruar sipas parashikimeve të
pikave 1 dhe 2 të këtij neni. Në rast

E plotë

Neni 36

Shtetet Anëtare do të sigurojnë që
institucionet e pagesave të kenë akses
në shërbimet e llogarive të pagesave të
institucioneve të kreditit në një mënyrë
objektive,
jodiskriminuese
dhe
proporcionale. Një akses i tillë do të
jetë mjaft i gjerë që të lejojë
institucionet e pagesës të ofrojnë
shërbime të pagesave pa pengesa dhe
në mënyrë efikase.
Institucioni i kreditit do t’i ofrojë
autoriteteve kompetente me arsyet e
mirë-argumentuara për cdo refuzim.

Neni 30

se pjesëmarrësi refuzon, ai i
paraqet ofruesit të shërbimeve të
pagesave arsyet e plota të
refuzimit.
1. Institucionet e pagesave dhe
institucionet
e
parasë
elektronike kanë të drejtë të
kenë akses në shërbimet e
llogarisë të pagesës në banka
në mënyrë objektive, jodiskriminuese
dhe
proporcionale. Aksesi duhet
të jetë i tillë që të lejojë këto
institucione
të
ofrojnë
shërbime të pagesave pa
pengesa dhe në mënyrë
efikase.
2.

E plotë

Bankat njoftojnë Bankën e
Shqipërisë për çdo rast
refuzimi sipas pikës 1 të këtij
neni, të shoqëruar me arsyet
përkatëse.

Neni 37
Pika 1

1.Shtetet Anëtare do të
ndalojnë
personat fizikë ose juridikë që nuk janë
as ofrues të shërbimit të pagesave dhe
as të përjashtuar shprehimisht nga
fusha e zbatimit të kësaj Direktive, për
të ofruar shërbimet e pagesave.

Neni 31, pika 1

1.
Personat
fizikë
ose
juridikë që nuk janë ofrues të
shërbimeve të pagesave ose nuk
janë të përjashtuar shprehimisht
sipas nenit 4 të këtij ligji, janë të
ndaluar të ofrojnë shërbimet e
pagesave.

E plotë

Neni 37
Pika 2

2. Shtetet Anëtare do të kërkojnë që
ofruesit e shërbimeve që kryejnë
secilën nga aktivitetet të referuara në
pikën(i) dhe (ii) të pikës (k) të Nenit 3,
ose kryejnë të dyja aktivitetet, për të

Neni 31, Pika 2

2.
Ofruesit e shërbimeve që
kryejnë njërën nga veprimtaritë
sipas nënpikave “i“ dhe “ii“ të
shkronjës “k“ të nenit 4 të këtij
ligji, ose të dyja njëkohësisht, dhe

E plotë
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cilat vlera totale e transaksioneve të
pagesave të kryera brenda 12 muajve
paraardhës tejkalojn shumën prej 1
milion Eurosh, të dërgojnë një njoftim
tek autoritetet kompetente që përmban
një përshkrim të shërbimeve të ofruara,
duke specifikuar nën cilin përjashtim të
referuar në piken (k) (i) dhe (ii) të
Nenit 3 konsiderohet të kryhet
aktiviteti.

Neni 37
Pika 3

Neni 37
Pika 4

Neni 37
Pika 5

Mbi bazën e këtij njoftimi autoritetet
kompetente do të marrin një vendim të
mirë–argumentuar mbi bazën e kriterit
të referuar në pikën (k) të Nenit 3 ku
aktiviteti nuk kualifikohet si një rrjet I
kufizuar dhe të informojë ofruesin e
shërbimit sipas rastit.
3. Shtetet Anëtare do të kërkojnë që
ofruesit e shërbimeve që kryejnë një
aktivitet të referuar sipas pikës (l) të
Nenit 3 të dërgojnë një njoftim tek
autoritetet
kompetente
dhe
t’u
sigurojnë autoriteteve kompetente një
opinion vjetor të auditimit, duke
dëshmuar se veprimtaria përputhet me
kufijtë e përcaktuar në pikën (l) të nenit
3.
4. Pavarësisht paragrafit 1, autoritetet
kompetente do të njoftojnë EBA mbi
shërbimet e njoftuara në përputhje me
paragrafët 2 dhe 3, duke deklaruar nën
cilin përjashtim kryhet aktiviteti.
5. Përshkrimi I aktivitetit të njoftuar
nën paragrafin 2 dhe 3 të këtij Neni do
të do të vihet në dispozicion të publikut
në regjistrat e parashikuar në nenet 14
dhe 15.

kur vlera totale e transaksioneve të
pagesave të kryera brenda 12
muajve
paraardhës
tejkalon
shumën prej 50 milion Lekë,
njoftojnë Bankën e Shqipërisë duke
specifikuar shërbimet e ofruara dhe
duke evidentuar përjashtimin e
referuar në shkronjën “k“, nënpikat
“i“ dhe “ii“ të nenit 4 të këtij ligji,
sipas të cilit konsiderohet të kryhet
veprimtaria. Mbi bazën e këtij
njoftimi, Banka e Shqipërisë merr
një vendim të mirë–argumentuar
mbi vazhdimësinë ose jo të
përjashtimit dhe informon ofruesin
e shërbimeve.

Neni 31, Pika 3

3.
Ofruesit e shërbimeve që
kryejnë një veprimtari sipas
shkronjës “l“ të nenit 4 të këtij
ligji, njoftojnë Bankën e Shqipërisë
dhe i paraqesin opinionin vjetor të
audituesit ligjor, që dëshmon se
veprimtaria përputhet me kufijtë e
përcaktuar në shkronjën “l“ të nenit
4 të këtij ligji.

E plotë

N/A

Neni 31, Pika 4
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4.
Banka e Shqipërisë
publikon në regjistrin e parashikuar
në nenin 16 të këtij ligji, personin
dhe përshkrimin e veprimtarisë të
njoftuar sipas pikave 2 dhe 3 të

E plotë

Në varësi të
procesit
të
integrimit dhe
detyrimeve për
raportim pranë
EBA

Neni 38
Pika 1

1.Ky titull zbatohet për transaksionet e
pagesës së vetme, për kontratat kuadër
dhe transaksionet e pagesave që
mbulohen prej tyre. Palët mund të
bien dakord që ky titull të mos
zbatohet, qoftë tërësisht ose pjesërisht,
kur përdoruesi i shërbimit të pagesës
nuk është konsumator.

Neni 32, pika 1

Neni 38
Pika 2

2.Shtetet anëtare mund të vendosin që
dispozitat në këtë titull të zbatohen për
mikro-ndërmarrjet në të njëjtën mënyrë
si dhe për konsumatorët.
3.Kjo direktivë nuk duhet të cenojë
Direktivën 2008/48/KE, dispozitat e
tjera të legjislacionit të BE-së ose masat
kombëtare lidhur me kushtet për
dhënien e kredive konsumatorëve, që
nuk është i harmonizuar me këtë
direktivë por që është në përputhje me
të drejtën e BE.
Dispozitat e këtij titulli nuk cenojnë
legjislacionin e BE i cili parashikon
kërkesa shtesë për informacion
paraprak.

Neni 32, pika 2

Neni 38
Pika 3

Neni 39

Neni 32, pika 5

këtij neni.
1.
Dispozitat e këtij titulli
zbatohen
për
transaksionet
individuale të pagesave, kontratat
tip dhe transaksionet e pagesave
që rregullohen prej tyre. Palët
mund të bien dakord që ky kre të
mos zbatohet, tërësisht ose
pjesërisht, kur përdoruesi i
shërbimeve të pagesave nuk është
një konsumator.
2.
Në zbatim të dispozitave
të këtij titulli, mikrondërrmarjet
trajtohen në të njëjtën mënyrë si
konsumatorët.
5.
Dispozitat e këtij ligji
nuk
cenojnë
zbatimin
e
legjislacionit shqiptar , në lidhje
me kushtet e dhënies së kredive
konsumatore, të cilat nuk janë të
rregulluara nga ky ligj.

E plotë

E plotë

E plotë

N/A

Megjithatë, kur është e zbatueshme
edhe Direktiva 2002/65/KE, kërkesat e
informacionit të përcaktuara në nenin 3
paragrafi 1 të kësaj direktive, me
përjashtim të pikës 2 gërmat c deri në
g, të pikës 3 gërmat a, d dhe e, dhe të
pikës 4 gërma b të atij paragrafi do të
zëvendësohen me nenet 44,45, 51 dhe
52 të kësaj direktive.
Neni 40

1.Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk

Neni 33, Pika 1
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1.Ofruesi

i

shërbimeve

të

E plotë

Pika 1

duhet të tarifojë përdoruesit e shërbimit
të
pagesave
për
dhënien
e
informacionit, sipas këtij titulli..

Neni 40
Pika 2

2.Ofruesi dhe përdoruesi i shërbimit të
pagesave mund të bien dakord për
tarifat për dhënien e informacionit
shtesë apo për informim më të
shpeshtë, ose për transmetimin e
informacionit me anë të mjeteve të tjera
të komunikimit përveç atyre të
specifikuara në kontratën kuadër, sipas
kërkesës së përdoruesit të shërbimit të
pagesave.

Neni 33, Pika 2

Neni 40
Pika 3

3.Në rastet kur ofruesi i shërbimit të
pagesave mundet, në përputhje me
paragrafin 2, të vendosë tarifa për
dhënien e informacionit, ato janë të
përshtatshme dhe në përputhje me
kostot reale të ofruesit të shërbimeve të
pagesave

Neni 33, Pika 3

Neni 41

Shtetet anëtare duhet të përcaktojnë që
barra e provës t'i lihet ofruesit të
shërbimit të pagesave për të provuar se
ai ka vepruar në përputhje me kërkesat
për informacion, të përcaktuara në këtë
titull.
1.Në rastet e instrumenteve të pagesës
që, sipas kontratës kuadër të
aplikueshme,
prekin
vetëm
transaksionet e pagesave individuale që
nuk tejkalojnë 30 Euro ose që kanë një
limit të shpenzimeve prej 150 Euro ose
fonde rezervë të cilat nuk e tejkalojë

Neni 34

Neni 42, Pika
1

pagesave nuk tarifon përdoruesin
e shërbimeve të pagesave për
dhënien e informacionit, sipas
këtij titulli.

Neni 35, Pika 1

2.Ofruesi dhe përdoruesi i
shërbimeve të pagesave mund të
bien dakord për tarifat për
dhënien e informacionit shtesë
apo për informim më të shpeshtë,
ose
për
transmetimin
e
informacionit me anë të mjeteve
të tjera të komunikimit, të
ndryshme nga ato të specifikuara
në kontratën tip, sipas kërkesës së
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave.
3.Në rastet kur ofruesi i
shërbimeve të pagesave vendos
tarifa për dhënien e informacionit
në përputhje me pikën 2 të këtij
neni, këto tarifa duhet të jenë të
arsyeshme dhe të mbështetura në
kostot reale të ofruesit të
shërbimeve të pagesave.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave
ka barrën e provës për të vërtetuar
se ka vepruar në përputhje me
kërkesat
për
informim
të
përcaktuara në këtë Titull
1.

Në

rastet

e

instrumenteve të pagesave, të cilat
sipas kontratës përkatëse tip, nuk
tejkalojnë limitet e përcaktuara në
aktet nënligjore të Bankës së
Shqipërisë, që në çdo rast nuk

81

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

shumën 150 Euro në asnjë moment:

tejkalojnë shumën prej 4,000 lekë
për

një

pagese,

transaksion
ose

kanë

individual
një

limit

shpenzimi në shumën 20,000 lekë,
ose ruajnë vlera që nuk tejkalojnë
shumën prej 20,000 lekësh për
pagesat me vlerë të vogël ose për
Neni 42, Pika
Pika 1, gërma
a

a) nga mënyra e derogimit nga nenet
51, 52 dhe 56, ofruesi i shërbimit të
pagesave i jep paguesit vetëm
informacionin
mbi
karakteristikat
kryesore të shërbimit të pagesave, duke
përfshirë edhe mënyrën me të cilën
përdoret instrumenti i pagesave,
detyrimet, tarifat e vendosura dhe
informacione të tjera të nevojshme për
të marrë një vendim të informuar, si
edhe vendin se ku mund të gjendet në
mënyrë lehtësisht të aksesueshme çdo
informacion tjetër dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 52;

Neni 42
Pika 1, gërma
b

b) mund të bihet dakord që, duke
deroguar nga neni 54, ofruesi i
shërbimit të pagesave të mos bëjë
propozime për ndryshime për kushtet e
kontratës kuadër, në të njëjtën mënyrë,
siç parashikohet në nenin 51 paragrafi 1

Neni 42, Pika
1, gërma c

(c) mund bihet dakord që, duke
deroguar nga nenet 57 dhe 58, pas
ekzekutimit të një transaksioni
pagese: (i) ofruesi i shërbimit të

paranë elektronike, në çdo kohë:
a)
ofruesi i shërbimeve të
pagesave me përjashtim të neneve
44, 45 dhe 49 të këtij ligji, i jep
paguesit vetëm informacionin
mbi karakteristikat kryesore të
shërbimeve të pagesave. Ky
informacion përfshin mënyrën e
përdorimit të instrumentit të
pagesave, detyrimet, tarifat dhe
informacione
të
tjera
të
nevojshme për vendimmarrjen e
paguesit, si edhe mënyrën
lehtësisht të aksesueshme të çdo
informacioni dhe kushtet e tjera të
përcaktuara në nenin 45 të këtij
ligji;
Neni 35, Pika 1, gërma b)palët mund të bien dakord që,
b
në përjashtim nga neni 47 i këtij
ligji, ofruesi i shërbimeve të
pagesave të mos bëjë propozime
për ndryshime në kushtet e
kontratës tip, në të njëjtën
mënyrë, siç parashikohet në pikën
1 të nenit 44 të këtij ligji;
Neni 35, Pika 1, gërma c)
palët mund të bien
c
dakord që, në përjashtim nga
nenet 50 dhe 51, pas ekzekutimit
të një transaksioni pagese:
Neni 35, Pika 1, gërma
a
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E plotë

E plotë

E plotë

pagesave të japë ose të vërë në
dispozicion vetëm një referencë që i
mundëson përdoruesit të shërbimit të
pagesave identifikimin e transaksionit
të pagesës, shumën e transaksionit të
pagesës, çdo tarifë dhe/ose, në rastin
e disa transaksioneve pagese të të
njëjtit lloj të bëra te i njëjti përfitues
pagese, informacionin mbi shumën
totale dhe tarifat për ato transaksione
pagese; (ii) ofruesi i shërbimit të
pagesave nuk është i detyruar të japë
apo të vendosë në dispozicion
informacionin e përmendur në pikën
(i), nëse instrumenti i pagesës është
përdorur në mënyrë anonime ose nëse
ofruesi i shërbimit të pagesave
teknikisht nuk është në gjendje të
sigurojë
këtë
informacion.
Megjithatë, ofruesi i shërbimit të
pagesave duhet t'i japë paguesit një
mundësi për të verifikuar shumën e
fondeve të depozituara.

Neni 42
Pika 2

2.Për transaksionet kombëtare të
pagesave, shtetet anëtare ose autoritetet
e tyre kompetente mund të zvogëlojnë
ose të dyfishojnë shumat e përmendura
në paragrafin 1. Ato mund ti rrisin këto
shuma deri në 500 Euro për
instrumentet e pagesave të parapaguara.

Neni 35 pika 2

Neni 43

1.Ky

Neni 36 pika 1

kre

do

të

zbatohet

për

83

i.
ofruesi i shërbimeve të
pagesave jep ose vendos në
dispozicion vetëm një referencë,
që i mundëson përdoruesit të
shërbimeve
të
pagesave
identifikimin dhe shumën e
transaksionit të pagesës, çdo
tarifë dhe/ose, në rastin e disa
transaksioneve pagese të të njëjtit
lloj të kryera tek i njëjti përfitues
pagese,
informacionin
mbi
shumën totale dhe tarifat për ato
transaksione pagese;
ii.ofruesi
i
shërbimeve
të
pagesave nuk është i detyruar të
japë apo të vendosë në
dispozicion, informacionin e
përmendur në nënpikën (i) të
kësaj shkronje, nëse instrumenti i
pagesës është përdorur në mënyrë
anonime ose nëse ofruesi i
shërbimeve të pagesave teknikisht
nuk është në gjendje të sigurojë
këtë informacion. Megjithatë,
ofruesi i shërbimeve të pagesave
duhet t'i japë paguesit një
mundësi për të verifikuar shumën
e fondeve të ruajtura.
2.Banka e Shqipërisë, me akt
nënligjor, mund të ulë ose
dyfishojë limitet sipas pikës 1 të
këtij neni. Për instrumentet e
pagesave të parapaguara, limiti
mund të rritet deri në një nivel të
përcaktuar me akt nënligjor të
Bankës së Shqipërisë.
1.

Ky

kre

zbatohet

për

E plotë

E plotë

Pika 1

transaksionet e pagesës së vetme që
nuk mbulohen nga një kontratë kuadër.

Neni 43
Pika 2

Kur një urdhër pagesë për një
transaksion
pagese
të
vetme,
transmetohet me anë të një instrumenti
pagese të mbuluar nga një kontratë
kuadër, ofruesi i shërbimit të pagesës
nuk është i detyruar të japë ose të bëjë
të disponueshëm informacionin, i cili
është dhënë tashmë për përdoruesin e
shërbimit të pagesave në bazë të një
kontrate kuadër me një tjetër ofrues të
shërbimit të pagesave apo që do t'i jepet
atij sipas kësaj kontrate kuadër.

Neni 36 pika 2

Neni 44
Pika 1

1.Shtetet anëtare duhet të kërkojnë që,
para se përdoruesi i shërbimit të
pagesës të nënshkruajë një kontratë
shërbimi për pagesë të vetme apo
ndonjë ofertë, ofruesi i shërbimit të
pagesave, të vërë në dispozicion të tij,
në
një
mënyrë
lehtësisht
të
aksesueshme,
informacionin
dhe
kushtet e përcaktuara në nenin 45
lidhur me shërbimet e veta. Me
kërkesën e përdoruesit të shërbimit të
pagesës, ofruesi i shërbimit të pagesave
duhet të japë informacionin dhe kushtet
e shërbimit të shkruara në letër ose në
një tjetër formë të qëndrueshme. Këto
informacione dhe kushte duhet të jepen
në formulime lehtësisht të kuptueshme
dhe në një formë të qartë dhe
gjithëpërfshirëse, në një gjuhë zyrtare
të shtetit anëtar ku propozohet shërbimi
i pagesës ose në ndonjë gjuhë tjetër të

Neni 37 pika 1
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transaksionet
individuale
të
pagesave që nuk mbulohen nga
një kontratë tip.
2.
Kur një urdhërpagese për
një transaksion individual pagese,
transmetohet me anë të një
instrumenti pagese bazuar në një
kontratë tip, ofruesi i shërbimeve të
pagesave nuk është i detyruar të
japë ose të bëjë të disponueshëm
informacionin, i cili është dhënë
tashmë
për
përdoruesin
e
shërbimeve të pagesave në bazë të
një kontrate tip me një ofrues tjetër
të shërbimeve të pagesave apo që
do t'i jepet atij sipas asaj kontrate
tip.
1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave vë në dispozicion të
përdoruesit të shërbimeve të
pagesës, para nënshkrimit të një
kontrate shërbimi për një pagesë
individuale apo ndonjë oferte,
informacionin dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 38 të këtij
ligji, në një mënyrë lehtësisht të
aksesueshme lidhur me shërbimet
e veta. Me kërkesën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave, ofruesi
i shërbimeve të pagesave duhet të
japë informacionin dhe kushtet e
shërbimit, të shkruara në letër ose
në
një
formë
tjetër
të
qëndrueshme komunikimi. Këto
informacione dhe kushte duhet të
shprehen në fjalë lehtësisht të
kuptueshme dhe në një formë të
qartë dhe të kuptueshme, të

E plotë

E plotë

rënë dakord ndërmjet palëve.

paktën në gjuhën shqipe.

Neni 44
Pika 2

2.Nëse kontrata e shërbimit të pagesës
së vetme është lidhur me kërkesën e
përdoruesit të shërbimit të pagesave
duke përdorur një mjet të komunikimit
në distancë që nuk i mundëson ofruesit
të shërbimit të pagesave pajtueshmërinë
me paragrafin 1, ofruesi i shërbimit të
pagesave duhet të përmbushë detyrimet
e tij sipas atij paragrafi menjëherë pas
ekzekutimit të transaksionit të pagesës

Neni 37 pika 2

2.Nëse kontrata e shërbimit për
një pagesë individuale është
lidhur me kërkesën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave duke
përdorur një mjet të komunikimit
në distancë që nuk i mundëson
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave pajtueshmërinë me
pikën 1 të këtij neni, ofruesi i
shërbimeve të pagesave duhet të
përmbushë detyrimet e tij sipas
asaj
pike
menjëherë
pas
ekzekutimit të transaksioni.

E plotë

Neni 44
Pika 3

3.Detyrimet që rrjedhin nga paragrafi 1
i këtij neni mund të përmbushen edhe
duke dhënë një kopje të draft kontratës
së shërbimit të pagesës së vetme apo
një kopje të draft urdhër pagesës, duke
përfshirë informacionin dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 45.

Neni 37 pika 3

E plotë

Neni 45
Pika 1

1.Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që
përdoruesit e shërbimit të pagesës t'I
jepen ose t'i vihen në dispozicion
informacionet
dhe
kushtet
e
mëposhtme:

Neni 38 pika 1

3.
Detyrimet që rrjedhin
nga pika 1 e këtij neni mund të
përmbushen edhe duke dhënë një
kopje të projekt-kontratës së
shërbimit të pagesës individuale
apo një kopje të model
urdhërpagesës, duke përfshirë
informacionin dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 38 të këtij
ligji.
1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave, i jep ose i vë në
dispozicion,
përdoruesit
të
shërbimeve
të
pagesave,
informacionin dhe kushtet e
mëposhtme:

a)përshkrim
i
hollësishëm
i
informacionit ose identifikues unik që
duhet të jepet nga përdoruesi i
shërbimit të pagesave në mënyrë që një
urdhër pagesë të iniciohet ose të

Neni 38 pika 1, gërma
a)

a)
një
specifikim
të
informacionit ose identifikuesin
unik që përdoruesi i shërbimeve
të pagesave duhet të japë me
qëllim inicimin ose ekzekutimin e

E plotë

Neni 45,
Pika 1, gërma
a
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E plotë

Neni 45, Pika
1, gërma b
Neni 45, Pika
1, gërma c

ekzekutohet siç duhet;
b) koha maksimale e ekzekutimit për
shërbimin e pagesës që do të ofrohet;
(c) të gjitha tarifat që përdoruesi i
shërbimit të pagesave duhet t'i paguajë
ofruesit të shërbimit të pagesave dhe,
kur është e përshtatshme, ndarja e
këtyre tarifave;

Neni 45, Pika (d) kur është e përshtatshme, norma
1, gërma d
reale apo referencë e kursit të këmbimit
që do të zbatohet për transaksionin e
pagesës
2.Gjithashtu, shtetet anëtare duhet të
Neni 45
sigurojnë që ofruesit e shërbimit të
Pika 2
inicimit të pagesës, përpara se të
iniciojnë një pagese, t’i japin paguesit,
ose t’ i vejnë në dispozicion, në një
forme të qartë dhe të kuptueshme,
informacionet e mëposhtme:
Neni 45,
a)emrin e ofruesit të shërbimit të
Pika 2, gërma inicimit të pagesës, adresën gjeografike
a
të administratës qendrore, kur është e
zbatueshme, adresën gjeografike të
agjentit të tij ose të degës së saj në
shtetin anëtar ku shërbimi i pagesës
propozohet, dhe të gjitha të dhënat e
tjera,
duke
përfshirë
adresën
elektronike, për tu marre në konsiderate
për komunikimin me ofruesit e
shërbimeve inicial/fillestar te pagesës;
dhe
Neni 45, Pika b)
të
dhënat
e
autoritetit
2, gërma b
kompetent.
Neni 45
Pika 3

c)Çdo informacion tjetër përkatës dhe
kushtet e specifikuara në nenin 52,
duhet të vihen në dispozicion të

saktë të urdhrit të pagesës;
b)
kohën maksimale të
ekzekutimit që duhet për kryerjen
e shërbimeve të pagesave;
Neni 38 pika 1, gërma c)
të gjitha tarifat që
c)
përdoruesi
i
shërbimeve të
pagesave duhet t'i paguajë ofruesit
të shërbimeve të pagesave dhe, kur
është e zbatueshme, një ndarje në
zëra të këtyre tarifave;
Neni 38 pika 1, gërma d)
kur është e zbatueshme,
d)
normën aktuale apo referencë të
kursit
të
këmbimit
për
transaksionin e pagesës
Neni 38, pika 2
2.
Ofruesit e shërbimit të
inicimit të pagesës, përpara se të
iniciojnë një pagesë, i japin ose i
mundësojnë
paguesit,
informacionin e mëposhtëm të
qartë dhe të kuptueshëm:
Neni 38 pika 1, gërma
b)

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 38 pika 2, gërma
a)

a)emrin e ofruesit të shërbimit të
inicimit të pagesës, adresën e
selisë qendrore, dhe kur është e
zbatueshme, adresën e agjentit të
tij ose të degës ku shërbimi i
pagesës
ofrohet,
dhe
çdo
informacion në lidhje me
kontaktin, duke përfshirë adresën
elektronike, për komunikimin me
ofruesit e shërbimit të inicimit të
pagesës; dhe

E plotë

Neni 38, pika 2, gërma
b)

b)
të dhënat e Bankës së
Shqipërisë.

E plotë

Neni 38, pika 3

3.Kur është e zbatueshme, çdo
informacion tjetër përkatës dhe
kushtet e përcaktuara në nenin 45

E plotë
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përdoruesit të shërbimit të pagesave, në
një mënyrë lehtësisht të aksesueshme
për ta, sipas rastit.
Neni 46

Përveç informacioneve dhe kushteve të
parashikuara në nenin 45, kur një
urdhër-pagese
niset/iniciohet/fillohet
nëpërmjet një ofruesi i shërbimit
fillestar të pagesës, ofruesi i shërbimit
inicial të pagesës i jep paguesit dhe, kur
është e përshtatshme, edhe përfituesit,
ose i vë në dispozicion, menjëherë pasi
ka nisur urdhërpagesën, të dhënat e
mëposhtme:

Neni 39

a) një konfirmim i fillimit të
suksesshëm të urdhërpagesës nga
ofruesi i shërbimit të pagesës që
administron llogarinë e paguesit;
b) një referencë për ti mundësuar
paguesit
dhe
përfituesit
të
identifikoje transaksionin e pagesës
dhe, kur është e përshtatshme, për
ti lejuar përfituesit të identifikoje
paguesin, si edhe çdo informacion
të dhënë gjate transaksionit të
pagesës;
c) vlerën e transaksionit të pagesës;
d) kur
aplikohet,
tarifën
e
shpenzimeve që i paguhen ofruesit
të shërbimit inicial të pagesës për
transaksionin e pagesës dhe, kur
është e përshtatshme, një ndarje në
zëra të shumave të këtyre tarifave.

Neni 47

Kur një urdhërpagese iniciohet/fillohet
nëpërmjet një ofruesi shërbimi inicial

Neni 40
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të këtij ligji, vihen në dispozicion
të përdoruesit të shërbimeve të
pagesave,
në
një
mënyrë
lehtësisht të aksesueshme.
Krahas
informacioneve
dhe
kushteve të parashikuara në nenin
38 të këtij ligji, kur një urdhër
pagese iniciohet nëpërmjet një
ofruesi të shërbimit të inicimit të
pagesës, ky i fundit menjëherë
pasi ka iniciuar urdhërpagesën, i
jep ose i mundëson paguesit dhe,
kur është e zbatueshme edhe
përfituesit,
të
dhënat
e
mëposhtme:
a)
konfirmimin e inicimit të
suksesshëm të urdhërpagesës nga
ofruesi i shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë së paguesit;
b)
referencë
për
t’i
mundësuar
paguesit
dhe
përfituesit
të
identifikojë
transaksionin e pagesës dhe, kur
është e mundshme, për t’i lejuar
përfituesit
të
identifikojë
paguesin, si edhe çdo informacion
të dhënë gjatë transaksionit të
pagesës;
c)
vlerën e transaksionit të
pagesës;
d)
kur është e zbatueshme,
tarifën e çdo shpenzimi që i
paguhet ofruesit të shërbimit të
inicimit
të
pagesës
për
transaksionin, dhe kur është e
zbatueshme, një ndarje në zëra të
shumave të këtyre tarifave.
Në rastin kur një urdhërpagesë
iniciohet nëpërmjet një ofruesi të

E plotë

E plotë

pagese, ai duhet t’i vëre në dispozicion
ofruesit të shërbimit të pagesës
administrues të llogarisë së paguesit
referencën e transaksionit të pagesës.
Neni 48

Menjëherë
pas
marrjes
së
urdhërpagesës, ofruesi i shërbimit të
pagesave duhet të japë ose të vërë në
dispozicion të paguesit, në të njëjtën
mënyrë siç parashikohet në nenin 44
paragrafi 1, të gjitha të dhënat e
mëposhtme në lidhje me shërbimet e
veta:

Neni 41

Neni
gërma a

48,

(a)
një referencë që i mundëson
paguesit të identifikojë transaksionin e
pagesës dhe, kur është e përshtatshme,
informacion në lidhje me përfituesin e
pagesës;

Neni 41, gërma a)

Neni
gërma b

48,

(b)
shumën e transaksionit të
pagesës në monedhën që është përdorur
në urdhërpagesë;

Neni 41, gërma b)

Neni
gërma c

48, (c)
shumën e ndonjë tarife që
duhet paguar nga paguesi për
transaksionin e pagesës dhe, aty ku është
e përshtatshme, një ndarje në zëra të
shumave të këtyre tarifave;

Neni 41, gërma c)

Neni
gërma d

48, (d)
kursin e këmbimit të përdorur
në transaksionin e pagesës nga ofruesi i
shërbimit të pagesës së paguesit aty ku
është e aplikueshme, apo një referencë
në lidhje me to, kur ato janë të ndryshme
nga kursi i dhënë, në përputhje me nenin
45 paragrafi 1 gërma d, dhe shumën e
transaksionit të pagesës në monedhën

Neni 41, gërma d)
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shërbimit të inicimit të pagesës, ai
vendos në dispozicion të ofruesit të
shërbimit të pagesës për shërbimin
e llogarisë së paguesit, referencën e
transaksionit të pagesës.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave
të paguesit, menjëherë pas
marrjes së urdhërpagesës, jep ose
vendos në dispozicion të paguesit,
në të njëjtën mënyrë siç
parashikohet në pikën 1 të nenit
37 të këtij ligji, të gjitha të dhënat
e mëposhtme në lidhje me
shërbimet e veta:

E plotë

a)referencën që i mundëson
paguesit
të
identifikojë
transaksionin e pagesës dhe, kur
është e mundshme, informacion
në lidhje me përfituesin e
pagesës;
b)shumën e transaksionit të
pagesës, në monedhën në të cilën
fondet janë në dispozicion të
përfituesit të pagesës;
c)shumën e tarifës së paguar për
transaksionin e pagesës nga
përfituesi i pagesës dhe, kur është
e zbatueshme, një ndarje në zëra
të shumës së tarifave;

E plotë

d)kur është e zbatueshme, kursin
e këmbimit të përdorur në
transaksionin e pagesës nga
ofruesi i shërbimit të pagesës të
përfituesit të pagesës, dhe shumën
e transaksionit të pagesës para
këmbimit;

E plotë

E plotë

E plotë

pas konvertimit;
Neni
gërma e

48,

(e)
datën
urdhërpagesës.

e

pranimit

të

Neni 41, gërma e)

e)datë-valutën e kreditimit.

E plotë

1.
Ky kre zbatohet për
transaksionet e pagesave të
rregulluara nga një kontratë tip.
2.
Banka e Shqipërisë, me
akt nënligjor, mund të përcaktojë
kërkesa më të thjeshtuara të
informimit, për kategori të
caktuara
të
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave, bazuar
në shërbimet që ata ofrojnë,
shumat respektive dhe rreziqet
për përdoruesit e shërbimeve të
pagesave.
1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave, përpara se përdoruesi i
shërbimeve të pagesave të
nënshkruajë kontratën tip ose të
angazhohet nëpërmjet një oferte, i
jep përdoruesit të shërbimeve të
pagesave në letër ose në një
formë tjetër të qëndrueshme
komunikimi, informacionin dhe
kushtet e përcaktuara në nenin 45
të këtij ligji. Informacioni dhe
kushtet shprehen me fjalë
lehtësisht të kuptueshme dhe në
një formë të qartë dhe të
kuptueshme, të paktën në gjuhën
shqipe.

E plotë

2.
Nëse kontrata tip është
lidhur me kërkesën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave, duke
përdorur një mjet të komunikimit

E plotë

Neni 50

Ky kre zbatohet për transaksionet e
pagesave që mbulohen nga një
kontratë kuadër.

Neni 43

Neni 51
Pika 1

1. Shtetet anëtare duhet të kërkojnë që
ofruesi i shërbimit të pagesave t'i
sigurojë përdoruesit të shërbimit të
pagesave në letër ose në një tjetër
formë të qëndrueshme informacionin
dhe kushtet e përcaktuara në nenin 52,
në kohën e duhur para se përdoruesi i
shërbimit të pagesave të nënshkruajë
ndonjë kontratë kuadër apo ndonjë
ofertë.
Informacioni dhe kushtet
duhet të jepen në formulime lehtësisht
të kuptueshme dhe në një formë të
qartë dhe gjithëpërfshirëse, në një
gjuhë zyrtare të shtetit anëtar ku
ofrohet shërbimi i pagesës ose në
ndonjë gjuhë tjetër të rënë dakord
ndërmjet palëve.
2.
Nëse kontrata e shërbimit të
pagesës së vetme është lidhur me
kërkesën e përdoruesit të shërbimit të
pagesave duke përdorur një mjet të

Neni 44, Pika 1

Neni 51
Pika 2

Neni 44, Pika 2
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E plotë

komunikimit në distancë që nuk i
mundëson ofruesit të shërbimit të
pagesave pajtueshmërinë me paragrafin
1, ofruesi i shërbimit të pagesave duhet
të përmbushë detyrimet e tij sipas atij
paragrafi menjëherë pas ekzekutimit të
transaksionit të pagesës.

në distancë, që nuk i lejon
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave pajtueshmërinë me
pikën 1 të këtij neni, ofruesi i
shërbimeve të pagesave përmbush
detyrimet e tij sipas kësaj pike
menjëherë pas lidhjes së kontratës
tip.

Neni 51, Pika
3

3.
Është gjithashtu e mundur që
detyrimet që rrjedhin nga paragrafi 1 i
këtij neni, të përmbushen edhe duke
dhënë një kopje të draft kontratës
kuadër, duke përfshirë informacionin
dhe kushtet e përcaktuara në nenin 52.

Neni 44, Pika 3

Neni 52
Pika 1, gërma
a

Shtetet anëtare duhet të sigurohen që
përdoruesit të shërbimit të pagesës t'i
jepet informacioni dhe kushtet e
mëposhtme:

Neni 45, gërma a)/(i)

3.
Ofruesi
mund
të
përmbushë detyrimet që rrjedhin
nga pika 1 e këtij neni, edhe duke
i dhënë përfituesit të shërbimeve
të pagesave një kopje të projekt
kontratës tip, në të cilën
përfshihen informacioni dhe
kushtet e përcaktuara në nenin 45
të këtij ligji.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave,
i
paraqet
përdoruesit
të
shërbimeve
të
pagesave,
informacionin dhe kushtet si më
poshtë:

E plotë

E plotë

1. për ofruesin e shërbimit të pagesave:
a)
mbi
ofruesin
e
shërbimeve të pagesave:
i.
emrin e ofruesit të
shërbimeve të pagesave, adresën e
selisë qendrore dhe, sipas rastit,
adresën e agjentit apo degës së tij,
ku ofrohen shërbimet e pagesave,
dhe çdo adresë tjetër, përfshirë
adresën e postës elektronike, që
përdoret për komunikim me
ofruesin
e
shërbimeve
të
pagesave;

a)
emri i ofruesit të shërbimit të
pagesave, adresa gjeografike e zyrës së
tij qendrore dhe, sipas rastit adresa
gjeografike e agjentit apo degës së tij të
themeluar në shtetin anëtar ku ofrohet
shërbimi i pagesave, dhe çdo adresë
tjetër, duke përfshirë adresën e postës
elektronike, që do të përdoret për
komunikim me ofruesin e shërbimit të
pagesave;

Neni 52, Pika
1, gërma b

b)
të dhënat e autoriteteve
mbikëqyrëse përkatëse dhe të regjistrit

Neni 45, gërma a)/(ii)
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ii.
të dhëna identifikuese
mbi regjistrimin, në regjistrin e

E plotë

Neni 52, Pika
2, gërma a

të parashikuar në nenin 14 ose ndonjë
regjistër tjetër përkatës publik për
autorizimin e ofruesit të shërbimit të
pagesave dhe numri i regjistrimit, ose
mjete të barasvlershme të identifikimit
në këtë regjistër;
2.
për përdorimin e shërbimeve
të pagesave:
a)
përshkrimi i karakteristikave
kryesore të shërbimeve të pagesave që
ofrohen;

Bankës së Shqipërisë sipas nenit
16 të këtij ligji;

Neni 45, gërma b)/(i)

b)
mbi
përdorimin
shërbimeve të pagesave:
i.
një
përshkrim
karakteristikave
kryesore
shërbimeve të pagesave
ofrohen;

e

E plotë

të
të
që

Neni 52,
Pika 2, gërma
b

b)
specifikimi i informacionit ose
i kodit unik të identifikimit që jepet nga
përdoruesi i shërbimeve të pagesave,
me qëllim inicimin ose ekzekutimin e
saktë të një urdhërpagese;

Neni 45, gërma b)/(ii)

ii.
një
specifikim
të
informacionit ose të kodit unik të
identifikimit që jepet nga
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, me qëllim inicimin ose
ekzekutimin e saktë të një
urdhërpagese;

E plotë

Neni 52,
Pika 2, gërma
c

c)
forma dhe procedura për
dhënien e miratimit për inicimin e një
urdhër-pagesë ose për të ekzekutuar një
transaksion pagese dhe tërheqjen e një
miratimi të tillë në përputhje me nenet
64 dhe 80;

Neni 45, gërma b)/(iii)

iii.
formën dhe procedurën
për dhënien e pëlqimit për
inicimin e një urdhërpagese ose
për ekzekutimin e një transaksioni
pagese, si dhe për tërheqjen e një
pëlqimi të tillë në përputhje me
nenet 57 dhe 73 të këtij ligji;

E plotë

Neni 52,
Pika 2, gërma
d

d)
një referencë për afatin kohor
të marrjes së urdhër-pagesës në
përputhje me nenin 78 dhe kohën e
ndërprerjes nëse ka, të vendosur nga
ofruesi i shërbimit të pagesave;

Neni 45, gërma b)/(iv)

iv.
referencë për afatin
kohor të marrjes së urdhërpagesës
në përputhje me nenin 71 të këtij
ligji dhe kohën e ndërprerjes (cutoff) nëse ka, të vendosur nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave;

E plotë

Neni 52, Pika
2, gërma e

e)
koha maksimale e ekzekutimit
për shërbimet e pagesave që do të

Neni 45, gërma b)/(v)

v.
kohën maksimale të
ekzekutimit për shërbimet e

E plotë
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ofrohen;

Neni 52
Pika 2, gërma
f

Neni 52
Pika 2, gërma
g

pagesave që ofrohen;

f)
nëse ekziston një mundësi për
të rënë dakord mbi limitin e shpenzimit
për përdorimin e instrumentit të
pagesës, në përputhje me nenin 68
paragrafi 1;

Neni 45, gërma b)/(vi)

vi.
nëse
ekziston
një
mundësi për të rënë dakord mbi
kufirin
e
shpenzimit
për
përdorimin e instrumentit të
pagesës, në përputhje me pikën 1
të nenit 61 të këtij ligji;

E plotë

g)
në rastin e një instrumenti
pagese i lidhur me një karte co-badged,
të drejtat e përdoruesit të shërbimeve të
pagesave sipas nenit 8 të Rregullores
(BE) 2015/751;

Neni
45,
b)/(vii)

vii.
të drejtat e përdoruesit
në rastin e një instrumenti pagese
të bazuar në kartë (card-based),
ose të bazuar në simbole të
përbashkëta (co-badged).

E plotë

c)
mbi tarifat, normat e
interesit dhe kurset e këmbimit:
i.
të gjitha tarifat e
pagueshme nga përdoruesi i
shërbimeve të pagesave tek
ofruesi i shërbimeve të pagesave,
duke përfshirë edhe ato që lidhen
me mënyrën dhe shpeshtësinë me
të
cilën
informacioni
i
parashikuar sipas këtij ligji jepet
ose vihet në dispozicion dhe, kur
është e zbatueshme, ndarja në
zëra e shumave të këtyre tarifave;
ii.
aty
ku
është
e
zbatueshme, normat e interesit
dhe kursi i këmbimit që
aplikohen, ose, nëse përdoren
norma interesi dhe kurs këmbimi
referencë, metodën e llogaritjes së
interesit aktual, si edhe datën
përkatëse dhe indeksin ose bazën
për përcaktimin e interesit apo

E plotë

gërma

Neni 52
3. për tarifat, normat e interesit dhe
Pika 3, gërma kursin e këmbimit:
a
(a) të gjitha tarifat e pagueshme nga
përdoruesi i shërbimit të pagesave për
ofruesin e shërbimit të pagesave duke
përfshirë ato që lidhen me mënyrën dhe
frekuencën me të cilën informacionet të
parashikuara sipas kësaj direktive jepen
ose vihen në dispozicion dhe, kur është
e përshtatshme, ndarja në zëra e
shumave të këtyre tarifave;

Neni 45, gërma c)/(i)

Neni 52
Pika 3, gërma
b

Neni 45, gërma c)/(ii)

(b) normat e interesit dhe kursi i
këmbimit që do të aplikohen, sipas
rastit, ose, nëse do të përdoren norma
interesi referencë dhe kurs këmbimi
(referencë), metodën e llogaritjes së
interesit aktual, si edhe datën përkatëse
dhe indeksin ose bazën për përcaktimin
e interesit referencë apo kursin e
këmbimit referencë;
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E plotë

Neni 52
Pika 3, gërma
c

(c) zbatimi i menjëhershëm i
ndryshimeve në normën e interesit
referencë apo kursin e këmbimit
referencë, nëse është rënë dakord, dhe
kërkesat për informacion që lidhen me
ndryshimet në përputhje me nenin 54
paragrafi 2;

Neni 45, gërma c)/(iii)

Neni 52
Pika 4, gërma
a

4. për komunikimin:
(a) mjetet e komunikimit, sipas rastit,
duke përfshirë kërkesat teknike për
pajisjet dhe programet e përdoruesit të
shërbimit të pagesave, të miratuara
midis palëve për transmetimin e
informacionit apo njoftimeve sipas
kësaj direktive;

Neni 45, gërma d)/(i)

Neni 52
Pika 4, gërma
b

(b) mënyrën dhe frekuencën me të
cilën informacioni duhet të sigurohet
ose të vihet në dispozicion sipas kësaj
direktive;

Neni 45, gërma d)/(ii)

Neni 52, Pika
4, gërma c

(c) gjuhën ose gjuhët në të cilat do të
nënshkruhet kontrata kuadër dhe do të
mbahet komunikimi gjatë kësaj
marrëdhënieje kontraktuale; dhe

Neni 45, gërma d)/(iii)

Neni 52, Pika
4, gërma d

(d) të drejtën e përdoruesit të shërbimit
të pagesave për të marrë kushtet
kontraktuale të kontratës kuadër dhe
informacionin e kushtet, në përputhje
me nenin 53;

Neni 45, gërma d)/(iv)

Neni 52
5. për masat mbrojtëse dhe masat
Pika 5, gërma korrigjuese:
a

Neni 45, gërma e)/(i)
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kursin e këmbimit referencë;
iii.
nëse
bihet
dakord,
zbatimin e menjëhershëm të
ndryshimeve në normën e
interesit apo kursin e këmbimit
referencë, dhe kërkesat për
informim
që
lidhen
me
ndryshimet në përputhje me pikën
2 të nenit 47;
d)
për komunikimin:
i.
aty
ku
është
e
zbatueshme,
mjetet
e
komunikimit, duke përfshirë
kërkesat teknike për pajisjet dhe
programet e përdoruesit të
shërbimeve të pagesave, të
dakorduara midis palëve për
transmetimin e informacionit apo
njoftimeve, sipas këtij ligji;
ii.
mënyrën
dhe
shpeshtësinë
me
të
cilën
informacioni jepet ose vihet në
dispozicion sipas këtij ligji;
iii.
gjuhën ose gjuhët në të
cilën/at lidhet kontrata tip dhe
mbahet komunikimi ndërmjet
palëve, gjatë kësaj marrëdhënieje
kontraktore;
iv.
të drejtën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave për të
marrë kushtet e parashikuara në
kontratën
tip,
si
dhe
informacionin dhe kushtet, në
përputhje me nenin 46 të këtij
ligji;
e)
për masat mbrojtëse dhe
veprimet korrigjuese:
i.
aty
ku
është
e

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

(a) sipas rastit, një përshkrim të hapave
që përdoruesi i shërbimit të pagesave
duhet të marrë në mënyrë që të mbajë të
sigurt një instrument pagese dhe si të
njoftojë ofruesin e shërbimit të
pagesave për qëllime të nenit 69
paragrafi 1 gërma b;

zbatueshme, një përshkrim të
hapave
që
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave duhet të
ndërmarrë, në mënyrë që të mbajë
të sigurtë një instrument pagese si
dhe mënyrën e njoftimit të
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave. për qëllime të nenit 62,
pika 1, shkronja “b” të këtij ligji;
ii.
procedurën e sigurtë për
njoftimin e përdoruesit të
shërbimeve të pagesave nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave,
në rast mashtrimi ose dyshimi për
mashtrim, ose në rast të
kërcënimeve të sigurisë;
iii.
nëse është rënë dakord,
kushtet sipas të cilave ofruesi i
shërbimeve të pagesave rezervon
të drejtën për të bllokuar një
instrument pagese, në përputhje
me nenin 61 të këtij ligji;

Neni 52
Pika 5, gërma
b

(b) Procedura e sigurt për njoftimin e
përdoruesit të shërbimit të pagesave
nga ofruesi i shërbimit të pagesave, në
rast dyshimi për mashtrim ose
mashtrimi te provuar, ose ne rast të
kërcënimeve të sigurisë;

Neni 45, gërma e)/(ii)

Neni 52
Pika 5, gërma
c

(c) nëse është rënë dakord, kushtet
sipas të cilave ofruesi i shërbimit të
pagesave rezervon të drejtën për të
bllokuar një instrument pagese, në
përputhje me nenin 68;

Neni 45, gërma e)/(iii)

Neni 52
Pika 5, gërma
d

(d) përgjegjësinë e paguesit, në
përputhje me nenin 74, duke përfshirë
informacion mbi shumën përkatëse;

Neni 45, gërma e)/(iv)

iv.
detyrimin e paguesit, në
përputhje me nenin 67 të këtij
ligji, duke përfshirë informacion
mbi shumën përkatëse;

E plotë

Neni 52, Pika
5, gërma e

(e) mënyrën se si dhe kur përdoruesi i
shërbimit të pagesës duhet të njoftojë
ofruesin e shërbimit të pagesës për çdo
transaksion pagese të paautorizuar, te
iniciuar ose të ekzekutuar gabimisht ,
në përputhje me nenin 71, si dhe mbi
përgjegjësinë e ofruesit të shërbimit të
pagesës për transaksionet e pagesave të
paautorizuara, në përputhje me nenin
73;

Neni 45, gërma e)/(v)

v.
mënyrën dhe periudhën
brenda së cilës përdoruesi i
shërbimeve të pagesave njofton
ofruesin e shërbimeve të pagesave
për çdo transaksion pagese të
paautorizuar, ose të iniciuar, ose
të ekzekutuar gabimisht, në
përputhje me nenin 64 të këtij
ligji, si dhe mbi detyrimin e
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave për transaksionet e

E plotë
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E plotë

E plotë

Neni 52
Pika 5, gërma
f

(f) detyrimin e ofruesit të shërbimit të
pagesave për inicimin ose ekzekutimin
e transaksioneve të pagesave, në
përputhje me nenin 89; dhe

Neni 45, gërma e)/(vi)

Neni 52, Pika
5, gërma g

(g) kushtet për rimbursim, në përputhje
me nenet 76 dhe 77;

Neni 45, gërma e)/(vii)

Neni 52, Pika
6, gërma a

6. mbi ndryshimet dhe zgjidhjen e
kontratës kuadër:

Neni 45, gërma f)/(i)

(a) informacioni se ndryshimet e
kushteve, në përputhje me nenin 54,
konsiderohen se janë pranuar nga
përdoruesi i shërbimit të pagesës, nëse
është rënë dakord, përveç rastit kur ai
ka njoftuar ofruesin e shërbimit të
pagesave se nuk i pranon ndryshimet,
përpara datës së propozuar të hyrjes së
tyre në fuqi;

Neni 52, Pika
6, gërma b

(b) kohëzgjatjen e kontratës kuadër;
dhe

Neni 45, gërma f)/(ii)

Neni 52
(c) të drejtën e përdoruesit të shërbimit
Pika 6, gërma të pagesave për zgjidhjen e kontratës
c
kuadër dhe të çdo marrëveshjeje që ka
lidhje me përfundimin e saj në
përputhje me nenin 54 paragrafi 1 dhe
nenin 55;

Neni 45, gërma f)/(iii)

Neni 52,
Pika 7, gërma
a

Neni 45, gërma g)/(i)

7. për dëmshpërblimin:
a)
çdo dispozitë kontraktuale mbi
ligjin e zbatueshëm për kontratën
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pagesave të paautorizuara, në
përputhje me nenin 66 të këtij
ligji;
vi.
detyrimin e ofruesit të
shërbimit të pagesave për
inicimin ose ekzekutimin e
transaksioneve të pagesave, në
përputhje me nenin 82 të këtij
ligji; dhe
vii.
kushtet për rimbursim,
në përputhje me nenet 69 dhe 70
të këtij ligji;
f)
mbi ndryshimet dhe
zgjidhjen e kontratës tip:
i.
nëse është rënë dakord,
informacionin i cili tregon se
ndryshimet e kushteve, sipas
përcaktimeve të nenit 47 të këtij
ligji, konsiderohen të jenë pranuar
nga përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, me përjashtim të rastit
kur ai ka njoftuar ofruesin e
shërbimeve të pagesave se nuk i
pranon ndryshimet, përpara datës
së propozuar të hyrjes së tyre në
fuqi;
ii.
kohëzgjatjen e kontratës
tip;
iii.
të drejtën e përdoruesit
të shërbimeve të pagesave për të
zgjidhur kontratën tip dhe çdo
marrëveshje që ka lidhje me
zgjidhjen, në përputhje me nenin
47, pika 1 dhe nenin 48 të këtij
ligji;
g)
mbi
zgjidhjen
e
mosmarrëveshjeve:
i.
legjislacionin
e

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

kuadër dhe/ose gjykatat kompetente;
dhe
Neni 52, Pika
7, gërma b

Neni 53

Neni 54
Pika 1

zbatueshëm
kompetente;

dhe

gjykatën

b)
procedurat jashtë gjykate të
ankimit dhe të dëmshpërblimit, në
dispozicion
për
përdoruesin
e
shërbimeve të pagesave, në përputhje
me nenet nga 99 deri 102.
Përdoruesi i shërbimit të pagesës duhet
të ketë të drejtë që, në çdo kohë gjatë
marrëdhënies kontraktuale, të bëjë
kërkesë për të marrë me shkrim ose me
mjete të tjera të qëndrueshme, kushtet e
kontratës kuadër, si dhe informacionin
dhe kushtet e specifikuara në nenin 52.

Neni 45, gërma g)/(ii)

ii.
procedurat e zbatueshme
për zgjidhjen e alternative të
mosmarrëveshjeve, sipas neneve
92 dhe 93 të këtij ligji.

E plotë

Neni 46

E plotë

1.
Çdo ndryshim në kontratë kuadër,
si dhe në informacionin dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 52, duhet të
propozohet nga ofruesi i shërbimit të
pagesave në të njëjtën mënyrë siç
parashikohet në nenin 51 paragrafi 1
dhe jo më vonë se dy muaj para datës së
propozuar për fillimin e zbatimit të tyre.
Përdoruesi i shërbimit të pagesave
mund të pranoj ose të refuzoj
ndryshimet përpara datës së propozuar
të hyrjes në fuqi.

Neni 47, Pika 1 dhe
Pika 2

Përdoruesi i shërbimeve të
pagesave ka të drejtë që, në çdo
kohë
gjatë
marrëdhënies
kontraktore, të bëjë kërkesë për të
marrë në formë letër ose me mjete
të tjera të qëndrueshme të
komunikimit, kushtet e kontratës
tip, si dhe informacionin dhe
kushtet e specifikuara në nenin 45
të këtij ligji.
1.
Çdo
ndryshim
në
kontratën tip, si dhe në
informacionin dhe kushtet e
përcaktuara në nenin 45 të këtij
ligji, propozohet nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave në të
njëjtën
mënyrë
sipas
përcaktimeve të nenit 44, pika 1
të këtij ligji dhe jo më vonë se dy
muaj përpara datës së propozuar
për fillimin e zbatimit të tyre.
Përdoruesi i shërbimeve të
pagesave mund të pranojë ose të
refuzojë ndryshimet përpara datës
së propozuar të hyrjes së tyre në
fuqi.

Në përputhje me paragrafin 6 gërma a
të nenit 52, aty ku është e zbatueshme,
ofruesi i shërbimit të pagesave duhet të
informojë përdoruesin e shërbimit të
pagesave që ai do të konsiderohet se i
ka pranuar këto ndryshime, nëse nuk e
njofton ofruesin e shërbimit të pagesave
se nuk i pranon ndryshimet, përpara

2.
Aty
ku
është
e
zbatueshme, në përputhje me
nenin 45, shkronja “f”, nënpika
“i” të këtij ligji, ofruesi i
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E plotë

datës së propozuar të hyrjes së tyre në
fuqi. Ofruesi i shërbimit të pagesave
duhet të informojë përdoruesin e
shërbimit të pagesave në rast se
përdoruesi i shërbimit të pagesave i
refuzon ato ndryshime, përdoruesi i
shërbimit të pagesave ka të drejtën të
zgjidhë kontratën kuadër pa pagesë,
përpara datës së propozuar për zbatimin
e ndryshimeve.

Neni 54
Pika 2

2.
Ndryshimet e normave të interesit
ose të kurseve të këmbimit mund të
zbatohen
menjëherë
dhe
pa
paralajmërim, me kusht që një e drejtë
e tillë të jetë rënë dakord në kontratën
kuadër dhe që ndryshimet të jenë
bazuara në norma interesi referencë apo
kurse këmbimi referencë për të cilat
është rënë dakord, në përputhje me
nenin 52 paragrafi 3 gërma b dhe c.
Përdoruesi i shërbimit të pagesave
duhet të informohet sa më shpejt për
çdo ndryshim në normën e interesit, në
të njëjtën mënyrë siç parashikohet në
nenin 51 paragrafi 1, përveç rastit kur
palët kanë rënë dakord për një periudhë
të caktuar kohore apo për mënyrën në
të cilën duhet dhënë ose duhet vënë në
dispozicion informacioni. Megjithatë,
ndryshimet e normës së interesit ose

Neni 47, Pika 3
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shërbimeve të pagesave, informon
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave që ai do të konsiderohet
se i ka pranuar këto ndryshime,
nëse nuk e njofton ofruesin e
shërbimeve të pagesave përpara
datës së propozuar të hyrjes së
tyre në fuqi, që ato ndryshime
nuk
pranohen.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave informon
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave që në rast se, përdoruesi
i shërbimeve të pagesave i
refuzon ato ndryshime, atëherë ai
ka të drejtë të zgjidhë kontratën
tip pa penalitet dhe me efekte
vepruese në çdo moment përpara
datës së propozuar për zbatimin e
ndryshimeve.
3.
Ndryshimet në normat e
interesit ose të kurseve të
këmbimit mund të zbatohen
menjëherë dhe pa paralajmërim,
me kusht që një e drejtë e tillë të
jetë dakorduar në kontratën tip
dhe që ndryshimet të jenë të
bazuara në norma interesi
referencë apo kurse këmbimi
referencë për të cilat është rënë
dakord, në përputhje me nenin 45,
shkronja “c”, nënpika “ii” dhe
“iii” të këtij ligji. Përdoruesi i
shërbimeve
të
pagesave
informohet sa më shpejt të jetë e
mundur për çdo ndryshim në
normën e interesit, në të njëjtën
mënyrë siç parashikohet në nenin
44, pika 1, me përjashtim të rastit
kur palët kanë rënë dakord për një

E plotë

kursit të këmbimit që janë më të
favorshme
për
përdoruesit
e
shërbimeve të pagesave, mund të
aplikohen pa paralajmërim.

Neni 54, Pika
3

periudhë të caktuar kohore apo
për mënyrën në të cilën duhet
dhënë ose vënë në dispozicion
informacioni.
Ndryshimet
e
normës së interesit ose kursit të
këmbimit që janë më të
favorshme për përdoruesit e
shërbimeve të pagesave, mund të
aplikohen edhe pa njoftim.

3.
Ndryshimet e normës së interesit
ose kursit të këmbimit të përdorura në
transaksionet e pagesave, duhet të
zbatohen dhe të llogariten në mënyrë
neutrale e cila nuk përbën diskriminim
ndaj përdoruesve të shërbimeve të
pagesave.
1.Përdoruesi i shërbimit të pagesave
mund të zgjidhë kontratën kuadër në
çdo kohë, përveç rasteve kur palët kanë
rënë dakord për një periudhë paraprake
njoftimi. Kjo periudhë nuk mund të
jetë më e gjatë se një muaj.

Neni 47, Pika 4

Neni 55
Pika 2

2.
Prishja e kontratës duhet të bëhet
pa pagesë, për përdoruesin e shërbimit
të pagesave, përveç rasteve kur kontrata
ka qenë në fuqi prej më pak se 6
muajsh. Tarifat, në rast se ka, për
përfundimin e kontratës kuadër duhet të
jenë të përshtatshme dhe në përputhje
me kostot.

Neni 55
Pika 3

3.
Nëse është rënë dakord në
kontratën kuadër, ofruesi i shërbimit të

Neni 55,
Pika 1

4.
Ndryshimet e normës së
interesit ose kursit të këmbimit të
përdorura në transaksionet e
pagesave, zbatohen dhe llogariten
në mënyrë neutrale dhe jo
diskriminuese ndaj përdoruesve të
shërbimeve të pagesave.
1.
Përdoruesi i shërbimeve
të pagesave mund të zgjidhë
kontratën tip në çdo kohë, përveç
rasteve kur palët kanë rënë dakord
që zgjidhja të paraprihet nga një
periudhë njoftimi. Në çdo rast,
kjo periudhë nuk mund të jetë më
e gjatë se një muaj.

E plotë

Neni 48, Pika 2

2.
Zgjidhja e kontratës për
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave bëhet pa penalitet,
përveç rasteve kur kontrata ka
qenë në fuqi për më pak se 6
muaj. Në këtë rast, penalitetet për
zgjidhjen e kontratës tip, duhet të
jenë të përshtatshme dhe në
përputhje me kostot.

E plotë

Neni 48, Pika 3

3.
në

E plotë

Neni 48, Pika 1

98

Nëse është rënë dakord
kontratën tip, ofruesi i

E plotë

pagesave mund të zgjidhë kontratën
kuadër të lidhur për një periudhë të
pacaktuar, duke njoftuar të paktën dy
muaj para, në të njëjtën mënyrë siç
parashikohet në nenin 51 paragrafi 1.

Neni 55,
Pika 4

4.
Tarifat për shërbimet e pagesave,
të vendosura rregullisht, duhet të
paguhen nga ana e përdoruesit të
shërbimit të pagesës vetëm në mënyrë
proporcionale deri në zgjidhjen e
kontratës. Nëse këto tarifa janë paguar
paraprakisht, ato duhet të rimbursohen
në mënyrë proporcionale.

Neni 55,
Pika 5

5.
Dispozitat e këtij neni nuk
cenojnë ligjet e shteteve anëtare dhe
rregullat që rregullojnë të drejtat e
palëve për të deklaruar kontratën
kuadër si të pazbatueshme ose të
pavlefshme.

Neni 55,
Pika 6

6.
Shtetet anëtare mund të
parashikojnë dispozita më të favorshme
për përdoruesit e shërbimit të pagesave.

Neni
gërma a

56,

Në rastin e një transaksioni pagese
individuale të iniciuar nga paguesi, në
bazë të një kontrate kuadër, ofrues i
shërbimit të pagesës duhet të japë, kur i
kërkohet nga përfituesi i pagesës për
këtë transaksion pagese specifike,
informacion të qartë mbi:

Neni 48, Pika 4

shërbimeve të pagesave mund të
zgjidhë kontratën tip të lidhur për
një periudhë të pacaktuar, duke
njoftuar të paktën dy muaj
përpara, në të njëjtën mënyrë siç
parashikohet në pikën 1 të nenit
44 të këtij ligji.
4.
Tarifat për shërbimet e
pagesave,
të
vendosura
rregullisht, paguhen nga ana e
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave vetëm në mënyrë
proporcionale deri në zgjidhjen e
kontratës. Nëse këto tarifa janë
paguar
paraprakisht,
ato
rimbursohen
në
mënyrë
proporcionale.

E plotë

N/A

Ky është një
nga opsionet e
direktivës
të
cilin nuk e ka
zbatuar BSH në
draft ligj
Neni 49, Pika 1, gërma
a)

(a) kohën maksimale të ekzekutimit
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1.
Në
rastin
e
një
transaksioni individual pagese të
iniciuar nga paguesi, në bazë të
një kontrate tip, ofruesi i
shërbimeve të pagesave, me
kërkesë të paguesit, për këtë
transaksion specifik pagese, i jep
informacion të qartë mbi:
a)
kohën maksimale të

E plotë

ekzekutimit;
sipas këtij neni.
b)
tarifat e pagueshme nga
paguesi;

Neni
gërma b

56,

(b) tarifat e pagueshme nga paguesi

Neni 49, Pika 1, gërma
b)

Neni
gërma c

56,

(c) dhe sipas rastit, një ndarje në zëra të
shumave të çdo tarife.

Neni 49, Pika 1, gërma
c)

c)
kur është e zbatueshme,
një ndarje në zëra të shumave të
çdo tarife.

E plotë

Neni 57
Pika 1

Pasi shuma e një transaksioni pagese
individuale të debitohet nga llogaria e
paguesit ose, në rastin kur paguesi nuk
përdor llogari pagese, pas marrjes së
urdhër-pagesës, ofruesi i shërbimit të
pagesave të paguesit duhet t'i japë
paguesit, pa vonesa dhe në të njëjtën
mënyrë siç përcaktohet në nenin 51
paragrafi
1,
informacionin
e
mëposhtëm:

Neni 50, Pika 1

1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit, pasi ka
debituar shumën e transaksionit
individual të pagesës në llogarinë
e paguesit ose, në rastin kur
paguesi nuk përdor llogari
pagese,
pas
marrjes
së
urdhërpagesës, i jep paguesit pa
vonesa të panevojshme dhe në të
njëjtën
mënyrë
sipas
përcaktimeve të nenit 44, pika 1
të këtij ligji, informacionin e
mëposhtëm:

E plotë

Neni 57,
Pika 1, gërma
a

(a)
një referencë që i mundëson
paguesit të identifikojë çdo transaksion
pagese dhe, sipas rastit, informacion në
lidhje me përfituesin e pagesës;

Neni 50, Pika 1, gërma
a)

a)
referencën
që
i
mundëson paguesit të identifikojë
çdo transaksion pagese dhe, kur
është e përshtatshme, informacion
në lidhje me përfituesin e
pagesës;

E plotë

Neni 57, Pika
1, gërma b

(b)
shumën e transaksionit të
pagesës në monedhën në të cilën
debitohet llogaria e pagesës e paguesit
debitohet ose në monedhën e përdorur
për urdhër-pagesën;

Neni 50, Pika 1, gërma
b)

b)
shumën e transaksionit të
pagesës në monedhën në të cilën
debitohet llogaria e pagesës së
paguesit ose në monedhën e
përdorur në urdhërpagesë;

E plotë

Neni 57, Pika
1, gërma c

(c)
shumën e ndonjë tarife për
transaksionin e pagesës dhe, sipas

Neni 50, Pika 1, gërma
c)

c)
shumën e çdo tarife për
transaksionin e pagesës dhe, kur

E plotë
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E plotë

rastit, ndarjen e tyre në zëra, apo
interesin që duhet të paguhet nga
paguesi;

është e zbatueshme, ndarjen e tyre
në zëra, apo interesin që duhet të
paguhet nga paguesi;

Neni 57,
Pika 1, gërma
d

(d)
kursin e këmbimit të përdorur
në transaksionin e pagesës nga ofruesi i
shërbimit të pagesës të paguesit, sipas
rastit, dhe shumën e transaksionit të
pagesës pas konvertimit; dhe

Neni 50, Pika 1, gërma
d)

d)
kursin e këmbimit të
përdorur në transaksionin e
pagesës nga ofruesi i shërbimeve
të pagesave të paguesit, kur kjo
është e zbatueshme, dhe shumën e
transaksionit të pagesës pas
këmbimit;

E plotë

Neni 57
Pika 1, gërma
e
Neni 57
Pika 2

(e)
datë-valutën e debitimit ose
datën e marrjes së urdhër-pagesës.

Neni 50, Pika 1, gërma
e)

E plotë

2.
Një kontratë kuadër duhet të
përfshijë kushtin që paguesi mund të
kërkojë që informacioni i përmendur në
paragrafin 1 duhet të jepet ose të vihet
në dispozicion periodikisht, të paktën
një herë në muaj dhe sipas mënyrës për
të cilën është rënë dakord e që i lejon
paguesit të ruajë dhe të riprodhojë
informacione të pandryshuara.

Neni 50, Pika 2

Neni 57
Pika 3

3.
Megjithatë, shtetet anëtare mund
t'u kërkojnë ofruesve të shërbimeve të
pagesave që të ofrojnë informacion me
shkrim ose në një mënyrë tjetër, një
herë në muaj, pa pagesë.

Neni 50, Pika 3

e)
datëvalutën e debitimit
ose
datën
e
marrjes
së
urdhërpagesës.
2.
Kontrata tip përfshin
kushtin që sipas kërkesës së
paguesit informacioni sipas pikës
1 të këtij neni, jepet ose vihet në
dispozicion
periodikisht,
të
paktën një herë në muaj, pa
pagesë dhe sipas mënyrës së rënë
dakord dhe që i lejon paguesit të
ruajë
dhe
të
riprodhojë
informacionin e pandryshuar.
3.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave i ofron paguesit,
informacionin sipas pikës 1 të
këtij neni, në letër ose me mjete të
tjera
të
qëndrueshme
të
komunikimit, të paktën një herë
në muaj, pa pagesë.

Neni 58
Pika 1

1.
Pas ekzekutimit të transaksionit të
pagesës individuale, ofruesi i shërbimit
të pagesave të përfituesit të pagesës
duhet t'i japë këtij të fundit, pa vonesa
të panevojshme dhe në të njëjtën

Neni 51, Pika 1

1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të pagesës
i jep këtij të fundit, pas
ekzekutimit
të
transaksionit
individual të pagesës, pa vonesa

E plotë
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E plotë

E plotë

mënyrë siç parashikohet në nenin 51
paragrafi
1,
informacionin
e
mëposhtëm

të panevojshme dhe në të njëjtën
mënyrë sipas përcaktimeve në
nenin 44, pika 1 të këtij ligji,
informacionin e mëposhtëm:

Neni 58
Pika 1, gërma
a

(a) një referencë që i mundëson
përfituesit të pagesës identifikimin e
transaksionit të pagesës dhe, sipas
rastit, paguesin dhe çdo informacion që
është transferuar me transaksionin e
pagesës;

Neni 51, Pika 1, gërma
a)

a)
referencën
që
i
mundëson përfituesit të pagesës,
identifikimin e transaksionit të
pagesës dhe paguesin, si dhe çdo
informacion që është transferuar
me transaksionin e pagesës;

E plotë

Neni 58
Pika 1, gërma
b

(b) shumën e transaksionit të pagesës
në monedhën në të cilën është kredituar
llogaria e përfituesit të pagesës;

Neni 51, Pika 1, gërma
b)

b)
shumën e transaksionit të
pagesës në monedhën në të cilën
është
kredituar
llogaria
e
përfituesit të pagesës;

E plotë

Neni 58
Pika 1, gërma
c

(c) shumën e ndonjë tarife për
transaksionin e pagesës dhe, sipas
rastit, ndarjen e tyre në zëra, apo
interesin që duhet të paguhet nga
përfituesi i pagesës;

Neni 51, Pika 1, gërma
c)

c)
shumën e çdo tarife për
transaksionin e pagesës dhe, aty
ku është e zbatueshme, ndarjen e
tyre në zëra, apo interesin që
duhet të paguhet nga përfituesi i
pagesës;

E plotë

Neni 58
Pika 1, gërma
d

(d) kursin e këmbimit të përdorur në
transaksionin e pagesës nga ofruesi i
shërbimit të pagesës të përfituesit të
pagesës, sipas rastit, dhe shumën e
transaksionit
të
pagesës
para
konvertimit;

Neni 51, Pika 1, gërma
d)

d)
kur është e zbatueshme,
kursin e këmbimit të përdorur në
transaksionin e pagesës nga
ofruesi i shërbimeve të pagesave
të përfituesit të pagesës, si dhe
shumën e transaksionit të pagesës
para këmbimit;

E plotë

Neni 58
Pika 1, gërma
e
Neni 58
Pika 2

(e) datë-valutën e kreditimit.

Neni 51, Pika 1, gërma
e)

e)

E plotë

2.
Një kontratë kuadër mund të
përfshijë kushtin që informacioni i
përmendur në paragrafin 1 duhet të
jepet ose të vihet në dispozicion

Neni 51, Pika 2

2.
Kontrata tip përfshin
kushtin që sipas kërkesës së
përfituesit, informacioni sipas
pikës 1 të këtij neni, jepet ose,
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datëvalutën e kreditimit.

E plotë

periodikisht, të paktën një herë në muaj
dhe sipas mënyrës për të cilën është
rënë dakord e që i lejon përfituesit të
pagesës të ruajë dhe të riprodhojë
informacione të pandryshuara.

Neni 58
Pika 3

3.
Megjithatë, shtetet anëtare mund
t'u kërkojnë ofruesve të shërbimeve të
pagesave që të ofrojnë informacion me
shkrim ose në një mënyrë tjetër, një
herë në muaj, pa pagesë.

Neni 51, Pika 3

Neni 59
Pika 1

1.Pagesat duhet të bëhen në monedhën
e rënë dakord midis palëve.

Neni 52, Pika 1

Neni 59
Pika 2

2.
Kur shërbimi i këmbimit të
monedhës ofrohet para inicimit të
transaksionit të pagesës dhe kur
shërbimi i këmbimit të monedhës
ofrohet në një ATM, në pikën e shitjes
ose nga përfituesi i pagesës, pala që
ofron shërbimin e këmbimit të
monedhës për paguesin duhet t'i japë
paguesit informacion mbi të gjitha
tarifat si edhe kursin e këmbimit që do
të
përdoret
për
këmbimin
e
transaksionit të pagesës.

Neni 52, Pika 2 dhe
Pika 3

Mbi këtë bazë paguesi duhet të bjerë
dakord për shërbimin e këmbimit të
monedhës.
Neni 60
Pika 1

1.
Në rastin kur, përfituesi i pagesës
kërkon një tarifë ose bën një zbritje për
përdorimin e një instrumenti të caktuar
pagese, ai duhet të informojë paguesin

vihet në dispozicion periodikisht,
të paktën një herë në muaj, pa
pagesë, dhe sipas mënyrës për të
cilën është rënë dakord dhe që i
lejon përfituesit të pagesës të
ruajë
dhe
të
riprodhojë
informacionin e pandryshuar.
3.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave i ofron përfituesit të
pagesës informacion sipas pikës 1
të këtij neni, në letër ose me mjete
të tjera të qëndrueshme të
komunikimit, të paktën një herë
në muaj, pa pagesë.
1.
Pagesat
bëhen
në
monedhën kombëtare ose në
monedhën e rënë dakord midis
palëve.
2.
Kur shërbimi i këmbimit
të monedhës ofrohet para inicimit
të transaksionit të pagesës dhe kur
ky shërbim ofrohet në ATM, në
pikën e shitjes ose nga përfituesi i
pagesës, pala që ofron shërbimin
e këmbimit të monedhës për
paguesin, i bën të ditur paguesit të
gjitha tarifat dhe kursin e
këmbimit.
3.
Mbi këtë bazë, paguesi
duhet të bjerë dakord për
shërbimin
e
këmbimit
të
monedhës sipas pikës 2 të këtij
neni.

Neni 53, Pika 1

E plotë

E plotë

E plotë
1.
Përfituesi i pagesës, në
rastin kur kërkon një tarifë ose
bën një zbritje për përdorimin e
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E plotë

para inicimit
pagesës.

të

transaksionit

të

Neni 60
Pika 2

2.
Në rastin kur, një ofrues i
shërbimit të pagesave apo një palë e
tretë kërkon një tarifë për përdorimin e
një instrumenti të caktuar pagese, ai
duhet t'ia njoftojë këtë përdoruesit të
shërbimit të pagesave para inicimit të
transaksionit të pagesës.

Neni 53, Pika 2

Neni 60
Pika 3

3.
Paguesi është i detyruar të
paguajë për tarifat e përmendura në
paragrafët 1 dhe 2, vetëm nëse vlera e
tyre e plotë është bërë e njohur para
inicimit të transaksionit të pagesës.

Neni 53, Pika 3

Neni 61
Pika 1

Kur përdoruesi i shërbimit të pagesës
nuk është konsumator, përdoruesi dhe
ofruesi i shërbimi të pagesës mund të
bien dakord që neni 62, paragrafi 1,
neni 64 paragrafi 3 dhe nenet 72, 74,
76, 77, 80 dhe 89 të mos zbatohen
tërësisht apo pjesërisht. Palët mund të
bien dakord gjithashtu për një limit
kohor të ndryshëm nga ai i përcaktuar
në nenin 71.

Neni 54, Pika 1

Neni 61
Pika 2

Shtetet anëtare mund të parashikojnë që
neni 102 të mos zbatohet në rastet kur
përdoruesi i shërbimit të pagesës nuk
është konsumator.

Neni 54, Pika 2
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një instrumenti të caktuar pagese,
informon
paguesin
përpara
inicimit të transaksionit të
pagesës.
2.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave apo një palë e tretë e
përfshirë në transaksion, në rastin
kur kërkon një tarifë për
përdorimin e një instrumenti të
caktuar
pagese,
njofton
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave përpara inicimit të
transaksionit të pagesës.
3.
Paguesi paguan për
tarifat e përmendura në pikën 1
dhe 2 të këtij neni, vetëm nëse
shuma e tyre e plotë është bërë e
ditur
përpara
inicimit
të
transaksionit të pagesës.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave
dhe përdoruesi i shërbimeve të
pagesave mund të bien dakord që
kur përdoruesi i shërbimeve të
pagesave nuk është konsumator,
neni 55 pika 1, neni 57 pika 5 dhe
nenet 65, 67, 69, 70, 73,dhe 82 të
këtij ligji të mos aplikohen
tërësisht
ose
pjesërisht.
Përdoruesi i shërbimeve të
pagesave
dhe
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave mund të
bien dakord për zbatimin e
afateve kohore të ndryshme nga
ato që përcaktohen në nenin 64 të
këtij ligji.
Procedurat e zgjidhjes alternative
të
mosmarrëveshjeve
të
parashikuara në nenet 92 dhe 93
të këtij ligji zbatohen vetëm për

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 61
Pika 3

Neni 61, Pika
4

Neni 62
Pika 1

Shtetet anëtare mund parashikojnë që
dispozitat e këtij titull të zbatohen edhe
për mikro-ndërmarrjet njësoj siç
zbatohen për konsumatorët.
Kjo direktivë nuk duhet të cenojë
Direktivën 2008/48/KE, dispozitat e
tjera të legjislacionit të BE-së ose masat
kombëtare lidhur me kushtet për
dhënien e kredive konsumatorëve, që
nuk është i harmonizuar me këtë
direktivë por që është në përputhje me
të drejtën e BE.
Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk
duhet të vendosë tarifa për përdoruesin
e shërbimit të pagesave, për
përmbushjen e detyrimeve të tij për
dhënie informacioni ose për masat
korrigjuese dhe parandaluese sipas këtij
titulli, me përjashtim të rasteve kur
specifikohet ndryshe në nenet 79
paragrafi 1, 80 paragrafi 5 dhe 88
paragrafi 2. Këto tarifa vendosen në
konsensus ndërmjet përdoruesit dhe
ofruesit të shërbimit të pagesave dhe
duhet të jenë të përshtatshme dhe në
përputhje me kostot aktuale të ofruesit
të shërbimit të pagesave.

Neni 54, Pika 3

Neni 54, Pika 4

Neni 55, Pika 1
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konsumatorët
dhe
mikrondërrmarjet.
Dispozitat e këtij titulli janë të
zbatueshme për mikrondërmarrjet
në të njëjtën mënyrë si për
konsumatorët.
Dispozitat e këtij ligji nuk
cenojnë zbatimin e legjislacionit
shqiptar , në lidhje me kushtet e
dhënies së kredive konsumatore,
të cilat nuk janë të rregulluara nga
ky ligj.

Ofruesi i shërbimeve të pagesave
nuk vendos tarifa për përdoruesin
e shërbimeve të pagesave, për
përmbushjen e detyrimeve të tij
për dhënie informacioni ose për
masat
korrigjuese
dhe
parandaluese sipas këtij titulli, me
përjashtim
të
rasteve
kur
specifikohet ndryshe sipas nenit
72, pika 1, 2 dhe 3, nenit 73 pika
5, dhe nenit 81, pika 2 të këtij
ligji. Këto tarifa vendosen në
dakordësi ndërmjet përdoruesit
dhe ofruesit të shërbimeve të
pagesave dhe duhet të jenë të
përshtatshme dhe të bazuara në
kostot reale të ofruesit të
shërbimeve të pagesave.

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 62
Pika 2

Shtetet anëtare mund të kërkojnë që
për transaksionet e pagesave të
parashikuara në kuadër të Unionit, aty
ku ndodhen ofruesit e shërbimit të
pagesave për paguesit dhe të përfituesit
e pagesës, apo vetëm ofruesit të
shërbimit të pagesës në transaksionin e
pagesës është, i vendosur aty, i
përfituesi i pagesës paguan tarifat e
vëna nga ofruesi shërbimit së tij të
pagesës, dhe paguesi paguan tarifat e
vendosura nga ofruesi i shërbimit të tij
të pagesës.

Neni 55, Pika 2

Për pagesa të kryera brenda
Republikës së Shqipërisë, paguesi
dhe përfituesi i pagesës paguajnë
tarifat e vëna përkatësisht nga
ofruesit e tyre të shërbimeve të
pagesave si, në rastin kur ofruesit
e tyre të pagesave operojnë
brenda vendit, ashtu edhe në
rastin kur transaksioni kryhet
brenda të njëjtit ofrues të
shërbimeve të pagesave.

E plotë

Neni 62
Pika 3

Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk
duhet të pengojë përfituesin e pagesës
t'i kërkojë paguesit një tarifë ose t'i
ofrojë atij një zbritje apo ta drejtoj atë
drejt përdorimit të një instrumenti të
caktuar pagese. Asnjë nga tarifat e
aplikuara nuk duhet të tejkalojë kostot
direkte të mbuluara nga përfituesi i
pagesës për përdorimin e instrumentit
specifik të pagesës.

Neni 55, Pika 3

Ofruesi i shërbimeve të pagesave
nuk pengon përfituesin e pagesës
t'i kërkojë paguesit një tarifë, ose
t'i ofrojë një zbritje, apo t’a
drejtojë drejt përdorimit të një
instrumenti të caktuar pagese.
Tarifat e aplikuara në këtë pikë
nuk duhet të tejkalojnë kostot e
drejtpërdrejta të mbartura nga
përfituesi
i
pagesës
për
përdorimin e instrumentit të
caktuar të pagesës.

E plotë

Neni 62
Pika 4

Në çdo rast, Shtetet Anëtare duhet të
sigurohen që përfituesi i pagesës nuk
kërkon pagesë tarife për përdorimin e
instrumenteve të pagesave, për të cilat
tarifat e shkëmbimit janë rregulluar
sipas Kapitullit II të Rregullores së
(BE-së) 2015/751 dhe për ato shërbime
të pagesave për të cilat Rregullorja e
(BE) Nr 260/2012 zbatohet .
Shtetet anëtare mund të ndalojnë ose të

Neni 62

plotëN/A

Neni 55, Pika 4
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Banka

e

Shqipërisë,

për

E plotë

Pika 5

kufizojnë të drejtën e përfituesit të
pagesës për të kërkuar pagesa tarifash,
duke marrë parasysh nevojën për nxitur
konkurrencën dhe për të promovuar
përdorimin e instrumenteve efikase të
pagesave.

instrumente të caktuara të
pagesës, mund të ndalojë ose të
kufizojë të drejtën e përfituesit të
pagesës për të kërkuar tarifa, duke
marrë parasysh nevojën për të
nxitur konkurrencën dhe për të
promovuar përdorimin e këtij
instrumenti pagese.

Neni 63
Pika 1

Në rastin e instrumenteve të pagesave
që, sipas kontratës kuadër, prekin
vetëm transaksionet e pagesave
individuale jo më të mëdha se 30 Euro
dhe që ose kanë një limit të
shpenzimeve prej 150 Euro ose fonde
rezervë prej jo më shumë se 150 Euro,
atëherë ofruesit e shërbimit të pagesave
mund të bien dakord me përdoruesit e
tyre të shërbimit të pagesave që:

Neni 56, Pika 1

Neni 63
Pika 1, gërma
a

(a) Neni 69 paragrafi 1 gërma b dhe
neni 70 paragrafi 1 gërmat c dhe d, si
dhe neni 74 paragrafi 3 nuk zbatohen
nëse instrumenti i pagesës nuk lejon
bllokimin e tij ose parandalimin e
përdorimit të mëtejshëm të tij;

Neni 56, Pika 1, gërma
a)

Neni 63
Pika 1, gërma

(b) Nenet 72, 73 dhe Neni 74 paragrafët
1 dhe 3 nuk zbatohen nëse instrumenti i

Neni 56, Pika 1, gërma
b)
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Në rastet e instrumenteve të
pagesave, të cilat sipas kontratës
përkatëse tip, nuk tejkalojnë
limitet e përcaktuara në aktet
nënligjore
të
Bankës
së
Shqipërisë, që në çdo rast nuk
tejkalojnë shumën prej 4,000 lekë
për një transaksion individual
pagese, ose kanë një limit
shpenzimi në shumën 20,000
lekë, ose ruajnë vlera që nuk
tejkalojnë shumën prej 20,000
lekësh për pagesat me vlerë të
vogël ose për paranë elektronike,
në çdo kohë ofruesit e shërbimeve
të pagesave mund të bien dakord
me përdoruesit e shërbimeve të
pagesave që:
a)
neni 62, pika 1, shkronja
“b”, neni 63, pika 1, shkronja “c”
dhe “d”, si dhe neni 67, pika 5
dhe 6 të këtij ligji nuk zbatohen
nëse instrumenti i pagesës nuk
lejon bllokimin e tij ose
parandalimin e përdorimit të
mëtejshëm të tij;

E plotë

b)
nenet 65, 66 dhe neni 67
pika1, 2, 3 5, dhe 6 të këtij ligji

E plotë

E plotë

b

pagesës përdoret në mënyrë anonime
ose ofruesi i shërbimit të pagesave nuk
është në gjendje të provojë, për arsye të
tjera të cilat janë thelbësore për
instrumentin e pagesës, se transaksioni
i pagesës ishte i autorizuar;

Neni 63
Pika 1, gërma
c

(c) duke deroguar nga neni 79 paragrafi
1, ofruesi i shërbimit të pagesave nuk
është i detyruar të njoftojë përdoruesin
e shërbimit të pagesave për refuzimin e
urdhër-pagesës,
në
qoftë
se
mosekzekutimi është i dukshëm nga
konteksti;

Neni 56, Pika 1, gërma
c)

Neni 63
Pika 1, gërma
d

(d) duke deroguar nga neni 80, paguesi
nuk mund të revokojë urdhër-pagesën
pas transmetimit të urdhër-pagesës ose
pasi ka dhënë përfituesit të pagesës
pëlqimin e tij për të ekzekutuar
transaksionin e pagesës;

Neni 56, Pika 1, gërma
d)

d)
në përjashtim nga neni
73 i këtij ligji, paguesi nuk
revokon
urdhërpagesën
pas
transmetimit të saj ose pasi i ka
dhënë përfituesit të pagesës
pëlqimin e tij për të ekzekutuar
transaksionin e pagesës;

E plotë

Neni 63
Pika 2

Për transaksionet kombëtare të
pagesave, shtetet anëtare ose autoritetet
e tyre kompetente mund të zvogëlojnë
ose të dyfishojnë shumat e përmendura
në paragrafin 1. Ata mund ti rrisin ato
për instrumentet e pagesave të
parapaguara deri në 500 euro.

Neni 56, Pika 2

E plotë

Neni 63
Pika 3

3.

Neni 56, Pika 3 dhe 4

Për transaksionet e pagesave
brenda
vendit,
Banka
e
Shqipërisë, me akt nënligjor,
mund të ulë ose dyfishojë limitet
sipas pikës 1 të këtij neni. Për
instrumentet e pagesave të
parapaguara, limiti mund të rritet
deri në një nivel të përcaktuar me
akt nënligjor të Bankës së
Shqipërisë.
Nenet 66 dhe 67 të këtij ligji
zbatohen edhe për paranë

Nenet 73 dhe 74 zbatohen edhe për
paranë elektronike siç përcaktohet
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nuk zbatohen nëse instrumenti i
pagesës përdoret në mënyrë
anonime ose ofruesi i shërbimit të
pagesave nuk është në gjendje të
provojë, për arsye të tjera
thelbësore
në
lidhje
me
instrumentin e pagesës, se
transaksioni i pagesës ishte i
autorizuar;
c)
në përjashtim nga neni
72, pika 1 dhe 2 i këtij ligji,
ofruesi i shërbimeve të pagesave
nuk është i detyruar të njoftojë
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave për refuzimin e
urdhërpagesës në qoftë se mosekzekutimi është i dukshëm nga
rrethanat;

E plotë

E plotë

në paragrafin 2 të nenit 2 të
Direktivës 2009/110/KE, përveç
rasteve kur ofruesi i shërbimit të
pagesave të paguesit nuk ka
kompetenca të bllokojë llogarinë e
pagesës në cilën ruhet paraja
elektronike ose të bllokojë
instrumentin e pagesës.

elektronike, sipas përkufizimit në
legjislacionin në fuqi për bankat,
me përjashtim të rasteve kur
ofruesi i shërbimeve të pagesave
të paguesit nuk ka mundësinë të
bllokojë llogarinë e pagesës në
cilën ruhet paraja elektronike ose
të bllokojë instrumentin e
pagesës.

Shtetet anëtare mund të kufizojnë
këtë përjashtime për llogaritë e
pagesave në të cilën ruhet paraja
elektronike apo për instrumentet e
pagesave me një vlerë të caktuar.

Banka e Shqipërisë mund të
kufizojë përjashtimin e pikës 3 të
këtij neni, për llogaritë e pagesave
në të cilat ruhet paraja elektronike
apo për instrumentet e pagesave
me një vlerë të caktuar.

Neni 64
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që një transaksion pagese të
konsiderohet i autorizuar vetëm nëse
paguesi ka dhënë pëlqimin për të
ekzekutuar transaksionin e pagesës.
Transaksioni i pagesës mund të
autorizohet nga paguesi përpara
transaksionit të pagesës dhe nëse rast se
bihet dakord midis paguesit dhe
ofruesit të shërbimit të pagesës pas
ekzekutimit të transaksionit të pagesës.

Neni 57, Pika 1 dhe
Pika 2

1.Transaksioni
i
pagesës
konsiderohet i autorizuar vetëm
nëse paguesi ka dhënë pëlqimin
për të ekzekutuar transaksionin e
pagesës.
2.
Transaksioni i pagesës
mund të autorizohet nga paguesi
përpara ose, nëse bihet dakord
midis paguesit dhe ofruesit të
shërbimeve të pagesave, pas
ekzekutimit të transaksionit të
pagesës.

E plotë

Neni 64
Pika 2

2.
Pëlqimi për të ekzekutuar një
transaksion pagese ose një seri
transaksione pagesash duhet të jepet në
formën e rënë dakord midis paguesit
dhe ofruesit të shërbimit të pagesave.
Pëlqimi për të ekzekutuar një
transaksion pagese mund të jepet
gjithashtu nëpërmjet përfituesit të

Neni 57, Pika 3 dhe
Pika 4

3.Pëlqimi për ekzekutimin e
transaksionit të pagesës, ose të
transaksioneve të njëpasnjëshme
të pagesave, jepet në formën e
rënë dakord midis paguesit dhe
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave.
Pëlqimi
për
ekzekutimin e transaksionit të

E plotë
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pagesës ose nga ofruesi i shërbimit për
inicimin e pagesës.

pagesës mund të jepet gjithashtu
nëpërmjet përfituesit të pagesës
ose nga ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesës.
4.Në mungesë të dhënies së
pëlqimit, transaksioni i pagesës
konsiderohet i paautorizuar.

Në mungesë të një pëlqimi të tillë, një
transaksion pagese do të konsiderohet
si i paautorizuar.

Neni 64
Pika 3

Pëlqimi mund të tërhiqet nga paguesi
në çdo kohë, por jo më vonë se
momenti kur ky pëlqim bëhet i
pakthyeshëm sipas nenit 80. Edhe
pëlqimi për të ekzekutuar një seri
transaksione pagesash gjithashtu mund
të tërhiqet me efektin që çdo
transaksion pagese i ardhshëm të
konsiderohet si i paautorizuar.

Neni 57, Pika 5

Pëlqimi mund të tërhiqet nga
paguesi në çdo kohë, por jo më
vonë
se
momenti
i
parevokueshmërisë sipas nenit 73
të këtij ligji. Pëlqimi për të
ekzekutuar
transaksionet
e
njëpasnjëshme të pagesave mund
të tërhiqet dhe në këtë rast çdo
transaksion pagese i ardhshëm
konsiderohet i paautorizuar.

E plotë

Neni 64
Pika 4

Paguesi dhe ofruesi i shërbimit të
pagesave duhet të bien dakord ndërmjet
tyre për procedurën e dhënies së
pëlqimit.
Shtetet Anëtare sigurojnë që ofruesit e
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive sipas kërkesës së bërë nga
ofruesi i shërbimit të pagesës i cili
lëshon instrumente pagese card-based,
duhet që menjëherë të konfirmojë nëse
shuma e nevojshme për ekzekutimin e
transaksionit të pagesës card-based,
është në dispozicion në llogarinë e
pagesës së paguesit, me kusht që të të

Neni 57, Pika 6

Procedura për dhënien e pëlqimit
dakordohet midis paguesit dhe
ofruesit përkatës të shërbimeve të
pagesave.
Ofruesi i shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, bazuar në
kërkesën e bërë nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave, i cili
emeton instrumente pagese të
llojit
kartë
(card-based),
konfirmon menjëherë nëse shuma
e nevojshme për ekzekutimin e
transaksionit të pagesës me kartë
(card-based),
është
e

E plotë

Neni 65
Pika 1

Neni 58, Pika 1
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E plotë

plotësohen të
mëposhtme:

gjitha

kushtet

e

disponueshme në llogarinë e
pagesës së paguesit, me kusht që
të plotësohen të gjitha kërkesat e
mëposhtme:

Neni 65
Pika 1, gërma
a

(a) llogaria pagesës e paguesit është e
aksesueshme online në momentin e
bërjes së kërkesës;

Neni 58, Pika 1, gërma
a)

a)
llogaria e pagesës së
paguesit është e aksesueshme
online në momentin e bërjes së
kërkesës;

E plotë

Neni 65
Pika 1, gërma
b

(b) paguesi ka dhënë pëlqimin e qartë
për ofruesit e shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive për t'iu përgjigjur
kërkesave nga një ofrues specifik i
shërbimit të të pagesës për të
konfirmuar se shuma që i korrespondon
një transaksioni të caktuar të një pagese
card-based, është në dispozicion të
llogarisë së paguesit;

Neni 58, Pika 1, gërma
b)

E plotë

Neni 65
Pika 1, gërma
c

(c) pëlqimi i përmendur në pikën (b) i
është dhënë para se kërkesa e parë për
konfirmim të jetë bërë.

Neni 58, Pika 1, gërma
c)

Neni 65
Pika 2

2.
Ofruesi i shërbimit të pagesave
mund të bëjë kërkesë për konfirmimin
përmendur në paragrafin 1, ku
plotësohen të gjitha kushtet e
mëposhtme:

Neni 58, Pika 2

b)
paguesi i ka dhënë
pëlqimin e tij të qartë ofruesit të
shërbimit
të
pagesës
për
shërbimin e llogarisë, që ky i
fundit t’i përgjigjet kërkesave nga
një ofrues i caktuar i shërbimeve
të pagesave, për të konfirmuar që
shuma që korrespondon me një
transaksion të caktuar pagesash të
kryer me një kartë, është në
dispozicion në llogarinë e pagesës
së paguesit;
c)
pëlqimi sipas shkronjës
”b” është dhënë përpara se të
bëhet kërkesa e parë për
konfirmim.
2.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave mund të kërkojë
konfirmimin sipas pikës 1 të këtij
neni, kur plotësohen të gjitha
kushtet e mëposhtme:

Neni 65
Pika 2, gërma
a

(a) paguesi ka dhënë pëlqim të qartë
për ofruesin e shërbimit të pagesës për
të kërkuar konfirmimin e përmendur në
paragrafin 1;

Neni 58, Pika 2, gërma
a)

E plotë

Neni 65

(b) paguesi ka iniciuar transaksionin e

Neni 58, Pika 2, gërma

a)
paguesi ka dhënë pëlqim
të qartë për ofruesin e shërbimeve
të pagesave për të kërkuar
konfirmimin sipas pikës 1 të këtij
neni;
b)
paguesi
ka
iniciuar
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E plotë

E plotë

E plotë

Pika 2, gërma
b

pagesës nëpërmjet kartës (cardbased)për shumën në fjalë duke
përdorur një instrument pagese me
kartë të lëshuar nga ofruesi i shërbimit
të pagesës;

b)

Neni 65
Pika 2, gërma
c

(c) ofruesi i shërbimit të pagesës
vërteton veten në drejtim ofruesit e
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive përpara çdo kërkese për
konfirmim, dhe komunikon me
ofruesin e shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive në përputhje me
pikën (d) të nenit 98 (1).

Neni 58, Pika 2, gërma
c)

Neni 65
Pika 3

Në përputhje me Direktivën 95/46 /
EC, konfirmimi i përmendur në
paragrafin 1 do të konsistojë vetëm në
një përgjigje të thjeshtë "Po" ose "jo"
dhe jo në një deklaratë të bilancit të
llogarisë. Kjo përgjigje nuk do të ruhet
apo të përdoret për qëllime tjera përveç
se për ekzekutimin e transaksioneve të
pagesave me kartë.

Neni 58, Pika 3

Neni 65
Pika 4

Konfirmimi i përmendur në paragrafin
1 nuk do ti lejojë ofruesit të shërbimit
të pagesave nëpërmjet llogarive
bllokimin e fondeve në llogarinë e
pagesës së paguesit

Neni 58, Pika 4

Neni 65
Pika 5

Paguesi mund të kërkojë nga ofruesi i
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive ti komunikojë atij (paguesit)
identifikimin e ofruesit te shërbimit te
pagesave dhe përgjigjen e dhënë.

Neni 58, Pika 5

Neni 65

Ky nen nuk zbatohet për transaksionet

Neni 58, Pika 6
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transaksionin e pagesës nëpërmjet
kartës (card-based) për shumën në
fjalë,
duke
përdorur
një
instrument pagese me kartë (cardbased) të emetuar nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave;
c)
ofruesi i shërbimeve të
pagesave autentifikon veten ndaj
ofruesit të shërbimit të pagesës
për shërbimin e llogarisë, përpara
çdo kërkese për konfirmim, dhe
komunikon në mënyrë të sigurtë
me ofruesin e shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë
sipas nenit 91, pika 1, shkronja
“d” të këtij ligji.
Konfirmimi sipas pikës 1 të këtij
neni konsiston vetëm në një
përgjigje të thjeshtë "Po" ose "Jo"
dhe jo në një deklaratë të gjendjes
së llogarisë. Kjo përgjigje nuk
ruhet apo përdoret për qëllime të
tjera përveç se për ekzekutimin e
transaksionit të pagesës me kartë.

Konfirmimi sipas pikës 1 të këtij
neni, nuk i lejon ofruesit të
shërbimit
të
pagesës
për
shërbimin e llogarisë të bllokojë
fondet në llogarinë e pagesës së
paguesit.
Paguesi mund të kërkojë nga
ofruesi i shërbimit të pagesës për
shërbimin
e
llogarisë
t’i
komunikojë
identifikimin
e
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave dhe përgjigjen e dhënë.
Ky nen nuk zbatohet për

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Pika 6

e pagesave të iniciuara nëpërmjet
instrumenteve të pagesave me kartë në
të cilën ruhet paraja elektronike siç
përcaktohet në pikën (2) të nenit 2 të
Direktivës 2009/110 / KE.

Neni 66
Pika 1

Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që një
pagues ka të drejtën e përdorimit të një
ofruesi të shërbimit të inicimit
pagesave për të marrë shërbimet e
pagesave, të përmendura në paragrafin
(7) të Aneksit I. E drejta e përdorimit të
një ofruesi të shërbimit të inicimit të
pagesave, e cila nuk do zbatohet në
rastin kur llogaria e pagesës nuk është e
aksesueshme online.

Neni 59, Pika 1

Neni 66
Pika 2

Kur paguesi shpreh pëlqimin e tij të
qartë për ekzekutimin e një pagese në
përputhje me nenin 64, ofruesi i
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive do të kryejë veprimet e
specifikuara në paragrafin 4 të këtij
neni në mënyrë që të sigurojë të
drejtën e paguesit për të përdorur
shërbimin e inicimit të pagesave.

Neni 59, Pika 2

Kur paguesi jep pëlqimin e tij të
qartë për ekzekutimin e një
pagese në përputhje me nenin 57,
ofruesi i shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë kryen
veprimet e përcaktuara në pikën 4
të këtij neni në mënyrë që të
sigurojë të drejtën e paguesit për
të përdorur shërbimin e inicimit të
pagesës.

E plotë

Neni 66
Pika 3, gërma
a

Ofruesi i shërbimit të inicimit të
pagesave:

Neni 59, Pika 3, gërma
a)

Ofruesi i shërbimit të inicimit të
pagesës:
a)
në asnjë moment nuk
mban fonde të paguesit të lidhura
me ofrimin e shërbimit të inicimit
të pagesës;

E plotë

(a) nuk do të mbaj në asnjë moment
fondet e paguesit të lidhura me ofrimin
e shërbimit të inicimit të pagesave.
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transaksionet e pagesave të
iniciuara nëpërmjet instrumenteve
të pagesave me kartë në të cilën
ruhet paraja elektronike e
përkufizuar në legjislacionin në
fuqi për bankat.
Me përjashtim të rasteve kur një
llogari pagese nuk është e
aksesueshme online, paguesi ka të
drejtën e përdorimit të një ofruesi
të shërbimit të inicimit të pagesës
për të marrë shërbimet e
pagesave, të përcaktuara në pikën
7 të Aneksit 1 të këtij ligji.

E plotë

Neni 66
Pika 3, gërma
b

Neni 66
Pika 3, gërma
c

Neni 66
Pika 3, gërma
d

Neni 66
Pika 3, gërma
e

3.
(b) do të sigurojë që elementet e
personalizuara të sigurisë së përdoruesit
të shërbimit të pagesës nuk janë,
përjashtuar përdoruesit dhe emetuesit e
elementeve të personalizuara sigurisë,
të aksesueshme për palët e tjera dhe ato
të transmetohen nga ofruesi i shërbimit
të inicimit të pagesës nëpërmjet
kanaleve të sigurta dhe efikase.

(c) do të sigurojë që çdo informacion
tjetër në lidhje me përdoruesin e
shërbimit të pagesave, të përftuara gjatë
ofrimit të shërbimeve inicimit të
pagesave, ti jepet vetëm përfituesit të
pagesës dhe vetëm me pëlqimin e
shprehur të përdoruesit të shërbimit të
pagesës;
(d) sa herë që një pagesë iniciohet, do
të identifikojë veten ndaj ofruesit të
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive
të
paguesit
dhe
të
komunikojnë me ofruesin e llogarisë së
shërbimit pagesave, paguesin dhe me
përfituesin e pagesës, në përputhje me
pikën d në nenit 98, paragrafi 1.

(e) nuk duhet të
ruaj të dhënat
sensitive të përdoruesit të shërbimit të
pagesave;

Neni 59, Pika 3, gërma
b)

Neni 59, Pika 3, gërma
c)

Neni 59, Pika 3, gërma
d)

Neni 59, Pika 3, gërma
e)

114

3b)
siguron që kredencialet e
personalizuara të sigurisë së
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, me përjashtim të vetë
përdoruesit dhe emetuesit të
kredencialeve të personalizuara të
sigurisë, nuk janë të aksesueshme
nga palët e tjera, si dhe
transmetohen nga ofruesi i
shërbimit të inicimit të pagesës
nëpërmjet kanaleve të sigurta dhe
efikase;
c)
siguron
që
çdo
informacion tjetër në lidhje me
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave, të përftuara gjatë
ofrimit të shërbimeve inicimit të
pagesës, t’i jepet vetëm përfituesit
të pagesës dhe vetëm me
pëlqimin e qartë të përdoruesit të
shërbimeve të pagesave;

E plotë

d)
sa herë që iniciohet një
pagesë, autentifikon veten ndaj
ofruesit
të
shërbimeve
të
pagesave për shërbimin e
llogarisë
të
paguesit
dhe
komunikon me ofruesin e
shërbimit të pagesave për
shërbimin e llogarisë, me
paguesin dhe me përfituesin e
pagesës, në përputhje me nenin
91, pika 1, shkronja “d” të këtij
ligji.
e)
nuk ruan të dhënat
sensitive të përdoruesit të
shërbimeve të pagesave;

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 66
Pika 3, gërma
f

(f) nuk duhet të kërkojë nga
përdoruesit e shërbimit të pagesave të
dhëna të tjera përveç atyre të
nevojshme për të sigurimin e shërbimit
të inicimit të pagesës;

Neni 59, Pika 3, gërma
f)

f)
nuk
kërkon
nga
përdoruesit e shërbimeve të
pagesave të dhëna të tjera përtej
atyre të nevojshme për ofrimin e
shërbimit të inicimit të pagesës;

E plotë

Neni 66
Pika 3, gërma
g

(g) nuk duhet të përdorë, asksesojë apo
të ruajë të dhëna për qëllime të tjera
përvec se për ofrimin e shërbimit të
inicimit të pagesës, sipas kërkesës së
qartë nga paguesi.

Neni 59, Pika 3, gërma
g)

g)
nuk përdor, akseson apo
ruan të dhëna për qëllime të tjera
përveç se për ofrimin e shërbimit
të inicimit të pagesës, sipas
kërkesës së qartë nga paguesi;

E plotë

Neni 66
Pika 3, gërma
h

Neni 66
Pika 4, gërma
a

(h) nuk duhet të modifikojë sasinë,
përftuesin e pagesës apo ndonjë
funksion/veçori tjetër të transaksionit
4.
Ofruesi i e shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive duhet:

Neni 59, Pika 3, gërma
h)

Neni 59, Pika 4, gërma
a)

(a) të komunikojë në mënyrë të sigurt
me ofruesit e shërbimeve të inicimit të
pagesave në përputhje me pikën d të
nenit 98, paragrafi 1.

Neni 66
Pika 4, gërma
b

(b) që menjëherë pas marrjes së
urdhërpagesës nga një ofrues i
shërbimit të inicimit të pagesave, të
japë ose të vërë në dispozicion të gjithë
informacionin e mundur për inicimin e
transaksioneve të pagesave dhe të
gjithë informacionin e aksesueshëm
ofruesit të shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive në lidhje me
ekzekutimin e transaksioneve të
pagesave të ofruesit të shërbimit të

Neni 59, Pika 4, gërma
b)
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E plotë
h)
nuk modifikon shumën,
përfituesin e pagesës apo ndonjë
karakteristikë
tjetër
të
transaksionit.
4.
Ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë:
a)
komunikon në mënyrë të
sigurtë me ofruesit e shërbimeve
të inicimit të pagesës sipas pikës
1, shkronja “d” të nenit 91 të këtij
ligji ;

E plotë

E plotë
b)
menjëherë pas marrjes së
urdhërpagesës nga një ofrues i
shërbimit të inicimit të pagesës,
jep ose vë në dispozicion të gjithë
informacionin e mundur për
inicimin e transaksionit të pagesës
dhe të gjithë informacionin e
aksesueshëm nga ofruesi i
shërbimit
të
pagesës
për
shërbimin e llogarisë në lidhje me
ekzekutimin e transaksionit të

inicimit të pagesave.
Neni 66
Pika 4, gërma
c

(C) të trajtojë urdhërpagesat e
transmetuara nëpërmjet shërbimeve të
një ofruesi të shërbimit të inicimit të
pagesave pa diskriminim, përveç atyre
për arsye objektive, në veçanti për sa i
përket kohës, prioriteteve apo tarifave
në lidhje me urdhërpagesat e
transmetuara direkt nga paguesi.

Neni 59, Pika 4, gërma
c)

Neni 66
Pika 5

Ofrimi i shërbimeve të inicimit të
pagesave nuk do të varet nga ekzistenca
e një marrëdhënie kontraktuale midis
ofruesit të shërbimit të inicimit të
pagesës dhe ofruesit të shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive për atë
qëllim.

Neni 59, Pika 5

Neni 67
Pika 1

Shtetet Anëtare duhet ti sigurojnë të
drejtën një përdoruesi të shërbimit të
pagesës e përdorimit të shërbimeve të
cilët lejojnë akses në informacionin e
llogarisë siç përmendet në pikën 8 të
shtojcës I. Kjo e drejtë nuk do të
zbatohet kur llogaria e pagesës nuk
është i aksesueshëm online.

Neni 60, Pika 1

Neni 67
Pika 2, gërma
a

2.
Ofruesi i shërbimit të
informacioni të llogarisë duhet:

Neni 60,
gërma a)

Pika

2,

(a) të ofrojë shërbime vetëm kur
bazohen në pëlqimin e shprehur qartë
nga përdoruesit të shërbimit të pagesës;
Neni 67
Pika 2, gërma
b

(b)
të sigurojë që elementet e
personalizuara të sigurisë së përdoruesit

Neni 60, Pika 2, gërma
b)
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pagesës të ofruesit të shërbimit të
inicimit të pagesës;
c)
trajton urdhërpagesat e
transmetuara
nëpërmjet
shërbimeve të një ofruesi të
shërbimit të inicimit të pagesës pa
diskriminim, përveçse për arsye
objektive, në veçanti për sa i
përket kohës, prioriteteve apo
tarifave
në
lidhje
me
urdhërpagesat e transmetuara
direkt nga paguesi.
Ekzistenca e një marrëdhënie
kontraktore midis ofruesit të
shërbimit të inicimit të pagesës
dhe ofruesit të shërbimit të
pagesave mbi shërbimin e
llogarisë, nuk është kusht për
ofrimin e shërbimeve të inicimit
të pagesës, për këtë qëllim.
Me përjashtim të rasteve kur
llogaria e pagesës nuk është e
aksesueshme online, përdoruesi i
shërbimit të pagesave gëzon të
drejtën
e
përdorimit
të
shërbimeve të cilat mundësojnë
aksesin e informimit të llogarisë
sipas pikës 8 të Aneksit 1 të këtij
ligji.
2.
Ofruesi i shërbimit të
informimit të llogarisë:
a)
ofron shërbime vetëm
kur ka pëlqimin e qartë të
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave;
b)
garanton se kredencialet
e personalizuara të sigurisë të
përdoruesit të shërbimeve të

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

të shërbimit të pagesës nuk janë, me
përjashtim të përdoruesit dhe emetuesit
e elementeve të personalizuara sigurisë,
të aksesueshme për palët e tjera dhe kur
ato të transmetohen nga ofruesi i
shërbimit të informacionit të llogarisë,
transmetimi të realizohet nëpërmjet
kanaleve të sigurta dhe efikase.

Neni 67
Pika 2, gërma
c

(c) që për çdo seancë komunikimi, të
identifikojë veten e tij ndaj ofruesit/ve
të shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive të përdoruesit të shërbimit të
pagesave dhe të komunikojë në mënyrë
të sigurt me ofruesin/it e shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive dhe
përdoruesin e shërbimit të pagesave në
përputhje me pikën d të nenit 98,
paragrafi 1.

Neni 60, Pika 2, gërma
c)

Neni 67
Pika 2, gërma
d

(d) të aksesojë vetëm në informacionin
e llogarive të përcaktuara të pagesave
dhe transaksioneve të pagesave që
lidhen me to;

Neni 60, Pika 2, gërma
d)

Neni 67
Pika 2, gërma
e
Neni 67
Pika 2, gërma
f

(e) të mos kërkojë të dhëna të ndjeshme
të pagesave të lidhura me llogaritë e
pagesave;
(f) të mos përdorin, të mos kenë akses
apo të mos ruajnë të dhëna për qëllime
të tjera përveç atyre për kryerjen e
shërbimit të informacionit të llogarisë
kërkuar shprehimisht nga përdoruesi i
shërbimit të pagesës, në përputhje me
rregulloren e mbrojtes së të dhënave.

Neni 60, Pika 2, gërma
e)

Neni 67

3.

Neni 60, Pika 3, gërma

Në lidhje me llogaritë e pagesave,

Neni 60, Pika 2, gërma
f)
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pagesave, me përjashtim të vetë
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave dhe emetuesit të këtyre
kredencialeve, nuk janë të
aksesueshme nga palë të tjera,
dhe
kur
këto
kredenciale
transmetohen nga ofruesi i
shërbimit të informimit të
llogarisë, ky transmetim bëhet me
kanale të sigurta dhe efikase;
c)
për
çdo
seancë
komunikimi, identifikon veten
kundrejt ofruesit të shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë
të përdoruesit të shërbimeve të
pagesave dhe komunikon në
mënyrë të sigurtë me ofruesin të
shërbimeve të pagesave për
shërbimin e llogarisë dhe
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave sipas nenit 91, pika 1,
shkronja “d” të këtij ligji;
d)
akseson
vetëm
informacionin
nga
llogari
pagesash
të
caktuara
dhe
transaksionet e pagesave të
lidhura me këto llogari;
e)
nuk kërkon të dhëna
sensitive të pagesave që lidhen
me llogaritë e pagesave;
f)
nuk përdor, akseson ose
ruan ndonjë të dhënë për qëllime
të tjera nga kryerja e shërbimit të
informimit të llogarisë të kërkuar
në mënyrë të qartë nga përdoruesi
i shërbimeve të pagesave, në
përputhje me rregullat për
mbrojtjen e të dhënave.
3.
Në lidhje me llogarinë e

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Pika 3, gërma
a

Neni 67
Pika 3, gërma
b

ofruesi i
shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive duhet:
(a) të komunikojë në mënyrë të sigurt
me ofruesit e shërbimeve të
informacionit të llogarisë, në përputhje
me pikën (d) të nenit 98, paragrafi 1;
dhe
(b) të trajtoj kërkesat e të dhënave të
transmetuara nëpërmjet shërbimeve të
një ofruesi të shërbimit të informacionit
të llogarisë pa asnjë diskriminim
përveçse për arsye objektive.

a)

pagesave, ofruesi i shërbimit të
pagesës të shërbimit të llogarisë:
a)
komunikon në mënyrë të
sigurtë me ofruesit e shërbimit të
informimit të llogarisë sipas nenit
91, pika 1, shkronja “d” të këtij
ligji; dhe

Neni 60, Pika 3, gërma
b)

b)
trajton kërkesat për
transmetimin e të dhënave
nëpërmjet shërbimeve të ofruesit
të shërbimit të informimit të
llogarisë pa ndonjë diskriminim
përveçse për arsye objektive.
Ekzistenca e një marrëdhënie
kontraktore midis ofruesit të
shërbimit të informimit të
llogarisë dhe ofruesit të shërbimit
të pagesës për shërbimin e
llogarisë, nuk është kusht për
ofrimin e shërbimit të informimit
të llogarisë, për këtë qëllim.
Kur
një
instrument
pagese përdoret për qëllime të
dhënies së pëlqimit, paguesi dhe
ofruesi i tij i shërbimeve të
pagesave mund të bien dakord
mbi kufijtë e shpenzimeve për
transaksionet e pagesave të kryera
me këtë instrument pagese.
Nëse palët bien dakord në
kontratën
tip,
ofruesit
të
shërbimeve të pagesave mund t’i
rezervohet e drejta të bllokojë
instrumentin e pagesave për arsye
të justifikuara objektive në lidhje
me sigurinë e instrumentit të
pagesës, dyshime për përdorimin
e paautorizuar ose për qëllime

Neni 67
Pika 4

Ofrimi i shërbimeve të inicimit të
pagesave nuk do të varet nga ekzistenca
e një marrëdhënie kontraktuale midis
ofruesit të shërbimit të informacionit të
llogarisë dhe ofruesit të shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive për atë
qëllim.

Neni 60, Pika 4

Neni 68
Pika 1

Në rastet kur një instrument i caktuar
pagese përdoret për qëllime të dhënies
së pëlqimit, paguesi dhe ofruesi i
shërbimit të pagesave të paguesit mund
të bien dakord mbi kufijtë e shpenzimit
për transaksionet e pagesave të
ekzekutuara përmes këtij instrumenti
pagese.
Nëse është rënë dakord në kontratën
kuadër, ofruesi i shërbimit të pagesave
mund të rezervojë të drejtën për të
bllokuar instrumentin e pagesës për
shkaqe të arsyeshme objektive që
lidhen me sigurinë e instrumentit të
pagesës, si dyshime për përdorim të
paautorizuar apo të rremë të
instrumentit të pagesës ose, një rritje e

Neni 61, Pika 1

Neni 68
Pika 2

Neni 61, Pika 2
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E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

konsiderueshme e rrezikut sa i përket
mundësisë së paguesit për të
përmbushur detyrimin e tij për të
paguar, në rastin e një instrumenti
pagese me linjë kredie.

Neni 68
Pika 3

Në raste të tilla ofruesi i shërbimit të
pagesave informon paguesin për
bllokimin e instrumentit të pagesës dhe
për arsyet për këtë veprim, sipas
mënyrës së rënë dakord dhe kur është e
mundur para bllokimit të instrumentit
të pagesës, ose maksimumi, menjëherë
pas bllokimit, përveç rastit kur dhënia e
një informacioni të tillë do të
komprometonte në mënyrë objektive
çështjen e sigurisë apo është e ndaluar
sipas legjislacionit përkatës komunitar
ose atij të brendshëm.

Neni 61, Pika 3

Neni 68
Pika 4

Ofruesi i shërbimit të pagesave duhet
të zhbllokojë instrumentin e pagesës
ose ta zëvendësojë atë me një
instrument të ri pagese, sapo arsyet për
bllokimin e tij të mos ekzistojnë më.
5.
Një ofrues i shërbimit të llogarisë
të pagesës/ ofrues i shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive mund ti
mohojë një ofruesi të shërbimit të
informacioni të llogarisë, ose një
ofruesi të shërbimit të inicimit të
pagesave aksesimin në një llogari
pagese për arsye objektive të
justifikuara dhe të evidentuara në
mënyrë të rregullt në lidhje me aksesin
e paautorizuar ose të rremë në llogarinë
e pagesës nga se ofruesi i shërbimit të

Neni 61, Pika 4

Neni 68
Pika 5

Neni 61, Pika 5,6 dhe
7
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mashtrimi të instrumentit të
pagesës ose, në rastin e një
instrumenti pagese me linjë
kredie, kur paraqitet një rritje e
konsiderueshme e rrezikut që
paguesi mund të mos jetë në
gjendje të përmbushë detyrimin e
tij për të paguar.
Në rastet e pikës 2 të këtij neni
ofruesi i shërbimeve të pagesave
informon paguesin për bllokimin
e instrumentit të pagesës dhe për
arsyet e këtij bllokimi në mënyrën
e rënë dakord, aty ku është e
mundur, përpara bllokimit të
instrumentit të pagesës ose së
paku menjëherë pas bllokimit, me
përjashtim të rasteve kur ky
informacion
kompromenton
sigurinë për arsye të justifikuara
objektivisht ose është i ndaluar
me ligj.
Ofruesi i shërbimeve të pagesave
zhbllokon instrumentin e pagesës
ose e zëvendëson atë me një
instrument të ri pagese kur arsyet
për bllokim nuk ekzistojnë më.
5.
Ofruesi i shërbimit të
pagesës të shërbimit të llogarisë
mund t’i refuzojë ofruesit të
shërbimit të informimit të
llogarisë ose ofruesit të shërbimit
për inicimin e pagesës, aksesin në
llogarinë e pagesës, për arsye
objektive të justifikuara dhe të
evidentuara që lidhen me aksesin
e paautorizuar ose me qëllim
mashtrimi në llogarinë e pagesës
nga ofruesi i shërbimit të

E plotë

E plotë

E plotë

informacionit të llogarisë ose ofruesi i
shërbimit të inicimit të pagesës, duke
përfshirë edhe inicimin e paautorizuar
ose të rremë të një transaksioni pagese.
Në raste të tilla ofrues i shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive duhet ti
bëjë me dije paguesit se aksesimi në
llogarinë e pagesës është mohuar dhe
arsyet e mohimit në formën e rënë
dakord. Ky informacion duhet, kur
është e mundur, t'i jepet paguesit
përpara se aksesi ti mohohet dhe jo më
vonë se menjëherë pas këtij mohimi,
përveçse nëse sigurimi i një
informacioni
të
tillë
do
kompromentonte
shkaqe
sigurie
objektivisht të justifikuara apo është e
ndaluar nga legjislacioni përkatës
komunitar ose ai i brendshëm.

informimit të llogarisë ose ofruesi
i shërbimit të inicimit të pagesës,
duke përfshirë inicimin e
transaksionit të pagesës të
paautorizuar ose me qëllim
mashtrimi.

Ofruesi i shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive duhet të lejojë
aksesimin në llogarinë e pagesave sapo
arsyet për mohimin e aksesit të mos
ekzistojnë më.

Neni 68
Pika 6

6.
Në rastet e përmëndura të
paragrafin 5, ofruesi i shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive duhet që
të raportojë menjëherë incidentin lidhur
me ofruesin e shërbimit informacionit
të llogarisë ose me ofruesin e shërbimit
të inicimit të pagesave tek autoritetet
kompentente. Informacioni duhet të
përfshijë detajet përkatëse të rastit dhe
arsyet për marrjen e masave. Autoriteti

Neni 61, Pika 8, 9
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6.
Në rastin e parashikuar
në pikën 5 të këtij neni, ofruesi i
shërbimit
të
pagesës
për
shërbimin e llogarisë informon
paguesin që aksesi i llogarisë
është refuzuar, si dhe arsyet
përkatëse sipas formës të rënë
dakord
midis
palëve.
Ky
informacion, i jepet paguesit, aty
ku është e mundur, përpara
refuzimit të aksesit ose së paku
menjëherë pas refuzimit të
aksesit, përveç rasteve kur dhënia
e informacionit kompromenton
sigurinë për arsye të justifikuara
objektivisht ose ndalohet me ligj.
7.
Ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë
lejon aksesin në llogarinë e
pagesës kur arsyet e refuzimit
sipas pikës 5 të këtij neni nuk
ekzistojnë më.
8.
Në rastin e parashikuar
në pikën 5 të këtij neni, ofruesi i
shërbimit
të
pagesës
për
shërbimin e llogarisë i raporton
menjëherë Bankës së Shqipërisë
incidentin në lidhje me ofruesin e
shërbimit të informimit të
llogarisë ose ofruesin e shërbimit
të
inicimit
të
pagesës.
Informacioni duhet të përmbajë të

E plotë

kompetent do të vlerësojë çështjen dhe
do të, nëse është e nevojshme, marrë
masat e duhura.

Neni 69
Pika 1, gërma
a

Përdoruesi i shërbimit të pagesave i
cili ka të drejtën e përdorimit të një
instrumenti pagese duhet:

Neni 62, Pika 1, gërma
a)

(a) të përdorë instrumentin e pagesës në
përputhje me kushtet që rregullojnë
çështjen dhe të përdorë instrumente
pagese të cilat janë objektiv, jo
diskriminues dhe janë proporcional.

Neni 69
Pika 1, gërma
b

(b) të njoftojë ofruesin e shërbimit të
pagesave, ose subjektin e përcaktuar
nga ky i fundit, pa vonesë, në rast
humbje, vjedhje, keqpërdorimi ose
përdorimi i paautorizuar i instrumentit
të pagesës.

Neni 62, Pika 1, gërma
b)

Neni 69
Pika 2

2.
Për qëllimet e pikës (a) të
paragrafit 1, përdoruesi i shërbimit të
pagesës duhet që, në veçanti, në
momentin e marrjes të një instrument
pagese, të marrë të gjitha hapat e
arsyeshëm për ruajten e sigurt të
elementeve të personalizuara të
sigurisë.

Neni 62, Pika 2

Neni 70

1.

Neni 63, Pika 1, gërma

Ofruesi i shërbimit të pagesave i
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gjithë detajet e nevojshme mbi
rastin dhe arsyet e ndërmarrjes së
veprimit.
9.
Banka e Shqipërisë pas
marrjes së informacionit sipas
pikës 8 të këtij neni, vlerëson
rastin dhe nëse është e nevojshme
ndërmerr masat përkatëse.
Përdoruesi i shërbimeve të
pagesave i cili ka të drejtën e
përdorimit të një instrumenti
pagese:
a)
përdor instrumentin e
pagesës në përputhje me kushtet
që rregullojnë emetimin dhe
përdorimin e instrumentit të
pagesës të cilat duhet të jenë
objektive, jo diskriminuese dhe
proporcionale;

E plotë

E plotë
b)
njofton
ofruesin
e
shërbimeve të pagesave, ose
subjektin e përcaktuar nga ky i
fundit, pa vonesë sapo vihet në
dijeni në rast humbje, vjedhje,
keqpërdorimi ose përdorimi të
paautorizuar të instrumentit të
pagesës.
2.
Për qëllimet e shkronjës
“a” të pikës 1 të këtij neni,
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, ndërmerr të gjitha hapat
e arsyeshme për të mbajtur të
sigurtë
kredencialet
e
personalizuara të sigurisë, në
veçanti, në momentin e marrjes së
instrumentit të pagesës.
1.
Ofruesi i shërbimeve të

E plotë

E plotë

Pika 1, gërma
a

cili lëshon një instrument pagese duhet:

a)

(a) të sigurohet se elementet e
personalizuara të sigurisë nuk janë të
aksesueshme nga palë të tjera përveç se
nga përdoruesi i shërbimit të pagesës, i
cili gëzon të drejtën të përdorë
instrumentin e pagesës, pa cenuar
detyrimet që ka përdoruesi i shërbimit
të pagesave, të përcaktuara në nenin 69.

Neni 70
Pika 1, gërma
b

(b) të shmang dërgimin e një
instrumenti pagese që nuk është
kërkuar, përveç rastit kur një
instrument pagese që i është dhënë
përdoruesit të shërbimit të pagesave do
të zëvendësohet;

Neni 63, Pika 1, gërma
b)

Neni 70
Pika 1, gërma
c

(c) të sigurojnë që mjetet e duhura janë
në dispozicion në çdo kohë për t'i
mundësuar përdoruesit të shërbimit të
pagesave të bëjë një njoftim në
përputhje me nenin 69 paragrafi 1
gërma b apo për të kërkuar zhbllokimin
në përputhje me nenin 68 paragrafi 4;
në bazë të kërkesës, ofruesi i shërbimit
të pagesave duhet t'i ofrojë përdoruesit
të shërbimit të pagesave mjetet për të
provuar që ai ka bërë një njoftim të
tillë, për një periudhë 18 muaj pas
njoftimit;

Neni 63, Pika 1, gërma
c)

Neni 70
Pika 1, gërma
d

(d) ti mundësoj përdoruesit të shërbimit
të pagesave me një opsion për të bërë
një njoftim sipas pikës (b) të nenit 69
paragrafi 1 pa pagesë dhe tarifoj vetëm
për kostot e zëvendësimit të cilat i
atribuohen direkt instrumentit të

Neni 63, Pika 1, gërma
d)
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pagesave i cili emeton një
instrument pagese:
a)
sigurohet që kredencialet
e personalizuara të sigurisë nuk
aksesohen nga palë të tjera përveç
se nga përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, i cili gëzon të drejtën të
përdorë instrumentin e pagesës,
pa cenuar detyrimet që ka
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, sipas nenit 62 të këtij
ligji;
b)
shmang dërgimin e një
instrumenti pagese të pakërkuar,
përveç rastit kur instrumenti i
pagesës që i është dhënë
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave
është
për
t’u
zëvendësuar;
c)
siguron që mjetet e
duhura janë në dispozicion në çdo
kohë
për
t'i
mundësuar
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave të njoftojë sipas nenit
62, pika 1 shkronja “b” ose të
kërkojë zhbllokimin sipas nenit
61, pika 4. Në bazë të kërkesës,
ofruesi i shërbimeve të pagesave i
ofron përdoruesit të shërbimeve të
pagesave mjetet për të provuar që
ai ka bërë një njoftim të tillë, për
një periudhë 18 muaj pas
njoftimit;
d)
mundëson përdoruesin e
shërbimeve të pagesave me një
opsion për të bërë një njoftim
sipas nenit 62, pika 1, shkronja
“b” pa pagesë dhe të tarifojë
vetëm për kostot e zëvendësimit

E plotë

E plotë

E plotë

pagesës;
Neni 70
Pika 1, gërma
e

(e)të parandalojë të gjithë përdorimin e
instrumentit të pagesës pasi të jetë bërë
njoftimi sipas pikës (b) të nenit 69 (1).

Neni 63, Pika 1, gërma
e)

Neni 70, Pika
2

Ofruesi i shërbimit të pagesave do të
mbartë rrezikun e dërgimit të një
instrument pagese apo ndonjë elementi
të personalizuar të sigurisë në lidhje me
atë, një përdoruesi të shërbimit të
pagesave.

Neni 63, Pika 2

Neni 71
Pika 1

1.
Përdoruesi i shërbimit të pagesave
duhet të marrë korrigjimin e gabimit
nga ofruesi i shërbimit të pagesave
vetëm nëse përdoruesi i shërbimit të
pagesave njofton ofruesin e tij të
shërbimit të pagesave pa vonesë sapo
vihet në dijeni për çdo transaksion
pagese të paautorizuar ose të
ekzekutuar gabimisht, nga i cili mund
të lind e drejta për ankim, përfshirë
edhe atë në bazë të nenit 89 dhe jo më
vonë se 13 muaj pas datës së debitimit.

Neni 64, Pika 1 dhe 2

Limitet kohore për dhënien e njoftimit,
përcaktuar në paragrafin e parë nuk
zbatohen kur ofruesi i shërbimit të
pagesave nuk ka dhënë ose nuk ka vënë
në dispozicion, informacionin për këtë
transaksion pagese, në përputhje me
titullin III.
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të cilat lidhen direkt me
instrumentin e pagesës;
e)parandalon çdo lloj përdorimi të
instrumentit të pagesës sapo të
jetë bërë njoftimi sipas shkronjës
“d” të kësaj pike
Ofruesi i shërbimeve të pagesave
mbart rrezikun e dërgimit të një
instrumenti pagese apo ndonjë
kredenciali të personalizuar të
sigurisë në lidhje me të, tek
përdoruesi
shërbimeve
të
pagesave.
1.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave kryen korrigjimin e
gabimit për llogari të përdoruesit
të shërbimeve të pagesave vetëm
nëse ky i fundit njofton ofruesin e
shërbimeve të pagesave pa
vonesë, sapo vihet në dijeni për
çdo transaksion pagese të
paautorizuar ose të ekzekutuar
gabimisht, për të cilin mund të
lindë e drejta për ndonjë
pretendim, përfshirë edhe rastet
sipas nenit 82 të këtij ligji, dhe jo
më vonë se afati i përcaktuar në
nenin 1022 të Kodit Civil. Ky afat
fillon të llogaritet pas datës së
debitimit.
2.
Limitet
kohore
për
dhënien e njoftimit, sipas pikës 1
të këtij neni nuk zbatohen kur
ofruesi i shërbimeve të pagesave
nuk ka dhënë ose nuk ka vënë në
dispozicion informacionin për
transaksionin e pagesës, sipas
Titullit III të këtij ligji.

E plotë

E plotë

E
pjesshme

Përpuethshmëri
a e plotë në
pikën 1, për sa i
përket
afatit,
sipas
legjislacionit
shqiptar, mund
të realizohet me
ndryshimin
e
afatit
të
përcaktuar në
nenin 1022 të
KC,
i
cili
aktualisht është
6 muaj.

Neni 71
Pika 2

Në rastin kur një ofrues i shërbimit të
inicimit të pagesave përfshihet,
përdoruesi i shërbimit të pagesave
duhet të marrë korrigjimin nga ofruesi i
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive sipas paragrafit 1 të këtij neni,
pa cenuar nenin 73, paragrafi 2 dhe
nenin 89 paragrafi 1.

Neni 64, Pika 3

Neni 72
Pika 1

Shtetet anëtare duhet të kërkojnë që
kur një përdorues i shërbimit të pagesës
mohon të ketë autorizuar ekzekutimin e
një transaksion pagese ose pretendon se
transaksioni i pagesës nuk është
ekzekutuar në mënyrë korrekte, është
detyrë e ofruesit të shërbimit të
pagesave që të provojë se transaksioni i
pagesës është autorizuar, regjistruar me
saktësi, është kontabilizuar dhe nuk
është cenuar nga ndonjë defekt teknik
ose nga ndonjë mangësi tjetër ofruar
nga ofruesi i shërbimit te pagesave.

Neni 65, Pika 1 dhe2

Nëse transaksioni i pagesës është
inicuar nëpërmjet një ofruesi të
shërbimit të pagesave, detyrimi bie mbi
ofruesin e shërbimit të inicimit të
pagesave për të vërtetuar se brënda
kompentencave të saj, transaksioni i
pagesës ishte vërtetuar, regjistruar me
saktësi dhe nuk ishte ndikuar nga
ndonjë avari teknike apo mangësi tjetër
lidhur me shërbimin e pagesës për të
cilin është përgjegjës.
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Në rastin kur përfshihet
ofruesi i shërbimit të inicimit të
pagesës, ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e llogarisë
kryen korrigjimin për përdoruesin
e shërbimeve të pagesave sipas
pikës 1 të këtij neni, pa rënë
ndesh me nenin 66, pikat 3 dhe 4
dhe nenin 82, pika 1 të këtij ligji.
1Kur përdoruesi i shërbimeve të
pagesave
mohon
të
ketë
autorizuar ekzekutimin e një
transaksioni pagese ose pretendon
se transaksioni i pagesës nuk
është ekzekutuar në mënyrë
korrekte, është detyrë e ofruesit të
shërbimeve të pagesave që të
provojë se transaksioni i pagesës
është autentifikuar, regjistruar me
saktësi, është kontabilizuar dhe
nuk është cenuar nga ndonjë
defekt teknik ose nga ndonjë
mangësi tjetër e shërbimit të
ofruar nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave.
2.
Nëse
transaksioni
i
pagesës është inicuar nëpërmjet
një ofruesi të shërbimit të inicimit
të pagesës, ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesës ka detyrimin
për
të
vërtetuar,
brenda
kompentencave
të
tij,
se
transaksioni i pagesës ishte
autentifikuar,
regjistruar
me
saktësi dhe nuk është cenuar nga
ndonjë defekt teknik apo mangësi
tjetër lidhur me shërbimin e
pagesës për të cilin është
përgjegjës.

E plotë

E plotë

Neni 72
Pika 2

Kur një përdorues i shërbimit të
pagesës mohon të ketë autorizuar një
transaksion pagese të ekzekutuar,
përdorimi i një instrumenti pagese të
regjistruar nga ofruesi i shërbimit të
pagesave, përfshirë ofruesin e shërbimit
të pagesës fillestare, nuk mjafton në
vetvete për të vërtetuar që transaksioni i
pagesës është autorizuar nga paguesi
ose që paguesi ka kryer një mashtrim
ose nuk ka përmbushur me qëllim apo
nga pakujdesia një ose më shumë nga
detyrimet e tij sipas nenit 69.

Neni 65, Pika 3dhe 4

Ofruesi i shërbimit të pagesave,kur
është e përshtatshme, edhe ofruesi i
shërbimit të inicimit të pagesave, duhet
të ofrojnë fakte për vërtetimin e
mashtrimit apo neglizhencës nga ana e
përdoruesit të shërbimit të pagesës.

Neni 73
Pika 1

Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që, pa
rënë ndesh me nenin 71, në rast të një
transaksionit të pagesës së paautorizuar,
ofruesi i shërbimit të pagesave të
paguesit rimburson paguesin menjëherë

Neni 66, Pika 1 dhe 2
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3.
Kur përdoruesi i
shërbimeve të pagesave
mohon të ketë autorizuar një
transaksion
pagese
të
ekzekutuar, përdorimi i një
instrumenti
pagese
të
regjistruar nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave,
përfshirë
ofruesin
e
shërbimit të inicimit të
pagesës
kur
është
e
përshtatshme, nuk mjafton
në vetvete për të vërtetuar
që transaksioni i pagesës
është autorizuar nga paguesi
ose që paguesi ka vepruar
me mashtrim ose nuk ka
përmbushur qëllimisht apo
nga pakujdesia një ose më
shumë nga detyrimet e tij
sipas nenit 62 të këtij ligji.
4.
Në rastin e pikës 3
të këtij neni, ofruesi i
shërbimeve të pagesave,
përfshirë, kur është e
përshtatshme, edhe ofruesin
e shërbimit të inicimit të
pagesës, ofrojnë evidenca
mbështetëse për të provuar
mashtrimin apo pakujdesinë
e rëndë nga ana e
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave.
1.
Pa rënë ndesh me
nenin 64, në rast të një
transaksioni
pagese
të
paautorizuar,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të

E plotë

E plotë

për shumën e transaksionit të pagesës
të paautorizuar dhe, sipas rastit, jo më
vonë se në fund të ditës së nesërme të
punës, njoftohet për transaksionin,
përveç rasteve kur ofruesi i shërbimit të
pagesës e paguesit ka baza të
arsyeshme për të dyshuar për mashtrim
dhe i komunikon këto arsye tek
autoriteti kombëtar përkatës me shkrim.

Ku është e aplikueshme, ofruesi i
shërbimit të pagesave e paguesit do të
rivendosë llogarinë e debituar të
pagesës në gjendjen në të cilën ajo do
të kishte qenë nëse transaksioni i
paautorizuar i pagesës nuk do të kishte
ndodhur. Kjo do të sigurojë që datë
vlera e kredive për llogari të pagesave
të paguesit duhet të jetë jo më vonë se
data kur shuma ishte debituar.

Neni 73
Pika 2

2.
Kur një urdhër pagesë iniciohet
nëpërmjet një ofruesi të shërbimit të
inicimit të pagesave, ofruesi i shërbimit
të pagesave nëpërmjet llogarive duhet
që menjëherë të rimbursojë dhe jo më
vonë se në fund të ditës pasardhëse të
punës, shumën e transaksionit të

Neni 66, Pika 3,dhe 4
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paguesit
rimburson
paguesin menjëherë për
shumën e transaksionit të
pagesës të paautorizuar dhe,
në çdo rast, jo më vonë se
në fund të ditës pasardhëse
të punës, pasi konstaton ose
njoftohet për transaksionin,
përveç rasteve kur ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
paguesit
ka
baza
të
arsyeshme për të dyshuar
për
mashtrim
dhe
i
komunikon këto arsye tek
Banka e Shqipërisë me
shkrim.
2.
Në rastin e pikës 1
të këtij neni, kur është e
zbatueshme,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit rikthen llogarinë e
debituar të pagesës në
gjendjen në të cilën do të
kishte
qenë
nëse
transaksioni i paautorizuar i
pagesës nuk do të kishte
ndodhur, si dhe siguron që
datë valuta e kreditimit për
llogarinë e pagesës së
paguesit të jetë jo më vonë
se data kur ishte debituar
shuma.
3.
Kur urdhërpagesa
iniciohet nëpërmjet ofruesit
të shërbimit të inicimit të
pagesës, ofruesi i shërbimit
të pagesës për shërbimin e
llogarisë
rimburson
menjëherë, dhe në çdo rast,

E plotë

pagesës së pa autorizuar, dhe kur është
e zbatueshme, të rikthej llogarinë e
pagesës së debituar në gjendjen në të
cilën do të ishin nëse transaksioni jo
korrekt nuk do të kishte ndodhur.

jo më vonë se në fund të
ditës pasardhëse të punës,
shumën e transaksionit të
pagesës së paautorizuar, dhe
kur është e zbatueshme,
rikthen llogarinë e pagesës
së debituar në gjendjen në të
cilën do të kishte qenë nëse
transaksioni i paautorizuar i
pagesës nuk do të kishte
ndodhur.
4.
Nëse ofruesi i
shërbimit të inicimit të
pagesës është përgjegjës për
kryerjen e transaksionit të
paautorizuar të pagesës,
kompenson
menjëherë
ofruesin e shërbimit të
pagesës për shërbimin e
llogarisë me kërkesën e tij,
për humbjet e shkaktuara
apo shumat e paguara si
pasojë e pagesës për
shërbimin e llogarisë të
paguesit, përfshirë shumën e
transaksionit të paautorizuar
të pagesës. Sipas nenit 65,
pika 1 të këtij ligji, ofruesi i
shërbimit të inicimit të
pagesës ka detyrimin për të
provuar se, në fushën e tij të
kompetencës, transaksioni i
pagesës ishte autentifikuar,
regjistruar me saktësi dhe
nuk është ndikuar nga një
defekt teknik ose mangësi të
tjera
të
lidhura
me
shërbimin e pagesës për të
cilin është përgjegjës.

Nëse ofruesi i shërbimit të inicimit të
pagesës është përgjegjës për kryerjen e
transaksionit të paautorizuar të pagesës,
duhet menjëherë të kompensojë
ofruesin e shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive me kërkesën e tij,
për humbjet e shkaktuara apo shumat e
paguara si pasojë e rimbursimit të
paguesit,
përfshirë
shumën
e
transaksionit të paautorizuar të pagesës.
Në përputhje me nenin 72 (1), barra do
të bie mbi ofruesit e pagesës së
shërbimit fillimi për të provuar se, në
kuadër të sferës së saj të kompetencës,
transaksioni pagesa është vërtetuar,
regjistruar me saktësi dhe nuk ndikohen
nga një avari teknike ose mangësi të
tjera të lidhura me shërbimit të pagesës
për të cilën është ngarkuar.
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Neni 73
Pika 3

Kompensimi mëtejshëm financiar
mund të përcaktohet në përputhje me
ligjin e zbatueshëm për kontratën lidhur
ndërmjet paguesit dhe ofruesit të
shërbimit të pagesës ose kontratën
lidhur ndërmjet paguesit dhe ofruesit të
shërbimit të inicimit të pagesës, kur
është e zbatueshme.

Neni 66, Pika 5

Neni 74
Pika 1

Duke deroguar nga neni 73, paguesi për
çdo transaksion të paautorizuar pagese,
mbulon humbjen deri në maksimumi
50 euro, të shkaktuar nga përdorimi i
një instrumenti pagese që ka humbur
ose është vjedhur ose nga përdorimi i
gabuar i instrumentit të pagesës.

Neni 67, Pika 1

Nënparagrafi i parë nuk do të zbatohet
nëse:

Neni 74
Pika 1, gërma
a

Nënparagrafi i parë nuk do të zbatohet
nëse:

Neni 67, Pika 2, gërma
a)

(a) humbja, vjedhja ose keqpërdorimi i
një instrumenti pagese nuk ishte është
kuptuar nga paguesi para bërjes së
pagesës, përveç se kur paguesi ka kryer
mashtrim; ose
Neni 74
Pika 1, gërma
b

(b) humbja është shkaktuar nga
veprimet apo mungesa e veprimit të një
punonjës, agjenti apo dege të një
ofruesi të shërbimit të pagesave ose të

Neni 67, Pika 2, gërma
b), Pika 3, 4
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Kompensime
të
tjera
financiare, të ndryshme nga
ato të përcaktuara në këtë
nen, mund të përcaktohen
në
përputhje
me
legjislacionin e zbatueshëm
për kontratën e lidhur
ndërmjet
paguesit
dhe
ofruesit të shërbimeve të
pagesave ose kontratën e
lidhur ndërmjet paguesit dhe
ofruesit të shërbimit të
inicimit të pagesës, nëse
është e zbatueshme.
Në përjashtim nga neni 66,
paguesi mund të detyrohet
që të mbulojë humbjen për
çdo
transaksion
të
paautorizuar pagese deri në
shumën maksimale prej
5,000 lekë, të shkaktuar nga
përdorimi i një instrumenti
pagese të humbur ose të
vjedhur
ose
nga
keqpërdorimi i instrumentit
të pagesës.
2.
Pika 1 e këtij neni
nuk zbatohet nëse:
a)
humbja,
vjedhja
ose keqpërdorimi i një
instrumenti pagese nuk ishte
kuptuar nga paguesi përpara
pagesës, përveç rastit kur
paguesi ka vepruar me
mashtrim; ose
b)
humbja
është
shkaktuar nga veprimet apo
mungesa e veprimit të një
punonjësi, agjenti apo dege

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

Opsioni i ofruar
nga Direktiva
në lidhje me
ulin detyrimin e

një entiteti për të cilat janë dhënë
aktivitetet e tyre.

të një ofruesi të shërbimeve
të pagesave ose të një
subjekti tek i cili janë
kontraktuar aktivitetet e
tyre.
3.
Paguesi mbart të
gjitha humbjet në lidhje me
çdo transaksion pagese të
paautorizuar në qoftë se ato
janë shkaktuar si pasojë e
mashtrimit nga paguesi apo
si pasojë e mos arritjes së
paguesit të përmbushë një
apo
më
shumë
nga
detyrimet e përcaktuara në
nenin 62 të këtij ligji,
qëllimisht apo si pasojë e
pakujdesisë. Në raste të
tilla, shuma maksimale
sipas pikës 1 të këtij neni
nuk do të zbatohet.

Paguesi do të mbajë përgjegjësi për të
gjitha humbjet në lidhje me çdo
transaksion të pa autorizuar të pagesave
në qoftë se ato janë shkaktuar si pasoje
e mashtrimit nga paguesit apo si pasojë
e mos arritjes së paguesit të përmbushë
një apo më shume nga detyrimet e
përcaktuara në nenin 69, me qëllim apo
si pasojë e neglizhencës. Në raste të
tilla, shuma maksimale e përmendur në
nënparagrafin e parë nuk do të
zbatohet.

përmendur në
këtë paragraf,
duke
marrë
parasysh,
në
veçanti, natyrën
e elementeve të
personalizuar të
sigurisë
dhe
rrethanat në të
cilat
ai
ka
humbur, është
vjedhur
ose
keqpërdorur.

Në rastet kur paguesi nuk ka kryer
mashtrim dhe as mospërmbushje të
qëllimshme të detyrimeve të tij të
përcaktuara në nenin 69, shtetet anëtare
mund të ulin detyrimin e përmendur në
këtë paragraf, duke marrë parasysh, në
veçanti, natyrën e elementeve të
personalizuar të sigurisë dhe rrethanat
në të cilat ai ka humbur, është vjedhur
ose keqpërdorur.

Neni 74
Pika 2

2.
Në rastet kur ofruesi i shërbimit
të pagesave e paguesit nuk kërkon
autenticitet të fortë të klientit, paguesi
nuk do të mbartë asnjë humbje
financiare nëse paguesi ka kryer

Neni 67, Pika 4
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4.
Në
rastet
kur
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit nuk
kërkon
autentifikim
të
thelluar të klientit, paguesi

E plotë

mashtrim. Kur i paguari ose ofruesi i
shërbimit të pagesave të përfituesit të
pagesës dështon të pranojë autenticitet
të fortë të klientit, duhet të kthejë
dëmin financiar shkaktuar ofruesit të
shërbimit të pagesave të paguesit.

Neni 74
Pika 3

3.
Paguesi nuk do të ketë pasoja
financiare nga përdorimi i instrumentit
të pagesës të humbur, të vjedhur ose të
keqpërdorur, pasi të japë njoftim në
përputhje me nenin 69 paragrafi 1
gërma b, përveç rastit kur paguesi ka
kryer mashtrim.

Neni 67, Pika 5, 6

Nëse ofruesi i shërbimit të pagesave
nuk siguron mjetet e duhura për
njoftimin, në çdo kohë, të humbjes,
vjedhjes ose keqpërdorimit të një
instrumenti pagese, siç kërkohet në
bazë të nenit 70 paragrafi 1 gërma c,
paguesi nuk do të jetë përgjegjës për
pasojat financiare që rezultojnë nga
përdorimi i këtij instrumenti pagese,
përveç rasteve kur ai ka kryer
mashtrim.
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nuk mbart asnjë humbje
financiare, përveç se kur
paguesi ka kryer mashtrim.
Kur përfituesi i pagesës ose
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës dështon të pranojë
autentifikim të thelluar të
konsumatorit, i kompenson
ofruesit të shërbimeve të
pagesave të paguesit dëmin
financiar të shkaktuar.
5.
Paguesi nuk ka
pasoja
financiare
nga
përdorimi i instrumentit të
pagesës të humbur, të
vjedhur ose të keqpërdorur,
pasi njofton sipas nenit 62,
pika 1 shkronja “b” të këtij
ligji, me përjashtim të
rasteve kur paguesi ka
vepruar me mashtrim ose
me pakujdesi të rëndë.
6.
Nëse ofruesi i
shërbimeve të pagesave nuk
ofron në çdo kohë mjetet e
duhura për njoftimin e
humbjes,
vjedhjes
ose
keqpërdorimit
të
një
instrumenti pagese, ashtu si
kërkohet sipas nenit 63 pika
1, shkronja “c” të këtij ligji,
paguesi nuk është përgjegjës
për pasojat financiare që
rezultojnë nga përdorimi i
këtij instrumenti pagese, me
përjashtim të rasteve kur ai
ka vepruar në kushtet e
mashtrimit.

E plotë

Neni 75
Pika 1

1.
Kur një transaksion pagese
iniciohet nga ose nëpërmjet përfituesit
të pagesës në kontekstin e një pagese
veprimi me kartë dhe nuk dihet shuma
e saktë në momentin kur paguesi jep
pëlqimin
për
të
ekzekutuar
transaksionin e pagesës, ofruesi i
shërbimit të pagesës e paguesit mund të
bllokojë fondet në llogarinë e pagesës
së paguesit vetëm nëse paguesi ka
dhënë pëlqimin për shumën e saktë të
fondeve që do bllokohen.

Neni 68, Pika 1

Neni 75
Pika 2

2.
Ofruesi i shërbimit të pagesës të
paguesit do të lirojë fondet e bllokuara
në llogarinë e pagesës së paguesit, sipas
paragrafit 1, pa vonesë, pas marrjes së
informacionit në lidhje me shumën e
saktë të transaksionit të pagesës
menjëherë pas marrjes së urdhër
pagesës.

Neni 68, Pika 2

Neni 76
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të
garantojnë që një pagues ka të drejtë të
përfitojë një rimbursim nga ofruesi i tij
i shërbimit të pagesave për një
transaksion pagese të autorizuar të
iniciuar nga ose nëpërmjet një
përfituesi pagese, i cili është
ekzekutuar, nëse plotësohen kushtet e
mëposhtme:

Neni 69, Pika 1
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1.
Kur një transaksion
pagese iniciohet nga /ose
nëpërmjet përfituesit të
pagesës në rastin e një
pagese bazuar në kartë dhe
kur shuma e saktë nuk dihet
në momentin kur paguesi
jep
pëlqimin
për
të
ekzekutuar transaksionin e
pagesës,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit mund të bllokojë
fondet në llogarinë e
pagesës së paguesit vetëm
nëse paguesi ka dhënë
pëlqimin për shumën e të
fondeve që do bllokohen.
2.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit zhbllokon fondet e
bllokuara në llogarinë e
pagesës së paguesit, sipas
pikës 1 të këtij neni, pa
vonesë, pas marrjes së
informacionit në lidhje me
shumën
e
saktë
të
transaksionit të pagesës apo
të paktën menjëherë pas
marrjes së urdhërpagesës.
1.
Paguesi ka të drejtë
të përfitojë një rimbursim
nga ofruesi i tij i shërbimeve
të
pagesave
për
një
transaksion
pagese
të
autorizuar, i cili është
iniciuar nga/ose nëpërmjet
një përfituesi pagese dhe i
cili
është
ekzekutuar
tashmë, nëse plotësohen të

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 76
Pika 1, gërma
a

Neni 76
Pika 1, gërma
b

(a) në autorizim nuk cilësohej shuma e
saktë të transaksionit të pagesës në
momentin e dhënies së autorizimit; dhe

(b) shuma e transaksionit të pagesës
tejkalonte shumën e parashikuar në
mënyrë të arsyeshme nga paguesi, duke
marrë parasysh modelin e tij të
mëparshëm të shpenzimeve, kushtet e
kontratës së tij kuadër dhe rrethanat
përkatëse
të rastit.

Neni 69, Pika 1, gërma
a)

Neni 69, Pika 1, gërma
b), Pika 2, 3,4

Me kërkesën e ofruesit të shërbimit të
pagesave, paguesi duhet të sigurojë
elementet faktike në lidhje me këto
kushte.
Rimbursimi përbëhet nga shuma e plotë
e transaksionit të pagesës të ekzekutuar.
Data për vlerën e kredive për llogari të
pagesës të paguesit nuk duhet të kaloj
datën kur shuma është debituar.
Pa cenuar paragrafin 3, Shtetet Anëtare
sigurohen që, krahas të drejtës së
përmendur në këtë paragraf, për debi
direkte, siç përmendet në nenin 1 të
Rregullores (BE) Nr 260/2012, paguesi
ka një të drejtë të pakushtëzuar për një
rimbursim
brenda
afateve
të
përcaktuara në nenin 77 të kësaj
Direktive.
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dy kushtet e mëposhtme:
a)
në autorizim nuk
cilësohej shuma e saktë të
transaksionit të pagesës në
momentin e dhënies së
autorizimit;

b)
shuma
e
transaksionit të pagesës
tejkalonte
shumën
e
parashikuar në mënyrë të
arsyeshme nga paguesi,
duke
marrë
parasysh
shpenzimet e mëparshme të
pritshme,
kushtet
e
kontratës tip dhe rrethanat
përkatëse të rastit.
2.
Me kërkesën e
ofruesit të shërbimeve të
pagesave,
paguesi
ka
detyrimin të provojë se
kushtet sipas pikës 1 të këtij
neni janë plotësuar.
3.
Rimbursimi sipas
pikës 1 të këtij neni kryhet
në shumën e plotë të
transaksionit të pagesës të
ekzekutuar. Datë valuta e
kreditimit të llogarisë së
pagesës të paguesit nuk
duhet të jetë më vonë se
data kur shuma ishte
debituar.
4.
Në
rastin
e
debitimeve direkte, pa rënë
ndesh me pikën 6 të këtij
neni, dhe krahas të drejtës
për rimbursim të përcaktuar

E plotë

E plotë

Neni 76
Pika 2

2.
Megjithatë, për qëllime të
paragrafit b të nënparagrafit të parë të
paragrafit 1, paguesi nuk mund të
mbështetet
në
justifikimet
mbi
këmbimin valutor nëse është aplikuar
kursi i këmbimit referencë për të cilin
kanë rënë dakord me ofruesin e
shërbimit të pagesave në përputhje me
nenin 45 paragrafi 1 gërma d dhe nenin
52 paragrafi 3 gërma b.

Neni 69, Pika 5

Neni 76
Pika 3, gërma
a

3.
Në kontratën kuadër midis
paguesit dhe ofruesit të shërbimit të
pagesave mund të bihet dakord që
paguesi nuk gëzon të drejtën për
rimbursim kur ai

Neni 69, Pika 6, gërma
a)

(a) ka dhënë pëlqimin e tij për
ekzekutimin e transaksionit të pagesës
direkt tek ofruesi i
shërbimit të
pagesave dhe,

Neni 76
Pika 3, gërma
b

(b) sipas rastit, paguesit i është dhënë
ose vënë në dispozicion nga ofruesi i
shërbimit të pagesave apo nga
përfituesi i pagesës, të paktën katër javë
para datës së pagesës dhe sipas
mënyrës së rënë dakord, informacioni
mbi transaksionin e pagesës që do të

Neni 69, Pika 1, gërma
b)
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në pikën 1 të këtij neni,
paguesi ka të drejtë të
pakushtëzuar për rimbursim
brenda afateve kohore të
përcaktuara në nenin 70 të
këtij ligji.
5.
Pavarësisht
nga
pika 4 e këtij neni, për
qëllime të shkronjës “b”
pikës 1 të këtij neni, paguesi
nuk mund të përdorë si
justifikim kursin e këmbimit
valutor nëse është aplikuar
kursi i këmbimit referencë
për të cilin kanë rënë dakord
me ofruesin e shërbimeve të
pagesave sipas nenit 38,
pika 1, shkronja “d” dhe
nenit 45, shkronja “c”,
nënpika “ii” të këtij ligji.
Në kontratën tip midis
paguesit dhe ofruesit të
shërbimeve të pagesave
mund të bihet dakord që
paguesi nuk ka të drejtën
për rimbursim kur:
a)
paguesi ka dhënë
pëlqimin
e
tij
për
ekzekutimin e transaksionit
të pagesës drejtpërdrejt tek
ofruesi i shërbimeve të
pagesave; dhe
b)
aty ku është e
zbatueshme, paguesit i është
dhënë
ose
vënë
në
dispozicion nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave apo
nga përfituesi i pagesës, të
paktën katër javë përpara

E plotë

E plotë

E plotë

kryhet në të ardhmen.

Neni 76
Pika 4

4.
Për debi direkte në monedha të
tjera përveç euros, Shtetet Anëtare
mund të kërkojnë nga ofruesit e tyre të
shërbimit të pagesave të ofrojnë të
drejta më të favorshme për rimbursim
në përputhje me skemat e tyre të debitit
direkt me kusht që ato janë më të
dobishme për paguesit.

Neni 69, Pika 7

Neni 77
Pika 1

Shtetet anëtare duhet të garantojnë që
paguesi
të
mund
të
kërkojë
rimbursimin, e përmendur në nenin 76,
të një transaksionit të autorizuar pagese
të iniciuar nga ose përmes një përfituesi
pagese për një periudhë prej tetë javësh
nga data në të cilën janë debituar
fondet.

Neni 70, Pika 1

Neni 77
Pika 2

Brenda dhjetë ditë pune nga marrja e
kërkesës për rimbursim, ofruesi i
shërbimit të pagesave ose do të kthejë
shumën e plotë të transaksionit të
pagesës ose do të japë arsyet për
refuzimin e rimbursimit, duke cilësuar
organet kompetente ku mund të bëjë
ankesë paguesi, në përputhje me nenet
nga 99 deri në 102, në qoftë se ai nuk i
pranon arsyet e dhëna.

Neni 70, Pika 2,3

E drejta e ofruesit të shërbimit të
pagesave për të refuzuar rimbursimin,
sipas këtij nënparagrafi, nuk zbatohet
në rastin e përcaktuar në nënparagrafin
e katërt të nenit 76 paragrafi 1
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datës së pagesës dhe sipas
mënyrës së rënë dakord,
informacioni
mbi
transaksionin e pagesës që
do të kryhet në të ardhmen.
Për
debitime
direkte në monedha të tjera
përveç monedhës kombëtare
lekë, Banka e Shqipërisë
mund krijojë të drejta
rimbursimi, përveç atyre të
parashikuara në këtë nen,
me kusht që ato të jenë më
të favorshme për paguesin.
Paguesi mund të kërkojë
rimbursimin, sipas nenit 69
të këtij ligji, të një
transaksioni të autorizuar
pagese, të iniciuar nga ose
nëpërmjet një përfituesi
pagese brenda tetë javësh
nga data në të cilën janë
debituar fondet.
2.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave,
brenda dhjetë ditë pune nga
marrja e kërkesës për
rimbursim, kthen shumën e
plotë të transaksionit të
pagesës ose jep arsyet për
refuzimin e rimbursimit si
dhe
cilëson
organet
përkatëse ku paguesi mund
të ankimojë, në përputhje
me nenet nga 92 deri në 93
të këtij ligji, në qoftë se ai
nuk i pranon arsyet e dhëna.
3.
E drejta e ofruesit
të shërbimeve të pagesave

E plotë

E plotë

E plotë

Neni 78
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që koha e marrjes së urdhërpagesës
është koha kur urdhërpagesa është marr
nga ofruesi i shërbimit të pagesave të
paguesit.

Neni 71, Pika 1dhe 2

Llogaria e paguesit nuk do të debitohet
përpara
marrjes së urdhërpagesës.
Nëse koha e marrjes nuk përkon me një
ditë pune për ofruesin e shërbimit të
pagesave të paguesit, urdhërpagesa do
të konsiderohet si e marrë në dorëzim
në ditën e nesërme të punës. Ofruesi i
shërbimit të pagesave mund të caktojë
një orar afër fundit të një dite pune
përtej të cilit çdo urdhërpagesë e
pranuar do të konsiderohet si e marrë
në dorëzim në ditën e nesërme të punës.

Neni 78
Pika 2

2.
Nëse përdoruesi i shërbimit të
pagesës dhe ofruesi i tij i shërbimit të
pagesave bien dakord se ekzekutimi i
urdhërpagesës do të fillojë në një ditë të
caktuar apo në fund të një periudhe të
caktuar ose në ditën në të cilën paguesi
ka vënë fondet e nevojshme në shërbim
të ofruesit të tij të shërbimit të pagesës,
koha e marrjes në dorëzim, për qëllime
të nenit 83 konsiderohet të jetë dita e
rënë dakord midis tyre. Nëse dita e
rënë dakord nuk është ditë pune për

Neni 71, Pika 3

135

për të refuzuar rimbursimin,
sipas pikës 2 të këtij neni
nuk zbatohet në rastin e
debitimit direkt.
1.
Koha e marrjes së
urdhërpagesës është koha
kur ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit merr
urdhërpagesën.
2.
Llogaria e paguesit
nuk
debitohet
përpara
marrjes së urdhërpagesës.
Nëse koha e marrjes nuk
përkon me një ditë pune për
ofruesin e shërbimeve të
pagesave
të
paguesit,
urdhërpagesa konsiderohet
si e marrë në dorëzim në
ditën pasardhëse të punës.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave mund të caktojë
një orar pranë përfundimit
të një dite pune (cut-off)
përtej
të
cilit
çdo
urdhërpagesë
e
marrë
konsiderohet si e marrë në
ditën pasardhëse të punës.
Nëse
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave që
inicion një urdhërpagesë
dhe ofruesi i shërbimeve të
pagesave bien dakord që
ekzekutimi i urdhërpagesës
të fillojë në një ditë të
caktuar, ose në fund të një
periudhe të caktuar ose në
ditën në të cilën paguesi
vendos fondet e nevojshme
në dispozicion të ofruesit të

E plotë

E plotë

ofruesin e shërbimit të pagesave,
urdhërpagesa do të konsiderohet si e
marrë në dorëzim në ditën e pasuese të
punës.

Neni 79
Pika 1

1.
Kur ofruesi i shërbimit të
pagesave refuzon të ekzekutojë një
urdhër pagesë ose të inicioje një
transaksion pagese, refuzimi dhe, nëse
është e mundur, arsyet për të si dhe
procedura për korrigjimin e ndonjë
gabimi faktik që çuan në refuzimin e
tij, i njoftohen përdoruesit të shërbimit
të pagesave, nëse nuk ndalohet nga akte
ligjore përkatëse të komunitare ose të
brendshme.

Neni 72, Pika 1, 2 dhe 3

Ofruesi i shërbimit të pagesave jep ose
vë në dispozicion njoftimin në mënyrën
e rënë dakord dhe në rastin më të parë,
dhe në çdo rast, brenda afateve të
përcaktuara në nenin 83.
Kontrata kuadër mund të përfshijë një
kusht që ofruesi i shërbimit të pagesave
mund të faturojë ndonjë tarifë për një
njoftim të tillë refuzimi, në qoftë se ka
arsye objektive për refuzimin.
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shërbimeve të pagesave,
koha
e
marrjes
së
urdhërpagesës, për qëllime
të nenit 76 të këtij ligji është
dita e rënë dakord midis
tyre. Nëse dita e rënë dakord
nuk është ditë pune për
ofruesin e shërbimeve të
pagesave,
urdhërpagesa
konsiderohet e marrë në
ditën pasardhëse të punës.
1.
Kur
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
refuzon të ekzekutojë një
urdhërpagesë ose të iniciojë
një transaksion pagese,
refuzimi dhe, nëse është e
mundur, arsyet për të, si dhe
procedura për korrigjimin e
ndonjë gabimi faktik që
çojnë në refuzimin e tij, i
njoftohen përdoruesit të
shërbimeve të pagesave, me
përjashtim të rasteve kur
ndalohet nga legjislacioni në
fuqi.
2.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave jep
ose vë në dispozicion
njoftimin në mënyrën e rënë
dakord në rastin më të parë
të mundur, dhe në çdo rast,
brenda afateve sipas nenit
76 të këtij ligji.
3.
Kontrata tip mund
të përmbajë një kusht që
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të aplikojë një
tarifë të arsyeshme për

E plotë

Neni 79
Pika 2

2.
Në rastet kur të gjitha kushtet e
përcaktuara në kontratën kuadër të
paguesit janë plotësuar, ofruesi i
shërbimit të pagesave të paguesit nuk
do të refuzojë ekzekutimin e një
urdhërpagese të autorizuar, pavarësisht
nëse urdhërpagesa iniciohet nga një
pagues përfshirë me anë të një ofruesi
të shërbimit të fillimit pagesës ose
nëpërmjet përfituesit të pagesës,
përveçse kur është e ndaluar nga akte të
tjera ligjore përkatëse komunitare ose
të brendshme.

Neni 72, Pika 4

Neni 79
Pika 3

3.
Për qëllimet e neneve 83 dhe 89
një urdhërpagesë, së cilës i është
refuzuar ekzekutimi, do të konsiderohet
se nuk është pranuar.

Neni 72, Pika 5

Neni 80
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që përdoruesi i shërbimit të pagesës
nuk mund të revokojë një urdhërpagesë
pasi ajo pranohet nga ofruesi i
shërbimit të pagesave të paguesit,
përveç rasteve kur specifikohet ndryshe
në këtë nen.

Neni 73, Pika 1

Neni 80
Pika 2

2.
Ku transaksioni i pagesës është
iniciuar nga ofruesi i shërbimit ose

Neni 73, Pika 2

137

refuzimin sipas pikës 1 të
këtij neni, në qoftë se ka
arsye
objektive
për
refuzimin.
Në rastet kur të gjitha
kushtet e përcaktuara në
kontratën tip të paguesit
janë plotësuar, ofruesi i
shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë të
paguesit
nuk
refuzon
ekzekutimin
e
një
urdhërpagese të autorizuar,
pavarësisht
nëse
urdhërpagesa iniciohet nga
një pagues përfshirë këtu
dhe inicimin me anë të një
ofruesi të shërbimit të
inicimit të pagesës ose
nëpërmjet përfituesit të
pagesës, përveçse kur është
e ndaluar nga legjislacioni
në fuqi.
Për qëllimet e neneve 76
dhe 82 të këtij ligji,
urdhërpagesa, së cilës i
është refuzuar ekzekutimi,
konsiderohet se nuk është
marrë.
Përdoruesi i shërbimeve të
pagesave
nuk
revokon
urdhërpagesën pasi merret
nga ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit, me
përjashtim të rasteve kur
parashikohet ndryshe në
këtë nen.
Kur transaksioni i pagesës
është iniciuar nga ofruesi i

E plotë

E plotë

E plotë

E plotë

nëpërmjet përfituesit të pagesës,
paguesi nuk mund të revokojë
urdhërpagesën pas transmetimit të
urdhërpagesës ose pasi ka dhënë
pëlqimin e tij për të ekzekutuar
transaksionin e pagesës tek ofruesi i
shërbimit ose te përfituesi i pagesës.

Neni 80
Pika 3

3.
Megjithatë, në rastin e një
debitimi direkt dhe pa cenuar të drejtat
për rimbursim, paguesi mund të
revokojë urdhërpagesën jo më vonë se
fundi i ditës së punës që i paraprin ditës
së rënë dakord për debitimin e fondeve.

Neni 73, Pika 3

Neni 80
Pika 4

4.
Në rastin e përmendur në nenin
78 paragrafi 2 përdoruesi i shërbimit të
pagesës
mund
të
revokojë
urdhërpagesën jo më vonë se fundi i
ditës së punës që i paraprin ditës së
rënë dakord.

Neni 73, Pika 4

Neni 80
Pika 5

5.
Pas skadimit të afateve kohore të
përcaktuara në paragrafët 1 deri 4,
urdhërpagesa mund të revokohet vetëm
nëse përdoruesi i shërbimit të pagesave
dhe ofruesi i shërbimit të pagesave bien
dakord midis tyre.
Në rastin e
përmendur në paragrafët 2 dhe 3, do të

Neni 73, Pika 5
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shërbimit të inicimit të
pagesës apo nga ose
nëpërmjet përfituesit të
pagesës, paguesi nuk mund
të revokojë urdhërpagesën
pas dhënies së pëlqimit për
të iniciuar transaksionin e
pagesës tek ofruesi i
shërbimit të inicimit të
pagesës ose pasi ka dhënë
pëlqimin për të ekzekutuar
transaksionin e pagesës tek
përfituesi i pagesës.
Pavarësisht pikës 2 të këtij
neni, në rastin e një debitimi
direkt dhe pa cënuar të
drejtat
për
rimbursim,
paguesi mund të revokojë
urdhërpagesën jo më vonë
se fundi i ditës së punës që i
paraprin ditës së rënë
dakord për debitimin e
fondeve.
Në rastin e parashikuar në
nenin 71, pika 3 të këtij
ligji,
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave
mund
të
revokojë
urdhërpagesën jo më vonë
se fundi i ditës së punës që i
paraprin ditës së rënë
dakord.
Pas afateve kohore të
përcaktuara në pikat 1 deri 4
të këtij neni, urdhërpagesa
mund të revokohet vetëm
nëse
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave dhe
ofruesit
përkatës
të

E plotë

E plotë

E plotë

kërkohet
dhe
marrëveshja
me
përfituesin e pagesës.
Ofruesi i
shërbimit të pagesave mund të faturojë
tarifa për revokimin, nëse është rënë
dakord në kontratën kuadër.

Neni 81
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet t'i kërkojnë
ofruesit të shërbimit të pagesave të
paguesit, ofruesit të shërbimit të
pagesave të përfituesit të pagesës dhe
çdo ndërmjetësi të ofruesve të
shërbimit të pagesave që të transferojnë
shumën e plotë të transaksionit të
pagesës dhe të mos zbresin tarifat e tyre
nga shuma e transferuar.

Neni 74, Pika 1

Neni 81
Pika 2

2.
Megjithatë, përfituesi i pagesës
dhe ofruesi i tij i shërbimit të pagesës
mund të bien dakord që ofruesi i
shërbimit të pagesave të zbresë tarifën e
tij nga shuma e transferuar para se të
kreditojë atë te përfituesi i pagesës. Në
një rast të tillë, shuma e plotë e
transaksionit të pagesës dhe e tarifave
duhet të jepen të ndara në
informacionin që i jepet përfituesit të
pagesës.

Neni 74, Pika 2

Neni 81
Pika 3

3.
Nëse nga shuma e transferuar
duhet të zbriten tarifa të tjera, përveç

Neni 74, Pika 3
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shërbimeve të pagesave bien
dakord midis tyre. Në rastin
e parashikuar në pikat 2 dhe
3 të këtij neni, kërkohet dhe
dakordësia e përfituesit të
pagesës. Ofruesi përkatës i
shërbimeve të pagesave
mund të aplikojë tarifa për
revokimin,
nëse
është
parashikuar në kontratën tip.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave
të
paguesit,
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës,
si
dhe
çdo
ndërmjetës i ofruesve të
shërbimeve të pagesave
transferon shumën e plotë të
transaksionit të pagesës dhe
shmang zbritjen e tarifave
nga shuma e transferuar.
Pavarësisht pikës 1 të këtij
neni, përfituesi i pagesës
dhe ofruesi i shërbimeve të
pagesave mund të bien
dakord që ofruesi përkatës i
shërbimeve të pagesave të
zbresë tarifën e tij nga
shuma e transferuar para se
ta kreditojë atë tek përfituesi
i pagesës. Në një rast të
tillë, shuma e plotë e
transaksionit të pagesës dhe
e tarifave duhet të jepen të
ndara në informacionin që i
jepet përfituesit të pagesës.
Nëse
nga
shuma
e
transferuar duhet të zbriten

E plotë

E plotë

E plotë

atyre të përmendura në paragrafin 2,
ofruesi i shërbimit të pagesave të
paguesit duhet të sigurohet që përfituesi
i pagesës të marrë shumën e plotë të
transaksionit të pagesës të iniciuar nga
paguesi. Në rastet kur transaksioni i
pagesës është iniciuar nga ose
nëpërmjet përfituesit të pagesës, ofruesi
i tij i shërbimit të pagesës së përfituesit
të pagesës duhet të sigurohet që
përfituesi i pagesës të marrë shumën e
plotë e transaksionit të pagesës.

Neni 82
Pika 1, gërma
a

1.

Neni 82
Pika 1, gërma
b

1.

Neni 82
Pika 1, gërma
c

Ky seksion zbatohet për:

Neni 75, Pika 1, gërma
a)

(a) transaksionet e pagesave në euro;

Ky seksion zbatohet për:

Neni 75, Pika 1, gërma
b)

b)
transaksionet
e
pagesave
kombëtare në monedhën e shtetit anëtar
jashtë eurozonës; dhe
1.
Ky seksion zbatohet për:

tarifa të tjera, përveç atyre të
përmendura në pikën 2 të
këtij
neni,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit
siguron
që
përfituesi i pagesës të marrë
shumën
e
plotë
të
transaksionit të pagesës të
iniciuar nga paguesi. Në
rastet kur transaksioni i
pagesës është iniciuar nga,
ose nëpërmjet, përfituesit të
pagesës, ofruesi i tij i
shërbimeve të pagesave
siguron që përfituesi i
pagesës merr shumën e
plotë të transaksionit të
pagesës.
1.
Ky
seksion
zbatohet për:
a)
transaksionet
e
pagesave në monedhën
kombëtare lekë;

1.
Ky
seksion
zbatohet për:
b)
transaksionet
e
pagesave kombëtare në
euro;

E pjesshme

E pjesshme

N/A

(c)
transaksionet e pagesave që
përfshijnë vetëm një këmbim valutor
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Për sa kohë
Shqipëria nuk
është pjesë e
unionit
Europian këto
dispozita mund
të zbatohen per
monedhën
Kombëtare dhe
transaksionet në
euro
brenda
vendit
Sipas komentit
me lartë,

mes euros dhe monedhës së një shteti
anëtar jashtë eurozonës, me kusht që
këmbimi i monedhës të kryhet në
shtetin anëtar jashtë eurozonës dhe, në
rastin e transaksioneve ndërkufitare të
pagesave, transferta ndërkufitare të
kryhet në euro.

Neni 82
Pika 2

2.
Ky seksion zbatohet për
transaksionet e pagesave të cilat nuk
përmenden në paragrafin 1, përveç
rasteve kur është rënë dakord ndryshe
midis përdoruesit të shërbimit të
pagesave dhe ofruesit të tij të shërbimit
të pagesave, me përjashtim të nenit 87,
i cili nuk është në dispozicion të
palëve. Megjithatë, kur përdoruesi i
shërbimit të pagesave dhe ofruesi i tij i
shërbimit të pagesave bien dakord për
një periudhë më të gjatë se ato të
përcaktuara në nenin 83, për
transaksionet e pagesave brenda
komunitetit kjo periudhë nuk tejkalon 4
ditë pune pas datës së marrjes në
dorëzim, në përputhje me nenin 78.

Neni 75, Pika 2, 3

Neni 83
Pika 1

1. Shtetet anëtare duhet ti kërkojnë
ofruesit të shërbimit të pagesave të
paguesit që të sigurohet që, pas datës së

Neni 76, Pika 1
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2.
Ky
seksion
zbatohet për transaksionet e
pagesave të cilat nuk
përmenden në pikën 1 të
këtij neni, me përjashtim të
rasteve kur është rënë
dakord
ndryshe
midis
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave dhe ofruesit të
shërbimeve të pagesave. Në
çdo rast do të zbatohet
parashikimi i nenit 79 të
këtij ligji.
3.
Për transaksionet e
pagesave ndërkufitare me
shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian,
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave dhe
ofruesi i shërbimeve të
pagesave bien dakord për
një periudhë më të gjatë se
ajo e përcaktuar në nenin 76
të këtij ligji, e cila nuk
tejkalon 4 ditë pune pas
datës
së
marrjes
së
urdhërpagesës, sipas nenit
71 të këtij ligji.
Ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit siguron
që, pas datës së marrjes së

E plotë

E plotë

marrjes në dorëzim, siç përmendet në
nenin 78, shuma e transaksionit të
pagesës të të kreditohet në llogarinë e
ofruesit të shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës jo më vonë se
fundi i ditës pasardhëse të punës. Këto
periudha mund të zgjaten me një ditë
tjetër pune për transaksionet pagesave
të iniciuara në letër.

urdhërpagesës, sipas nenit
71 të këtij ligji, shuma e
transaksionit të pagesës të
kreditohet në llogarinë e
ofruesit të shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës jo më vonë se fundi
i ditës pasardhëse të punës.
Ky afat mund të zgjatet me
një ditë tjetër pune për
transaksionet e pagesave të
iniciuara në formë letër.

Neni 83
Pika 2

2. Shtetet anëtare duhet t'i kërkojnë
ofruesit të shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës të përcaktojë
datëvalutën dhe të kalojë shumën e
transaksionit të pagesës në llogarinë e
pagesave të përfituesit të pagesës pasi
ofruesi i shërbimit të pagesave të ketë
marrë fondet, në përputhje me nenin
87.

Neni 76, Pika 2

Ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës
përcakton
datëvalutën
dhe
kalon
shumën e transaksionit të
pagesës në llogarinë e
pagesës të përfituesit, pasi
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të ketë marrë
fondet, sipas nenit 79 të
këtij ligji.

E plotë

Neni 83
Pika 3

3.
Shtetet anëtare duhet t'i kërkojnë
ofruesit të shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës të transmetojë një
urdhërpagesë të iniciuar nga ose
nëpërmjet përfituesit të pagesës te
ofruesi i shërbimit të pagesave të
paguesit brenda afateve të rëna dakord
midis përfituesit të pagesës dhe ofruesit
të tij të shërbimit të pagesave, duke
bërë të mundur shlyerjen, për sa i
përket debitimit direkt, në datën e rënë
dakord për pagesën.

Neni 76, Pika 3

Ofruesi i shërbimit të
pagesave të përfituesit të
pagesës transmeton një
urdhërpagesë të iniciuar nga
ose nëpërmjet përfituesit të
pagesës tek ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
paguesit brenda afateve të
rëna
dakord
ndërmjet
palëve, duke bërë të mundur
shlyerjen, për sa i përket
debitimit direkt, në datën e
rënë dakord për pagesën.

E plotë
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Neni 84

Kur përfituesi i pagesës nuk ka llogari
pagese të hapur pranë ofruesit të
shërbimit të pagesave, fondet vihen në
dispozicion të përfituesit të pagesës nga
ofruesi i shërbimit të pagesave, i cili
merr fondet për përfituesin e pagesës
brenda periudhës së përcaktuar në
nenin 83.

Neni 77

Kur përfituesi i pagesës nuk
ka llogari pagese pranë
ofruesit të shërbimeve të
pagesave, fondet vihen në
dispozicion të përfituesit të
pagesës nga ofruesi i
shërbimeve të pagesave, i
cili
merr
fondet
për
përfituesin e pagesës brenda
periudhës të përcaktuar në
nenin 76 të këtij ligji.

E plotë

Neni 85

Kur një konsumator vendos para në
llogarinë e pagesave që ka me ofruesin
e shërbimit të pagesave në monedhën e
asaj llogarie pagesash, ofruesi i
shërbimit të pagesave sigurohet që
shuma të vihet në dispozicion dhe të
bëhet efektive menjëherë pas momentit
të marrjes së fondeve. Kur përdoruesi i
shërbimit të pagesave nuk është
konsumator,
shuma
vihet
në
dispozicion dhe bëhet efektive jo më
vonë se në ditën pasardhëse të punës
pas marrjes së fondeve.

Neni 78

E plotë

Neni 86

Për transaksionet kombëtare
pagesave, shtetet anëtare mund
parashikojnë një afat maksimal më
shkurtër ekzekutimi se afatet
parashikuara në këtë seksion.

Neni 80

Kur një konsumator ose një
mikrondërmarrje
vendos
para fizike (cash) në
llogarinë e pagesave që ka
me ofruesin e shërbimeve të
pagesave në monedhën në të
cilën
mbahet
llogaria
pagesës,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
siguron që shuma vihet në
dispozicion
dhe
bëhet
efektive menjëherë pas
momentit të marrjes së
fondeve. Kur përdoruesi i
shërbimeve të pagesave nuk
është
konsumator
ose
mikrondërmarrje,
shuma
vihet në dispozicion dhe
bëhet efektive jo më vonë se
në ditën pasardhëse të punës
pas marrjes së fondeve.
Për transaksionet kombëtare
të pagesave, Banka e
Shqipërisë
mund
të
parashikojë
një
afat
maksimal ekzekutimi më të

të
të
të
e
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E plotë

shkurtër
se
parashikuara
seksion.

afatet
e
në
këtë

Neni 87
Pika 1

1.
Shtetet anëtare sigurohen që
datëvaluta e kreditimit të llogarisë së
pagesës së përfituesit të pagesës të jetë
jo më vonë se dita e punës në të cilën
shuma e transaksionit të pagesës është
kredituar në llogarinë e ofruesit të
shërbimit të pagesave të përfituesit të
pagesës.

Neni 79, Pika 1

Datëvaluta e kreditimit të
llogarisë së pagesës së
përfituesit të pagesës nuk
duhet të jetë më vonë se
dita e punës në të cilën
shuma e transaksionit të
pagesës është kredituar në
llogarinë e ofruesit të
shërbimeve të pagesave të
përfituesit të pagesës.

E plotë

Neni 87
Pika 2

2.
Ofruesi i shërbimit të pagesave i
përfituesit të pagesës duhet të sigurohet
që shuma e transaksionit të pagesës të
jetë në dispozicion të përfituesit të
pagesës menjëherë pasi kjo shumë të
jetë kredituar në llogarinë e ofruesit të
shërbimit të pagesës së përfituesit të
pagesës, për sa i përket ofruesit të
shërbimit të pagesës të përfituesit të
pagesës:

Neni 79, Pika 2 dhe 3

Ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës siguron që shuma e
transaksionit të pagesës
është në dispozicion të
përfituesit menjëherë pasi
kjo shumë të jetë kredituar
në llogarinë e ofruesit të
shërbimeve të pagesave së
përfituesit, kur nga ana e
ofruesit të shërbimeve të
pagesave të paguesit nuk ka
këmbim të monedhës.

E pjesshme

(a) nuk ka konvertim të monedhës;
apo

(b) konvertim monedhe mes euros
dhe një monedhë të Shtetit Anëtar
ose mes monedhash prej dy
Shteteve Anëtare.

3.
Detyrimi
sipas
pikës 2 të këtij neni,
zbatohet edhe për pagesat
brenda të njëjtit ofrues të
shërbimeve të pagesave.

Detyrimi i parashikuar në këtë
paragraf,do të zbatohet edhe për
pagesat brenda një ofruesi të shërbimit
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Shkronja “b” e
kësaj pike është
e pazbatueshme
në rastin e
shqiperise

të pagesës.

Neni 87
Pika 3

3.
Shtetet anëtare sigurohen që
datëvaluta e debitimit të llogarisë së
pagesës së paguesit të jetë jo më herët
se momenti në të cilin shuma e
transaksionit të pagesës debitohet në
atë llogari pagese.

Neni 79, Pika 4

4.
Datëvaluta
e
debitimit të llogarisë të
pagesës së paguesit është jo
më herët se momenti në të
cilin shuma e transaksionit
të pagesës debitohet në
llogarinë e pagesës.

E plotë

Neni 88
Pika 1

1.
Nëse një urdhërpagesë është
ekzekutuar
në
përputhje
me
identifikuesin unik, urdhërpagesa do të
konsiderohet se është ekzekutuar saktë
në lidhje me përfituesin e pagesës të
identifikuar përmes një identifikuesi
unik.

Neni 81, Pika 1

E plotë

Neni 88
Pika 2

2.
Nëse identifikuesi unik i dhënë
nga përdoruesi i shërbimit të pagesave
është i pasaktë, ofruesi i shërbimit të
pagesave nuk do të jetë përgjegjës në
bazë të nenit 89 për mosekzekutimin
ose ekzekutimin e gabuar të
transaksionit të pagesës.

Neni 81, Pika 2

Neni 88
Pika 3

3.
Megjithatë ofruesi i shërbimit të
pagesave të paguesit do të bëjë
përpjekje të arsyeshme për të rimarrë
fondet e përfshira në transaksionin e
pagesës. Ofruesi i shërbimit të pagesës
së përfituesit të pagesës do të
bashkëpunojë në këto përpjekje edhe
duke i komunikuar ofruesit të shërbimit

Neni 81, Pika 3, 4

1.
Në
rastin
kur
urdhërpagesa
është
ekzekutuar në përputhje me
kodin unik të identifikimit,
urdhërpagesa konsiderohet
se
është
ekzekutuar
saktësisht për përfituesin e
pagesës të përcaktuar nga
kodi unik i identifikimit.
2.
Në rastin kur kodi
unik i identifikimit i dhënë
nga përdoruesi i shërbimeve
të pagesave është i pasaktë,
ofruesi i shërbimit të
pagesave
nuk
është
përgjegjës sipas nenit 82 të
këtij
ligji,
për
mosekzekutimin
ose
ekzekutimin e gabuar të
transaksionit të pagesës.
3.
Pavarësisht pikës 2
të këtij neni, ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
paguesit bën përpjekje të
arsyeshme për të rikuperuar
fondet e përfshira në
transaksionin e pagesës.
Ofruesi i shërbimeve të
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E plotë

E plotë

të pagesës të paguesit të gjithë
informacionin përkatës për mbledhjen e
fondeve.

pagesave të përfituesit të
pagesës
gjithashtu
bashkëpunon
në
këto
përpjekje
duke
i
komunikuar ofruesit të
shërbimeve të pagesave të
paguesit
të
gjithë
informacionin përkatës për
mbledhjen e fondeve.
4.
Në
rast
se
mbledhja e fondeve sipas
pikës 3 të këtij neni, nuk
është e mundur, ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
paguesit i siguron paguesit,
pas një kërkese me shkrim,
të gjithë informacionin në
dispozicion të ofruesit të
shërbimeve të pagesave së
paguesit dhe që paraqet
interes për paguesin, me
qëllim paraqitjen e një
ankese ligjore për të
rikuperuar fondet.

Në rast se mbledhja e fondeve sipas
nënparagrafit të parë nuk është e
mundur, ofruesi i shërbimit të pagesës
së paguesit do t'i sigurojë paguesit, pas
një kërkese me shkrim, të gjithë
informacionin vënë në dispozicion të
ofruesit të shërbimit të të pagesës së
paguesit dhe me rëndësi për paguesin,
në mënyrë për paguesi të paraqesë një
kërkesë ligjore për të rimarrë fondet.

Neni 88
Pika 4

4.
Nëse në kontratën kuadër është
rënë dakord, ofruesi i shërbimit të
pagesës mund të tarifojë përdoruesit e
shërbimit të të pagesës për rikthimin e
fondeve.

Neni 81, Pika 5

Nëse është rënë dakord në
kontratën tip, ofruesi i
shërbimeve të pagesave
mund të tarifojë përdoruesin
e shërbimeve të pagesave
për rimbursimin e fondeve.

E plotë

Neni 88
Pika 5

5.
Nëse përdoruesi i shërbimit të
pagesave jep informacion shtesë veç
atij që specifikohet në nenin 45
paragrafi 1 gërma a ose në nenin 52

Neni 81, Pika 6

Ofruesi i shërbimeve të
pagesave është përgjegjës
vetëm për ekzekutimin e
transaksioneve të pagesës

E plotë

146

paragrafi 2 gërma b, ofruesi i shërbimit
të pagesave do të jetë përgjegjës vetëm
për ekzekutimin e transaksioneve të
pagesave sipas identifikuesit unik të
dhënë nga përdoruesi i shërbimit të
pagesave.

Neni 89
Pika 1

1.
Kur një urdhërpagesë është
iniciuar nga paguesi, ofruesi i tij i
shërbimit të pagesave, pa cenuar nenin
71, nenin 82 paragrafët 2 dhe 3, dhe
nenin 93, duhet të jetë përgjegjës ndaj
paguesit për ekzekutimin e saktë të
transaksionit të pagesës, përveç rasteve
kur ai mund t'i provojë paguesit dhe,
aty kur është rasti, ofruesit të shërbimit
të pagesave të përfituesit të pagesës që
ofruesi i shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës ka marrë shumën
e transaksionit të pagesës, në përputhje
me nenin 83 paragrafi 1, rast në të
cilin, ofruesi i shërbimit të pagesave i
përfituesit të pagesës është përgjegjës
ndaj përfituesit të pagesës për
ekzekutimin e saktë të transaksionit të
pagesës.

Neni 82, Pika 1, gërma
a), b),c), d), e), f), g)

Kur ofruesi i shërbimit të pagesave i
paguesit
është
përgjegjës
sipas
nënparagrafit të parë, ai i rimbursojë
paguesit pa vonesa të panevojshme
shumën e transaksionit të pagesës së
parealizuar apo të kryer gabimisht dhe,
kur është rasti, rikthen llogarinë e
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sipas
kodit
unik
të
identifikimit të dhënë nga
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave, pavarësisht nëse
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave jep informacion
shtesë
veç
atij
që
specifikohet në nenin 38,
pika 1, shkronja “a” ose në
nenin 45, shkronja “b”,
nënpika “ii” të këtij ligji.
1.
Kur urdhërpagesa
është iniciuar drejtpërdrejtë
nga paguesi:
a)
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit, pa cenuar nenin
64, nenin 81 pika 2, 3, dhe
4, dhe nenin 86 të këtij ligji,
është
përgjegjës
ndaj
paguesit për ekzekutimin e
saktë të transaksionit të
pagesës, përveç se kur ai
mund t'i provojë paguesit
dhe, aty kur është rasti,
ofruesit të shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës që ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
përfituesit të pagesës ka
marrë
shumën
e
transaksionit të pagesës,
sipas nenit 76, pika 1 të këtij
ligji. Në këtë rast, ofruesi i
shërbimeve të pagesave i
përfituesit të pagesës është
përgjegjës ndaj përfituesit të
pagesës për ekzekutimin e
saktë të transaksionit të

E plotë

debituar të pagesës në gjendjen në të
cilën do të kishte qenë nëse
transaksioni i gabuar i pagesës nuk do
të kishte ndodhur.

pagesës;
b)
kur
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit është përgjegjës
sipas shkronjës “a” të pikës
1 të këtij neni, ai i
rimburson
paguesit
pa
vonesa të panevojshme
shumën e transaksionit të
pagesës së paekzekutuar apo
të kryer gabimisht dhe, kur
është rasti, rikthen llogarinë
e debituar të pagesës në
gjendjen në të cilën do të
kishte
qenë
nëse
transaksioni i gabuar i
pagesës nuk do të kishte
ndodhur;
c)
datëvaluta
e
kreditimit për llogarinë e
pagesës të paguesit nuk
duhet të kalojë datën kur
shuma është debituar;
d)
kur
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
përfituesit të pagesës është
përgjegjës sipas pikës 1,
shkronjës “a” të këtij neni,
menjëherë vendos shumën e
transaksionit të pagesës në
dispozicion të përfituesit të
pagesës dhe, kur është e
aplikueshme,
krediton
shumën korresponduese në
llogarinë e pagesës të
përfituesit të pagesës;
e)
datëvaluta
e
kreditimit për llogarinë e
pagesës së përfituesit të

Datëvaluta e kredive për llogari të
pagesës të paguesit nuk duhet të kaloj
datën kur shuma është debituar. Kur
ofruesi i shërbimit të pagesave i
përfituesit të pagesës është përgjegjës
sipas nënparagrafit të parë, ai
menjëherë
vendosë
shumën
e
transaksionit të pagesës në
dispozicion të përfituesit të pagesës
dhe, kur është rasti, krediton shumën
korresponduese në llogarinë e pagesave
të përfituesit të pagesës.
Datëvaluta e kredive për llogari të
pagesës së përfituesit të pagesës do të
jetë jo më vonë se data në të cilën
shuma do të marr datëvalutë, nëse
transaksioni i pagesës do të ishte kryer
në mënyrë korrekte në përputhje me
nenin 87.
Kur një transaksion pagese kryhet me
vonesë, ofruesi i shërbimit të pagesës e
të përfituesit të pagesës siguron, sipas
kërkesës së ofruesit të shërbimit të
pagesave të paguesit që vepron në emër
të paguesit, që datëvaluta e kredive për
llogari të pagesës e të përfituesit të
pagesës të jetë jo më vonë se data kur
shuma do të kishte marr datëvalutë nëse
transaksioni do të ishte kryer në
mënyrë korrekte.
Në rast të një transaksioni pagese të
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parealizuar apo të ekzekutuar në
mënyrë jo të rregullt, kur urdhërpagesa
është iniciuar nga paguesi, ofruesi i tij i
shërbimit të pagesave pavarësisht
përgjegjësisë sipas këtij paragrafi
duhet, sipas kërkesës, të bëjë përpjekje
të menjëhershme për të ndjekur
transaksionin e pagesës dhe të njoftojë
paguesin për rezultatin. Paguesit nuk
do ti duhet të paguajë tarifë.

Neni 89
Pika 2

2.
nga

Kur një urdhërpagesë iniciohet
ose nëpërmjet përfituesit të

Neni 82, Pika 2, gërma
a), b),c), d), e), f), g)
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pagesës duhet të jetë jo më
vonë se data në të cilën
shuma
do
të
kishte
datëvalutën,
nëse
transaksioni i pagesës do të
ishte kryer në mënyrë
korrekte sipas nenit 79 të
këtij ligji;
f)
kur transaksioni i
pagesës kryhet me vonesë,
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës siguron, me kërkesë
të ofruesit të shërbimeve të
pagesave të paguesit që
vepron në emër të paguesit,
që datëvaluta e kreditimit
për llogari të pagesës të
përfituesit të jetë jo më vonë
se data kur shuma do të
kishte marrë datëvalutën
nëse transaksioni do të ishte
kryer në mënyrë korrekte;
g)
në rast të një
transaksioni
pagese
të
paekzekutuar
apo
të
ekzekutuar në mënyrë jo të
rregullt,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
paguesit,
pavarësisht
përgjegjësisë sipas kësaj
pike, me kërkesë të paguesit
dhe pa aplikuar tarifa, bën
përpjekje të menjëhershme
për të ndjekur transaksionin
e pagesës dhe njofton
paguesin për rezultatin.
2.
Kur urdhërpagesa
iniciohet nga ose nëpërmjet

E plotë

pagesës, ofruesi i tij i shërbimit të
pagesave, pa cenuar nenin 71, nenin 88
paragrafi 2 dhe 3, dhe nenin 93, duhet
të jetë përgjegjës ndaj përfituesit të
pagesës për transmetimin e saktë të
urdhërpagesës te ofruesi i shërbimit të
pagesave të paguesit, në përputhje me
nenin 83 paragrafi 3. Ku ofruesi i
shërbimit të pagesave të përfituesit të
pagesës është përgjegjës sipas këtij
nënparagrafi, ai duhet të ridërgojë
menjëherë urdhërpagesën në fjalë te
ofruesi i shërbimit të pagesave të
paguesit.

përfituesit të pagesës:
a)
ofruesi i tij i
shërbimeve të pagesave, pa
rënë ndesh me nenin 64,
nenin 81 pika 2 ,3 dhe 4,
dhe nenin 86 të këtij ligji,
është
përgjegjës
ndaj
përfituesit të pagesës për
transmetimin e saktë të
urdhërpagesës tek ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
paguesit, sipas nenit 76 pika
3 të këtij ligji. Kur ofruesi i
shërbimeve të pagesave të
përfituesit është përgjegjës
sipas kësaj nënpike, ai duhet
të
ridërgojë
menjëherë
urdhërpagesën në fjalë tek
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit;
b)
në rast transmetimi
të vonuar të urdhërpagesës,
shuma merr datëvalutën në
llogari të pagesës së
përfituesit të pagesës jo më
vonë se data në të cilën
shuma do të kishte marrë
datëvalutë nëse transaksioni
do të ishte kryer në mënyrë
korrekte;
c)
përveç
kësaj,
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit, pa
rënë ndesh me nenin 64,
nenin 81 pika 2,3 dhe 4, dhe
nenin 86 të këtij ligji, është
përgjegjës ndaj përfituesit të
pagesës për trajtimin e
transaksionit të pagesës në

Në rast transaksioni të vonuar të një
urdhërpagese, shuma do të marr
datëvalutë në llogari të pagesës së
përfituesit të pagesës jo më vonë se
data në të cilën shuma do të kishte marr
datëvalutë nëse transaksioni do ishte
kryer në mënyre korrekte.
Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit të
pagesave, pa cenuar nenin 71, nenin 88
paragrafi 2 dhe 3, dhe nenin 93, është
përgjegjës ndaj përfituesit të pagesës
për ekzekutimin e transaksionit në
përputhje me detyrimet e tij, sipas nenit
87 Ku ofruesi i shërbimit të pagesave e
të përfituesit të pagesës është
përgjegjës sipas këtij nënparagrafi, ai
siguron që shuma e transaksionit të
pagesës është në dispozicion të
përfituesit të pagesës, menjëherë pasi
ajo shumë të jetë kredituar në llogarinë
e ofruesit të shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës. Shuma do të
marr datëvalutë në llogari të pagesës së
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përfituesit të pagesës jo më vonë se
data kur shuma do të kishte marr
datëvalutë nëse transaksioni do të ishte
kryer në mënyrë korrekte.

përputhje me detyrimet e tij,
sipas nenit 79 të këtij ligji;
d)
kur
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
përfituesit të pagesës është
përgjegjës sipas pikës 2,
shkronja “c” të këtij neni, ai
siguron
që
shuma
e
transaksionit të pagesës
është në dispozicion të
përfituesit
të
pagesës,
menjëherë pasi ajo shumë të
jetë kredituar në llogarinë e
ofruesit të shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës.
Shuma
merr
datëvalutë në llogari të
pagesës së përfituesit të
pagesës jo më vonë se data
kur shuma do të kishte
marrë
datëvalutë
nëse
transaksioni do të ishte
kryer në mënyrë korrekte;
e)
në rastin e një
transaksioni të paekzekutuar
apo ekzekutuar në mënyrë
jo të rregullt, për të cilin
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të përfituesit të
pagesës
nuk
është
përgjegjës sipas pikës 2,
shkronja “a” dhe “b” të këtij
neni, ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit do të
jetë përgjegjës për paguesin.
Kur ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit është
përgjegjës,
ai,
sipas
mundësisë dhe pa vonesa, i

Në rastin e një transaksioni të
parealizuar apo ekzekutuar në mënyrë
jo të rregullt, për të cilin ofruesi i
shërbimit të pagesës e të përfituesit të
pagesës nuk është përgjegjës sipas
nënparagrafit të parë dhe të dytë,
ofruesi i shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës do të jetë
përgjegjës për paguesin. Kur ofruesi i
shërbimit të pagesave të paguesit është
përgjegjës sipas nënparagrafit të parë,
ai rimburson paguesit, pa vonesa të
panevojshme, shumën e transaksionit të
pagesës së parealizuar apo të kryer
gabimisht dhe, kur është rasti, rikthen
llogarinë e debituar të pagesës në
gjendjen në të cilën do të kishte qenë
nëse transaksioni i gabuar i pagesës
nuk do të kishte ndodhur. Datëvaluta e
kredive për llogari të pagesës të
paguesit nuk duhet të kaloj datën kur
shuma është debituar.
Detyrimi sipas nënparagrafit të katërt
nuk do të aplikohet për ofruesit të
shërbimit të pagesave të paguesit në
rast kur ofruesi i shërbimit të pagesës e
paguesit vërteton që ofruesi i shërbimit
të pagesës e të paguarit ka marrë
shumën e transaksionit të pagesës, edhe
kur ekzekutimi i transaksionit të
pagesës thjesht është vonuar. Në një
rast të tillë, ofruesi i shërbimit të
pagesës të përfituesit të pagesës duhet
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të datëvalutoj shumën në llogari të
pagesës së përfituesit të pagesës jo më
vone se data kur shuma do të kishte
marr datëvalute nëse transaksioni do të
ishte kryer në mënyrë korrekte.

rimburson paguesit, shumën
e transaksionit të pagesës së
paekzekutuar apo të kryer
gabimisht
dhe
rikthen
llogarinë e debituar të
pagesës në gjendjen në të
cilën do të kishte qenë nëse
transaksioni i gabuar i
pagesës nuk do të kishte
ndodhur.
Datëvaluta
e
kreditimit për llogarinë e
pagesës të paguesit nuk
duhet të jetë më vonë se
data kur shuma ishte
debituar;
f)
detyrimi
sipas
pikës 2, shkronja “e” e këtij
neni nuk aplikohet për
ofruesin të shërbimeve të
pagesave të paguesit në rast
se ofruesi i shërbimeve të
pagesës të paguesit vërteton
që ofruesi i shërbimeve të
pagesës të përfituesit të
pagesës ka marrë shumën e
transaksionit të pagesës,
edhe kur ekzekutimi i
transaksionit të pagesës
thjesht është vonuar. Në një
rast të tillë, ofruesi i
shërbimeve të pagesës të
përfituesit të pagesës vendos
shumën në llogari të
pagesës së përfituesit të
pagesës me datëvalutë jo më
vonë se data kur shuma do
të kishte marrë datëvalutë
nëse transaksioni do të ishte
kryer në mënyrë korrekte;

Në rast të një transaksioni pagese të
parealizuar apo të ekzekutuar në
mënyrë jo të rregullt, kur urdhërpagesa
është iniciuar nga përfituesi i pagesës,
ofruesi i tij i shërbimit të pagesave të
përfituesit të pagesës pavarësisht
përgjegjësisë sipas këtij paragrafi
duhet, sipas kërkesës, të bëjë përpjekje
të menjëhershme për të ndjekur
transaksionin e pagesës dhe të njoftojë
paguesin për rezultatin. Paguesit nuk
do ti duhet të paguajë tarifë.
3.
Përveç kësaj, ofruesit e shërbimit
të pagesave do të jetë përgjegjës tek
përdoruesit e tyre përkatës të shërbimit
të pagesave për ndonjë akuzë për të
cilën ata janë përgjegjës, dhe për çdo
interes për të cilat përdoruesi i
shërbimit të pagesës i nënshtrohet si
pasojë
e
mosekzekutimin
ose
ekzekutimit jo korrekt, duke përfshirë
ekzekutimet me vonesë të transaksionit
të pagesës.
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Neni 89
Pika 3

3.
Përveç kësaj, ofruesit e shërbimit
të pagesave do të jetë përgjegjës tek
përdoruesit e tyre përkatës të shërbimit
të pagesave për ndonjë akuzë për të
cilën ata janë përgjegjës, dhe për çdo
interes për të cilat përdoruesi i
shërbimit të pagesës i nënshtrohet si
pasojë
e
mosekzekutimin
ose
ekzekutimit jo korrekt, duke përfshirë
ekzekutimet me vonesë të transaksionit
të pagesës.

Neni 82, Pika 3

Neni 90
Pika 1

1.
Kur një urdhërpagesë është
iniciuar nëpërmjet një ofruesi të
shërbimit të inicimit të pagesave, duhet
që pa cenuar nenin 71 dhe nenin 88
paragrafi 2 dhe 3, ti rimbursoj paguesit
shumën e transaksionve të pagesave jo
ekzistente ose jo të rregullta, dhe kur

Neni 83, Pika 1, 2
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g)
në rast të një
transaksioni
pagese
të
paekzekutuar
apo
të
ekzekutuar në mënyrë jo të
rregullt, kur urdhërpagesa
është iniciuar nga përfituesi
i
pagesës,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave të
përfituesit
të
pagesës
pavarësisht
përgjegjësisë
sipas kësaj shkronje, me
kërkesë të përfituesit dhe pa
aplikuar
tarifa,
bën
përpjekje të menjëhershme
për të ndjekur transaksionin
e pagesës dhe njofton
përfituesin e pagesës për
rezultatin.
3.
Përveç sa më sipër,
ofruesit e shërbimeve të
pagesave janë përgjegjës,
ndaj përdoruesve të tyre të
shërbimeve të pagesave, për
çdo tarifë dhe për çdo
interes që përdoruesi i
shërbimeve të pagesave
është subjekt si pasojë e
mosekzekutimit
ose
ekzekutimit të gabuar, duke
përfshirë edhe ekzekutimet
me vonesë të transaksionit
të pagesës.
1.
Kur urdhërpagesa
është iniciuar nga një
pagues
nëpërmjet
një
ofruesi të shërbimit të
inicimit të pagesës, ofruesi i
shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, pa

E plotë

E plotë

është e zbatueshme, te rikthej llogarinë
së pagesave të debituara në gjendjen në
të cilën do të ishte nëse transaksioni jo
korrekt nuk do të kishte ndodhur.
Barra do të bie mbi ofruesit e shërbimit
të inicimit të pagesës, për të vërtetuar
se urdhër pagesa është pranuar nga
ofruesi i shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive të paguesit, në
përputhje me nenin 78 dhe se brenda
sferës së kompetencave transaksioni i
pagesës është vërtetuar, regjistruar me
saktësi dhe e pa ndikuar nga avari
teknike apo mangësi të tjera të lidhura
me mosekzekutimin, ekzekutimin e keq
apo të vonë të transaksionit.

Neni 90
Pika 2

2.
Nëse ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesës është përgjegjës për
mos
kryerjen
e
transaksionit,
ekzekutimin e paautorizuar apo të vonë
të pagesës, duhet menjëherë të
kompensojë ofruesin e shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive me

Neni 83, Pika 3
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rënë ndesh me nenin 64 dhe
nenin 81 pika 2, 3 dhe 4 të
këtij ligji, i rimburson
paguesit
shumën
e
transaksionit të pagesës të
pa ekzekutuar ose të
ekzekutuar gabim, dhe kur
është e zbatueshme, rikthen
llogarinë e pagesës të
debituar në gjendjen në të
cilën do të kishte qenë nëse
transaksioni i gabuar nuk do
të kishte ndodhur.
2.
Barra e provës
është e ofruesit të shërbimit
të inicimit të pagesës për të
vërtetuar se urdhërpagesa
është marrë nga ofruesi i
shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë të
paguesit, në përputhje me
nenin 71 të këtij ligji, dhe se
brenda
fushës
së
kompetencave
të
tij
transaksioni i pagesës është
autentifikuar, regjistruar me
saktësi dhe nuk është
ndikuar nga defekte teknike
apo mangësi të tjera të
lidhura me mosekzekutimin,
ekzekutimin e gabuar apo të
vonuar të transaksionit.
3.
Nëse ofruesi i
shërbimit të inicimit të
pagesës është përgjegjës për
mos
ekzekutimin,
ekzekutimin e gabuar apo
me vonesë të transaksionit
të pagesës, ai menjëherë

E plotë

kërkesë të tij, për humbjet e shkaktuara
apo shumat e paguara si pasojë e
rimbursimit të paguesit.

Neni 91

Çdo kompensim financiar shtesë që
parashikohet në këtë Seksion mund të
përcaktohet në përputhje me ligjin në
fuqi, i aplikueshëm për kontratën e
lidhur ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit
të shërbimit të pagesës.

Neni 84

Neni 92
Pika 1

1.
Kur përgjegjësia e një ofruesi të
shërbimit të pagesave në bazë të nenit
73 dhe 89 i atribuohet një tjetër ofruesi
të shërbimit të pagesave ose një
ndërmjetësi, ky ofrues i shërbimit të
pagesave apo ndërmjetësi duhet të
kompensojë ofruesin e parë të
shërbimit të pagesës për çdo humbje të
shkaktuar apo për shumat e paguara
sipas nenit 73 dhe 89. Kjo do të
përfshijë kompensimin, kur njëri nga
ofruesit e shërbimeve të pagesave
dështon të përdori autenticitet të fortë të
klientëve (nënshkrimin e klientëve).

Neni 85, Pika 1

Neni 92
Pika 2

2.
Kompensim financiar shtesë
mund të përcaktohet në përputhje me
marrëveshjet ndërmjet ofruesve të

Neni 85, Pika 2
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kompenson
ofruesin
e
shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë, me
kërkesë të tij, për humbjet e
shkaktuara apo shumat e
paguara
si
pasojë
e
rimbursimit të paguesit
Ky seksion nuk cenon asnjë
kompensim financiar shtesë
të
përcaktuar
sipas
legjislacionit në fuqi për
kontratat e nënshkruara
ndërmjet përdoruesit dhe
ofruesit të shërbimeve të
pagesave.
Kur përgjegjësia e një
ofruesi të shërbimeve të
pagesave sipas nenit 66 dhe
82 të këtij ligji i atribuohet
një
tjetër
ofruesi
të
shërbimeve të pagesave ose
një ndërmjetësi, ky ofrues i
shërbimeve të pagesave apo
ndërmjetës,
kompenson
ofruesin
e
parë
të
shërbimeve të pagesave për
çdo humbje të shkaktuar
apo për shumat e paguara
sipas nenit 66 dhe 82 të këtij
ligji.
Kjo
përfshin
kompensimin, kur ndonjë
nga ofruesit e shërbimeve të
pagesave dështon të përdorë
autentifikim të thelluar të
klientit.
Kompensim financiar shtesë
mund të përcaktohet në
përputhje me marrëveshjet

E plotë

E plotë

E plotë

shërbimit
të
pagesave
dhe/ose
ndërmjetësve dhe ligjit të zbatueshëm
që rregullon marrëveshjen e nënshkruar
midis tyre.

Neni 93

Përgjegjësia në bazë të kapitullit 2 dhe
3 nuk zbatohet në rastet e rrethanave
anormale dhe të paparashikueshme që
janë jashtë kontrollit të palës që kë
kërkuar zbatimin e këtyre rrethanave,
pasojat e të cilave do të ishin të
pashmangshme, pavarësisht të gjitha
përpjekjeve për të kundërtën, apo në
rastet kur një ofrues i shërbimit të
pagesave i nënshtrohet detyrimeve të
tjera ligjore që mbulohen nga
legjislacioni i brendshëm ose ai i
Unionit.

Neni 86

Neni 94
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të lejojnë
përpunimin e të dhënave personale nga
sistemet e pagesave dhe ofruesit e
shërbimit të pagesave kur kjo është e
nevojshme
për
të
mbrojtur
parandalimin, hetimin dhe zbulimin e
mashtrimit me pagesat.
Ofrimi i
informacionit për individët në lidhje me
përpunimin e të dhënave personale dhe
përpunimin e të dhënave të tilla
personale dhe çdo përpunimi tjetër të të
dhënave personale për qëllimet e kësaj
Direktive duhet të kryhet në përputhje
me Direktivën 95/46 / KE dhe me
Rregulloren (KE) Nr 45/2001.

Neni 87, Pika 1
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ndërmjet
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave
dhe/ose ndërmjetësve dhe
ligjit të zbatueshëm që
rregullon marrëveshjen e
nënshkruar midis tyre.
Asnjë përgjegjësi nuk mund
të lindë sipas Kreut 2 dhe 3
të këtij titulli në rastet e
rrethanave jo normale dhe të
paparashikueshme që janë
jashtë kontrollit të palës që
ka kërkuar zbatimin e këtyre
rrethanave, pasojat e të
cilave do të ishin të
pashmangshme, pavarësisht
të gjitha përpjekjeve për të
kundërtën, apo në rastet kur
një ofrues i shërbimeve të
pagesave i nënshtrohet
detyrimeve të tjera të
përcaktuara në akte të tjera
ligjore ose nënligjore.
Sistemet e pagesave dhe
ofruesit e shërbimeve të
pagesave përpunojnë të
dhëna personale kur, është e
nevojshme dhe në masën e
nevojshme për të mbrojtur
parandalimin, hetimin dhe
zbulimin e mashtrimit të
pagesës. Përpunimi i të
dhënave
personale
për
qëllime të këtij ligji kryhet
në
përputhje
me
legjislacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave
personale.

E plotë

E plotë

Neni 94
Pika 2

2.
Ofruesit e shërbimit të pagesave
do të aksesojnë, procesojnë dhe të
mbajë të dhënat personale të nevojshme
për ofrimin e shërbimeve të tyre të
pagesave, me pëlqimin e qartë të
përdoruesit të shërbimit të pagesave.

Neni 87, Pika 2

Neni 95
Pika 1

1.
Shtetet Anëtare sigurojnë duhet të
sigurojnë që ofruesit e shërbimit të
pagesave të krijojnë një kuadër me
masat
e
duhura
zbutëse
dhe
mekanizmave
të
kontrollit
për
menaxhimin e rreziqeve operacionale
dhe të sigurisë, të lidhura me shërbimin
e pagesës të ofruar prej tyre. Si pjesë e
këtij kuadri, ofruesi i shërbimeve të
pagesave do të krijojë dhe të mbajë
procedura efektive të menaxhimit të
incidentit, duke përfshirë edhe ato për
zbulimin dhe klasifikimin e incidenteve
të mëdha operacionale dhe të sigurisë.

Neni 88, Pika 1

Neni 95
Pika 2

2.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që ofruesit e shërbimeve të pagesës, i
ofrojnë autoriteteve kompetente ne
bazë vjetore apo në intervale më të
shkurtra kohore ashtu siç përcaktohet
nga autoriteti kompetent, një vlerësim
të përditësuar dhe të plotë mbi rreziqet
operacionale dhe të sigurisë të lidhura
me shërbimet e pagesës që ato ofrojnë
nga ana e përshtatshmërisë së masave

Neni 88, Pika 2
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Ofruesit e shërbimeve të
pagesave
aksesojnë,
përpunojnë dhe mbajnë të
dhëna
personale
të
nevojshme për ofrimin e
shërbimeve të tyre të
pagesave, me pëlqimin e
shprehur
qartazi
të
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave.
Ofruesit e shërbimeve të
pagesave krijojnë një kuadër
rregullativ me masat e
duhura
zbutëse
dhe
mekanizma kontrolli për
administrimin e rreziqeve
operacionale dhe të sigurisë,
të lidhura me shërbimet e
pagesave të ofruara prej
tyre. Si pjesë e këtij kuadri
rregullativ,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
krijon dhe mban procedura
efektive të administrimit të
incidentit, përfshirë edhe ato
për
zbulimin
dhe
klasifikimin e incidenteve të
mëdha operacionale dhe të
sigurisë.
Ofruesit e shërbimeve të
pagesave
i
vënë
në
dispozicion
Bankës
së
Shqipërisë, në bazë vjetore,
ose dhe në intervale më të
shkurtra
kohore
të
përcaktuara nga Banka e
Shqipërisë, një vlerësim të
përditësuar
dhe
gjithëpërfshirës të rrezikut

E plotë

E plotë

E plotë

zbutëse dhe mekanizmave të kontrollit
të zbatuara si përgjigje ndaj këtyre
rreziqeve.

Neni 95
Pika 3

Neni 95
Pika 4

3.
Me 13 korrik 2017, EBA,
Autoriteti
Bankar
Evropian
në
bashkëpunim të ngushtë me Bankën
Qendrore
Evropiane
dhe
pas
konsultimit me të gjitha palët e
interesuara, duke përfshirë ato në
tregun e shërbimeve të pagesave, duke
pasqyruar të gjitha interesat e përfshira,
duhet të nxjerrë udhëzime në përputhje
me nenin 16 të Rregullores (BE) Nr
1093/2010 në lidhje me krijimin,
zbatimin dhe monitorimin e masave të
sigurisë, duke përfshirë proceset e
certifikimit sipas rastit.

Neni 88, Pika 3

EBA, në bashkëpunim të ngushtë me
Bankën Qendrore Evropiane, do të
rishikojë udhëzimet e përmendura në
nënparagrafin e parë në mënyrë të
rregullt dhe në çdo rast të paktën çdo 2
vjet.
4.
Duke marrë parasysh përvojën e
fituar nga zbatimi i udhëzimeve të
përmendura në paragrafin 3, EBA, kur
ti kërkohet nga Komisioni si e
përshtatshme, do të zhvillojë projekt
standardet rregullatore teknike mbi
kriteret dhe kushtet për krijimin dhe
monitorimin, e masave të sigurisë.

operacional dhe atij të
sigurisë në lidhje me
shërbimet e pagesave të cilat
ata ofrojnë, dhe mbi
përshtatshmërinë e masave
zbutëse dhe mekanizmave të
kontrollit të zbatuara në
përgjigje të atyre rreziqeve.
Banka e Shqipërisë, nxjerr
akte nënligjore në zbatim të
kërkesave të këtij neni,
mbështetur në praktikat më
të mira ndërkombëtare dhe
standardet
teknike
rregullatore të fushës.

E plotë

N/A

Pushteti i delegohet Komisionit për të
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Kjo dispozitë
parashikon
detyrimin
e
EBA për të
hartuar
standarde
teknike. BSH
në hartimin e
akteve
nënligjore do të

miratuar standardet rregullatore teknike
të përmendura në nënparagrafin e parë
në përputhje me nenet nga 10 deri 14 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010.

Neni 95
Pika 5

5.
EBA do të nxisë bashkëpunimin,
duke
përfshirë
shkëmbimin
e
informacionit, në fushën e rreziqeve
operacionale dhe të sigurisë që lidhen
me shërbimet e pagesave
mes
autoriteteve kompetente, dhe midis
autoriteteve kompetente dhe BQE-së
dhe, sipas rastit, Agjencia e Bashkimit
Evropian për Sigurinë e Rrjetit dhe
Informacionit.

Neni 96
Pika 1

1.
Në rastin e një incidenti madhor
operacional apo të sigurisë, ofruesit e
shërbimit të pagesave duhet që pa
vonesë,
të
njoftojnë
autoritetin
kompetent në Shtetin Anëtar të
origjinës së ofruesit të shërbimit të
pagesës.

transpozojë
këto standarde
teknike

N/A

Neni 89, Pika 1 dhe 2

Në rastet kur incidenti ka ose mund të
ketë ndikim në interesat financiare të
përdoruesve të tij të shërbimit të
pagesave, ofruesi i shërbimit të
pagesave duhet që pa vonesë, të
informojë përdoruesit e tij të shërbimit
të pagesave mbi incidentin dhe të gjitha
masat që ata mund të marrin për të
zbutur efektet negative të incidentit.
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1.
Në rast se ndodh
një
incident
madhor
operacional apo i sigurisë,
ofruesit e shërbimeve të
pagesave
njoftojnë
pa
vonesa të pajustifikuara
Bankën e Shqipërisë.
2.
Në
rastet
kur
incidenti ka ose mund të
ketë ndikim në interesat
financiare të përdoruesve të
tij
të
shërbimeve
të
pagesave,
ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
informon pa vonesa të
pajustifikuara përdoruesit e
tij
të
shërbimeve
të
pagesave mbi incidentin dhe
për të gjitha masat që ata
mund të marrin për të zbutur

E plotë

Komenti
lartë

më

Neni 96
Pika 2

2.
Pas marrjes së njoftimit të
përmendur në paragrafin 1, autoriteti
kompetent i Shtetit Anëtar të origjinës
duhet, pa vonesë, të sigurojë të dhënat
përkatëse mbi incidentit për EBA dhe
BQE-në. Autoriteti kompetent, pas
vlerësimit të rëndësisë së incidentit tek
autoritetet përkatëse të atij Shteti
Anëtar, të njoftojë ata përkatësisht.

Neni 89, Pika 3 dhe4

EBA dhe BQE, në bashkëpunim me
autoritetin kompetent të Shtetit Anëtar
të origjinës, do të vlerësojnë rëndësinë
e incidentit te autoritetet e tjera të
Unionit dhe autoriteteve kombëtare
përkatëse si dhe do ti njoftoj ata
përkatësisht. BQE-ja do të njoftojë
anëtarët e Sistemit Evropian të
Bankave Qendrore mbi çështje të të
lidhura me sistemin e pagesave.

efektet e padëshiruara të
incidentit.
3.
Pas marrjes së
njoftimit sipas pikës 1 të
këtij
neni,
Banka
e
Shqipërisë, kur është e
përshtatshme, merr të gjitha
masat e nevojshme për të
mbrojtur
sigurinë
e
menjëhershme të sistemit
financiar.
4.
Ofruesit
e
shërbimeve të pagesave
sigurojnë
të
dhëna
statistikore për mashtrimet
në lidhje me mjetet e
ndryshme të pagesës, në
mënyrën dhe periodicitetin e
përcaktuar nga Banka e
Shqipërisë, i cili në çdo rast
do jetë të paktën në bazë
vjetore.

E plotë

Në bazë të këtij njoftimi, autoritetet
kompetente duhet, kur është e
përshtatshme, të marrin të gjitha masat
e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e
menjëhershme të sistemit financiar.

Neni 96
Pika 3

3.
Me 13 janar 2018, EBA,
Autoriteti
Bankar
Evropian
në
bashkëpunim të ngushtë me Bankën
Qendrore
Evropiane
dhe
pas
konsultimit me të gjitha palët e
interesuara, duke përfshirë ato në
tregun e shërbimeve të pagesave, duke

N/A
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Komenti
lartë

më

pasqyruar të gjitha interesat e përfshira,
duhet të nxjerrë udhëzime në përputhje
me nenin 16 të Rregullores (BE) Nr
1093/2010 drejtuar:
Neni 96
Pika 3, gërma
a

Neni 96,
Pika 3, gërma
b

Neni 96
Pika 4

Neni 96
Pika 5

Neni 96
Pika 6

(a) ofruesve të shërbimeve të pagesave,
në klasifikimin e incidenteve të mëdha
të përmendura në paragrafin 1, dhe në
përmbajtje, format, duke përfshirë
modelet standarde të njoftimit, si dhe
procedurat për njoftimin incidenteve të
tilla;
(b) autoriteteve kompetente, mbi
kriteret se si për të vlerësojnë rëndësinë
e incidentit dhe detajet e raporteve të
incidentit të cilat do të ndahen me
autoritetet e tjera vendore.
4.
EBA, në bashkëpunim të ngushtë
me Bankën Qendrore Evropiane, do të
të rishikojë rregullisht udhëzimet e
përmendura në paragrafin 3, dhe në
çdo rast të paktën çdo 2 vjet.
5.
Ndërsa bën nxjerrjen dhe
rishikimin e udhëzimeve të përmendura
në paragrafin 3, EBA do të marrë
parasysh standardet dhe / ose
specifikimet e zhvilluara dhe të
publikuara nga Agjencia e Bashkimit
Evropian për Sigurinë e Rrjetit dhe
Informacionit për sektorë të cilët
ndjekin aktivitete të tjera përveç ofrimit
të shërbimit të pagesave.
6.
Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë
që ofruesit e shërbimit të pagesave të
sigurojë, në bazë vjetore, të dhënat
statistikore për mashtrim të lidhura me
mënyra të ndryshme të pagesës për
autoritetet kompetente.
Autoritetet
kompetente duhet mundësojnë këto të
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N/A

Komenti
lartë

më

N/A

Komenti
lartë

më

N/A

Komenti
lartë

më

N/A

Komenti
lartë

më

N/A

Komenti
lartë

më

dhëna për EBA dhe BQE në një formë
të përmbledhur.

Neni 97
Pika 1,

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që një ofrues i shërbimit të pagesave
zbaton autenticitet të fortë të klientëve
në rast kur paguesi:
(a) akseson llogarinë e pagesave online;
autenticitet të fortë të klientëve që
përfshin elemente të cilat në mënyrë
dinamike lidhin transaksionin me një
shumë të caktuar dhe me një përfitues
pagese.
(b) nis një transaksion elektronik
pagese;
(c) kryen çdo veprim nëpërmjet një
kanali të në distancë (remote channel)
që mund të përmbaj rrezik mashtrimi
pagese apo abuzime të tjera.

Neni 90, Pika 1

Neni 97
Pika 2

Në lidhje me nisjen e transaksioneve të
pagesave elektronike, siç referohet në
pikën (b) të paragrafit 1, shtetet anëtare
duhet të sigurojnë që, për transaksionet
e pagesave elektronike në distancë,
ofruesit e shërbimit të pagesave
zbatojnë autenticitet të fortë të
klientëve që përfshin elemente të cilat
në
mënyrë
dinamike
lidhin
transaksionin me një shumë të caktuar
dhe me një përfitues pagese.

Neni 90, Pika 2

Neni 97

Për sa i përket paragrafit 1, Shtetet

Neni 90, Pika 3
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1.
Ofruesit
e
shërbimeve të pagesave,
sipas mënyrës së përcaktuar
nga Banka e Shqipërisë,
zbatojnë autentifikim të
thelluar të klientit në rast
kur paguesi:
a)
akseson llogarinë e
tij të pagesave on-line;
b)
inicion
një
transaksion
elektronik
pagese;
c)
kryen çdo veprim
nëpërmjet
një
mënyre
komunikimi në distancë që
mund të përfshijë rrezik
mashtrimi
pagese
apo
abuzime të tjera.
Në lidhje me inicimin e
transaksioneve të pagesave
elektronike, sipas pikës 1,
shkronja “b” të këtij neni,
për transaksionet e pagesave
elektronike në distancë,
ofruesit e shërbimeve të
pagesave
zbatojnë
autentifikim të thelluar të
klientit, i cili përfshin
elemente që në mënyrë
dinamike
lidhin
transaksionin me një shumë
të caktuar dhe me një
përfitues të caktuar pagese.
Ofruesit e shërbimit të

E plotë

E plotë

E plotë

Pika 3

Anëtare duhet të sigurojnë që ofruesit e
shërbimit të pagesave të kenë si duhet
masat e duhura të sigurisë për të
mbrojtur
konfidencialitetin
dhe
integritetin
e
kredencialeve
të
personalizuara
të
sigurisë
të
përdoruesve të shërbimit të pagesave.

Neni 97
Pika 4

Paragrafët 2 dhe 3 do të zbatohen
gjithashtu në rastet kur pagesat janë
nisur nëpërmjet një ofruesi të shërbimit
të inicimit të pagesave. Paragrafët 1
dhe 3 do të zbatohen gjithashtu në
rastet kur informacioni kërkohet
nëpërmjet një ofrues llogari të
shërbimit të informacionit.

Neni 90, Pika 4

Neni 97
Pika 5

Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që
ofruesit e shërbimit të pagesave
nëpërmjet llogarive i lejojnë ofruesit të
shërbimeve të inicimit të pagesave dhe
ofruesin e shërbimit të informacionit të
llogarisë të mbështeten të procedurat e
autentcitetit të ofruara nga ofruesit e
shërbimit të pagesave nëpërmjet
llogarive për përdoruesit e shërbimit të
pagesave në përputhje me paragrafin 1
dhe 3 në rastet kur ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesave është i përfshire,
në përputhje me paragrafët 1,2 dhe 3.

Neni 90, Pika 5
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pagesave marrin masat e
duhura të sigurisë për të
mbrojtur konfidencialitetin
dhe
integritetin
e
kredencialeve
të
personalizuara të sigurisë të
përdoruesve të shërbimit të
pagesave, në zbatim të pikës
1 të këtij neni.
Pikat 2 dhe 3 të këtij neni
zbatohen edhe në rastet kur
pagesat
janë
iniciuar
nëpërmjet një ofruesi të
shërbimit të inicimit të
pagesave. Pikat 1 dhe 3 të
këtij neni zbatohen në rastet
kur informacioni kërkohet
nëpërmjet një ofruesi të
shërbimit të informimit të
llogarisë.
Ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e
llogarisë i lejon ofruesit të
shërbimit të inicimit të
pagesës dhe ofruesit të
shërbimit të informimit të
llogarisë, të mbështeten tek
procedurat e autentifikimit
të ofruara nga ofruesit e
shërbimit të pagesës për
shërbimin e llogarisë tek
përdoruesi i shërbimeve të
pagesave në përputhje me
pikat 1 dhe 3 të këtij neni,
në rastet kur përfshihet
ofruesi i shërbimit të
inicimit të pagesës sipas
pikave 1, 2 dhe 3 të këtij
neni.

E plotë

E plotë

Neni 98
Pika 1, gërma
a

1.
EBA, në bashkëpunim të ngushtë
me Bankën Qendrore Evropiane dhe
pas konsultimit me të gjitha palët e
interesuara, duke përfshirë ato në
tregun e shërbimeve të pagesave, duke
pasqyruar të gjitha interesat e përfshira,
do të zhvillojë standarde teknike
rregullative drejtuar ofruesve të
shërbimit të pagesave ashtu siç
përcaktohet në nenin 1, paragrafi 1 i
kësaj Direktive, në përputhje me nenin
10 të rregullores (BE) Nr 1093/2010 e
cila specifikon:

Neni 91, Pika 1,

(a) kërkesat e autenticitetit të fortë të
klientëve të përmendura në Nenin
97 (1) dhe (2);
(b) përjashtimet nga zbatimi i nenit 97
(1), (2) dhe (3), bazuar në kriteret e
përcaktuara në paragrafin 3 të këtij
neni;
(c) kërkesat me të cilat masa e sigurisë
duhet të pajtohen, në përputhje me
nenin 97 (3) për të mbrojtur
konfidencialitetin dhe integritetin e
kredencialeve të personalizuara të
sigurisë
të
përdoruesve
të
shërbimit të pagesave; dhe
(d) kërkesat për standarde komunikimi
të hapura dhe zakonshme me
qëllim
identifikimin,
autentifikimin,
njoftimin
dhe
dhënien e informacionit si dhe për
zbatimin e masave të sigurisë,
ndërmjet ofruesve të shërbimit të
pagesave nëpërmjet llogarive,
ofruesve
e
shërbimit
të
informacionit,
paguesve,
përfituesve të pagesës dhe ofrues

1.
Banka
e
Shqipërisë, përcakton me
akt
nënligjor,
kërkesat
teknike për ofruesit e
shërbimeve të pagesave siç
përcaktohet në nenin 5,
shkronja “cc” të këtij ligji,
duke specifikuar:
a)
kërkesat
për
autentifikim të thelluar të
klientit sipas nenit 90, pikat
1 dhe 2 të këtij ligji;
b)
përjashtimet
nga
zbatimi i nenit 90, pikat 1, 2
dhe 3 të këtij ligji, bazuar në
kriteret e përcaktuara në
pikën 3 të këtij neni;
c)
kërkesat me të cilat
masat e sigurisë duhet të
jenë në përputhje, sipas
nenit 90, pika 3 të këtij ligji
për
të
mbrojtur
konfidencialitetin
dhe
integritetin e kredencialeve
të personalizuara të sigurisë
të
përdoruesve
të
shërbimeve të pagesave; dhe
d)
kërkesat
për
standarde komunikimi të
përbashkëta dhe të hapura
me qëllim identifikimin,
autentifikimin,
njoftimin
dhe
dhënien
e
informacionit, si dhe për
zbatimin e masave të
sigurisë, ndërmjet ofruesve
të shërbimit të pagesës për
shërbimin
e
llogarisë,
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E plotë

shërbimesh të tjera pagese.

Neni 98
Pika 2,

2.
Projekt standardet teknike
rregullative të
të përmendura në
paragrafin 1 do të zhvillohen nga EBA
në mënyrë të tillë që:
(a) të sigurojnë një nivel të
përshtatshëm sigurie për përdoruesit e
shërbimit të pagesave dhe të ofruesve të
shërbimeve të pagesave, nëpërmjet
miratimit të kërkesave efektive dhe të
bazuara në rrezik;
(b) të garantojë sigurinë e fondeve dhe
të dhënave personale të përdoruesve të
shërbimit të pagesave;
(c) të sigurojë një konkurrencë të drejtë
e të sigurt mes ofruesve të shërbimit të
pagesave;
(d) të sigurojë neutralitet teknologjik
dhe të modelit të biznesit;

Neni 91, Pika 2,

(e) të lejojë zhvillimin e mënyrave të
pagesës lehtësisht të përdorshme, të
aksesueshme dhe inovative.

Neni 98

3.

Përjashtimet e përmendura në

Neni 91, Pika 3
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ofruesve të shërbimit të
inicimit
të
pagesës,
paguesve, përfituesve të
pagesës dhe ofruesve të
shërbimeve të tjera të
pagesave.
2.
Banka e Shqipërisë
përcakton me akt nënligjor,
kërkesat teknike , sipas
pikës 1 të këtij neni, në
mënyrë të tillë që:
a)
të sigurojë një
nivel të përshtatshëm sigurie
për
përdoruesit
e
shërbimeve të pagesave dhe
të ofruesve të shërbimeve të
pagesave,
nëpërmjet
miratimit
të
kërkesave
efektive dhe të bazuara në
rrezik;
b)
të
garantojë
sigurinë e fondeve dhe të
dhënave
personale
të
përdoruesve të shërbimeve
të pagesave;
c)
të sigurojë dhe të
ruajë një konkurrencë të
drejtë e të sigurtë mes
ofruesve të shërbimeve të
pagesave;
d)
të
sigurojë
neutralitet të modelit të
biznesit dhe të teknologjisë;
e)
të lejojë zhvillimin
e mënyrave të pagesës
lehtësisht të përdorshme, të
aksesueshme dhe inovative
3.

Përjashtimet

e

E plotë

E plotë

Pika 3

pikën (b) të paragrafit 1 do të bazohen
për kriteret e mëposhtme:
(a) nivelin i rrezikut të përfshirë në
shërbimin e ofruar;

përmendura në pikën 1,
shkronja “b” të këtij neni
bazohen në kriteret e
mëposhtme:
a)
nivelin e rrezikut të
përfshirë në shërbimin e
ofruar;
b)
shumën, karakterin
përsëritës të transaksionit,
ose të dyja;
c)
mënyrën e pagesës
së përdorur për kryerjen e
transaksionit.

(b) shumën, përsëritje transaksioni, ose
të dyja;
(c) kanali (mënyra) i/e pagesës së
përdorur për kryerjen e transaksionit.

Neni 98
Pika 4

Neni 98
Pika 5

Neni 99
Pika 1

4.
EBA do të paraqesë standardet
teknike rregullatore të projektit (draft)
të përmendura në paragrafin 1 të
Komisionit që prej 13 janarit 2017.

N/A

Pushteti i delegohet Komisionit për të
miratuar standardet rregullatore teknike
në përputhje me nenet nga 10 deri 14 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010.
5.
Në përputhje me nenin 10 të
Rregullores (BE) Nr 1093/2010, EBA
do të shqyrtojë dhe, nëse është e
përshtatshme, do të rinovojë standardet
rregullatore teknike rregullisht në
mënyrë që, ndër të tjera, të marrë
parasysh inovacionin dhe zhvillimin
teknologjik.
1.
Shtetet anëtare duhet të sigurohen
që të përcaktohen procedurat, të cilat
lejojnë përdoruesit e shërbimit të
pagesave dhe palët e tjera të
interesuara, duke përfshirë edhe
shoqatat e konsumatorëve, të paraqesin
pranë autoriteteve kompetente ankesat
në lidhje me shkeljet e pretenduara të

N/A

Neni 92
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1.
Banka
e
Shqipërisë, pa paragjykuar
të drejtën e palëve për t’iu
drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit,
krijon një njësi të veçantë
ZAM, e cila shqyrton dhe

E plotë

dispozitave
të
legjislacionit
të
brendshëm për zbatimin e kësaj
direktive, nga ana e ofruesve të
shërbimit të pagesave.

zgjidh mosmarrëveshjet e
lindura
ndërmjet
konsumatorëve
ose
mikrondërmarrjeve
dhe
ofruesve të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji nga
ana
e
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave.
2.
Banka e Shqipërisë
me akt nënligjor miraton
rregullat për funksionimin
dhe organizimin e njësisë
ZAM, në përputhje me
parashikimet e legjislacionit
në fuqi për mbrojtjen e
konsumatorit.
3.
Banka e Shqipërisë
me akt nënligjor miraton
procedurat për zgjidhjen
alternative
të
mosmarrëveshjeve nga ana
e njësisë ZAM në përputhje
me
parashikimet
e
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit.
Procedurat për zgjidhjen
alternative
të
mosmarrëveshjeve ndërmjet
palëve të përcaktuara në
pikën 1 të këtij neni, në
lidhje me të drejtat dhe
detyrimet që rrjedhin nga
titujt III dhe IV të këtij ligji,
duhet
të
jenë
të
përshtatshme, të pavarura, të
paanshme, transparente dhe
efektive.
4.
Procedurat e ZAM
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Neni 99
Pika 2

2.
Kur është e përshtatshme dhe pa
cenuar të drejtën për të paraqitur
çështjen në gjykatë, në përputhje me
ligjin procedural të brendshëm,
përgjigjja e dhënë nga autoritetet
kompetente duhet t'i japë ankuesit
informacion ekzistencën e procedurave
ADR, të përcaktuara në përputhje me
nenin 102.

Neni 92
Pika 1

sipas pikës 3 të këtij neni,
zbatohen për ofruesit e
shërbimeve të pagesave dhe
gjithashtu mbulojnë edhe
veprimtaritë e personave që
administrojnë biznesin.
5.
Banka e Shqipërisë
publikon procedurat për
zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve.
1.
Banka
e
Shqipërisë, pa paragjykuar
të drejtën e palëve për t’iu
drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit,
krijon një njësi të veçantë
ZAM, e cila shqyrton dhe
zgjidh mosmarrëveshjet e
lindura
ndërmjet
konsumatorëve
ose
mikrondërmarrjeve
dhe
ofruesve të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji nga
ana
e
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave.

Neni 92
Pika 5

5.
Banka e Shqipërisë
publikon procedurat për
zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve.

Neni 93
Pika 6

6. Ofruesi i shërbimeve të
pagesave
informon
përdoruesit e shërbimeve të
pagesave për të drejtën për
të paraqitur ankim pranë
njësisë ZAM në lidhje me të
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E plotë

drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga Titujt III dhe
IV të këtij ligji.

Neni 100
Pika 1, gërma
a

Neni 100
Pika 1, gërma
b

1.
Shtetet anëtare do të caktojë
autoritetet kompetente për të siguruar
dhe për të monitoruar pajtueshmërinë
efektive me këtë direktivë. Këto
Autoritetet kompetente do të marrin të
gjitha masat e duhura për të siguruar të
tillë përputhshmëri.
Ata do të jenë:
(a) autoritetet kompetente sipas nenit 4
(2) të Rregullores (BE) Nr 1093/2010;
ose
1.
Shtetet anëtare do të caktojë
autoritetet kompetente për të siguruar
dhe për të monitoruar pajtueshmërinë
efektive me këtë direktivë. Këto
Autoritetet kompetente do të marrin të
gjitha masat e duhura për të siguruar të
tillë përputhshmëri.

N/A

Neni 92
Pika 1

Ata do të jenë:
(b) organeve të njohura nga ligji
kombëtar ose nga autoritetet publike të
autorizuara shprehimisht për këtë
qëllim nga ligji kombëtar. Ata nuk janë
ofrues të shërbimit të pagesave, me
përjashtim të bankave qendrore
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1.
Banka
e
Shqipërisë, pa paragjykuar
të drejtën e palëve për t’iu
drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit,
krijon një njësi të veçantë
ZAM, e cila shqyrton dhe
zgjidh mosmarrëveshjet e
lindura
ndërmjet
konsumatorëve
ose
mikrondërmarrjeve
dhe
ofruesve të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji nga

E plotë

kombëtare.
Neni 100
Pika 2

2.
Autoritetet e përmendura në
paragrafin 1 do të kenë të gjitha
kompetencat dhe burimet e duhura të
nevojshme për kryerjen e detyrave të
tyre. Në rastet kur i autorizuar për të
siguruar dhe për të monitoruar
pajtueshmërinë efektive me këtë
Direktivë, është më shumë se një
autoritet kompetent, Shtetet Anëtare
duhet të sigurojnë që këto autoritete të
bashkëpunojnë ngushtë në mënyrë që
ata mund të kryejnë detyrat e tyre
përkatëse në mënyrë efektive.

Neni 92
Pika 1

Neni 100
Pika 3, gërma
a

Autoritetet kompetente duhet
ushtrojnë kompetencat e tyre
përputhje me ligjin kombëtar ose:

Neni 92
Pika 1

të
në

(a) direkt nën autoritetin e tyre ose nën
mbikëqyrjen e autoriteteve gjyqësore;
ose

Neni 100
Pika 3, gërma
b

Autoritetet kompetente duhet
ushtrojnë kompetencat e tyre
përputhje me ligjin kombëtar ose:

të
në

ana
e
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave
1.
Banka
e
Shqipërisë, pa paragjykuar
të drejtën e palëve për t’iu
drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit,
krijon një njësi të veçantë
ZAM, e cila shqyrton dhe
zgjidh mosmarrëveshjet e
lindura
ndërmjet
konsumatorëve
ose
mikrondërmarrjeve
dhe
ofruesve të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji nga
ana
e
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave
1.
Banka
e
Shqipërisë, pa paragjykuar
të drejtën e palëve për t’iu
drejtuar gjykatës, në bazë të
legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e konsumatorit,
krijon një njësi të veçantë
ZAM, e cila shqyrton dhe
zgjidh mosmarrëveshjet e
lindura
ndërmjet
konsumatorëve
ose
mikrondërmarrjeve
dhe
ofruesve të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji nga
ana
e
ofruesve
të
shërbimeve të pagesave

E plotë

E plotë

N/A
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Neni 100
Pika 4

Neni 100
Pika 5

Neni 100
Pika 6

(b) me aplikim në gjykata të cilat janë
kompetente për të dhënë vendimin e
nevojshëm, duke përfshirë, kur është e
përshtatshme, me apelim, nëse kërkesa
për të dhënë vendimin e duhur nuk
është i suksesshëm.
4.
Në rast të shkeljes ose shkelje të
dyshuar të dispozitave të ligjit
kombëtar që transpozon Titujt III dhe
IV,
autoritetet
kompetente
të
përmendura në paragrafin 1 të këtij
neni do të jenë ato të Shtetit Anëtar të
origjinës së ofruesit të shërbimit të
pagesës, me përjashtim të agjentëve
dhe degët kryer nën të drejtën e
vendosjes, ku autoritetet kompetente do
të jenë ato të Shtetit Anëtar pritës.
5.
Shtetet Anëtare njoftojnë
Komisionin
e
autoriteteve
të
përcaktuara kompetente të përmendura
në paragrafin 1 sa më shpejt të jetë e
mundur dhe në çdo rast nga data 13
janar 2018. Ato duhet të informojnë
Komisionin për çdo ndarje detyrash të
autoriteteve. Ata do të njoftojë
menjëherë Komisionin për çdo
ndryshim të mëvonshëm në lidhje me
përcaktimin dhe kompetencat përkatëse
të këtyre autoriteteve.
6.
EBA, pas konsultimit me BQE,
nxjerr udhëzime, drejtuar autoriteteve
kompetente, në përputhje me nenin 16
të Rregullores (BE) Nr 1093/2010 mbi
procedurat e ankimimit që do të merren
në konsideratë për të siguruar
përputhshmërinë me paragrafin 1 të
këtij neni. Këto udhëzime do të
lëshohen në 13 janar 2018 dhe do të
përditësohen rregullisht, kur është e

N/A

N/A

N/A
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përshtatshme.
Neni 101

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që ofruesit e shërbimit të pagesave
bëjnë saktë dhe aplikojnë procedura të
përshtatshme dhe efektive për zgjidhjen
e ankesës për zgjidhjen e ankimimeve
të përdoruesve të shërbimit të pagesave
në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga titujt III dhe IV të kësaj
Direktive dhe do të monitorojë
performancën e tyre në këtë drejtim.
Këto procedura do të zbatohen në çdo
Shtet Anëtar ku ofruesi i shërbimit të
pagesave ofron shërbimet e pagesave
dhe do të vihet në dispozicion në
gjuhën zyrtare të shtetit Anëtar përkatës
ose në një gjuhë tjetër, nëse është bihet
dakord
ndërmjet
ofruesit
dhe
përdoruesit të shërbimit të pagesave.
2. Shtetet anëtare do të kërkojnë që
ofruesit e shërbimit të pagesave të
bëjnë çdo përpjekje të mundshme për
t'u përgjigjur, në letër ose, nëse është
rënë dakord mes ofruesit të shërbimit të
pagesave dhe të përdoruesit të
shërbimit të pagesave, në një tjetër
mënyrë të qëndrueshme, ankesave të
përdoruesve të shërbimit të pagesave.
Një përgjigje e tillë do të trajtojë të
gjitha çështjet e ngritura brenda një
afati kohor të përshtatshëm dhe jo më
vonë se brenda 15 ditë pune nga marrja
e ankesës. Në situata të veçanta, nëse
përgjigja nuk mund të jepet brenda 15
ditë pune për shkaqe përtej kontrollit të
ofruesit të shërbimit të pagesës, do të
jetë i nevojshëm dërgimi i një holding
reply (përgjigjeje në pritje), për të

Neni 93

1.

2.

3.

4.

5.
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Konsumatorët
ose
mikrondërmarrjet,
përpara se të paraqesin
ankim pranë njësisë
ZAM,
i
drejtohen
ofruesit të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji.
Ofruesit e shërbimeve të
pagesave, si subjekte të
mbikëqyrura
dhe
të
rregulluara nga Banka e
Shqipërisë, krijojnë dhe
zbatojnë procedura të
përshtatshme
dhe
efektive për zgjidhjen e
ankesave në lidhje me të
drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga Titujt III dhe
IV të këtij ligji.
Procedurat e cituara në
pikën 2 të këtij neni
vihen në dispozicion të
paktën në gjuhën shqipe,
dhe nëse është rënë
dakord
shprehimisht
midis palëve edhe në një
gjuhë tjetër.
Ofruesit
e
shërbimeve të pagesave i
përgjigjen ankesave me
shkrim ose, nëse është
rënë dakord ndërmjet
palëve, me një mjet tjetër
të
qëndrueshëm
komunikimi.
Përgjigjja
e

E pjesshme

Do
të
plotësohet me
aktet nënligjore
që do miratojë
BSH

shprehur në mënyrë të qartë arsyet e
vonesës në përgjigje të ankesë dhe
specifikimi i afatit të fundit kur
përdoruesi i shërbimit të pagesës do të
marr përgjigjen përfundimtare. Në çdo
rast, afati i fundit për marrjen e
përgjigjes përfundimtare nuk duhet të
tejkalojë 35 ditë pune.
Shtetet Anëtare mund të prezantojnë
ose të mbajnë rregulla për procedurat e
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që janë
më të dobishme për përdoruesit e
shërbimit të pagesës se ajo e përmendur
në nënparagrafin e parë. Kur ata do
veprojnë në këtë mënyrë, do të
zbatohen ato rregulla.
3.
Ofruesi i shërbimit të pagesave do
të informojë përdoruesit e shërbimit të
pagesave në lidhje me të paktën një
entitet ADR i cili është kompetente për
t'u marrë me mosmarrëveshjet lidhur
me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin
nga titujt III dhe IV.
4.Informacioni i përmendur në
paragrafin 3, do të përmendet në
mënyrë të qartë, të plotë dhe lehtësisht
të aksesueshëm në faqen e internetit të
ofruesit të shërbimit të pagesës, aty ku
ka një të tillë, në degë dhe në termat
dhe kushtet e përgjithshme të kontratës
mes ofruesit dhe përdoruesit të
shërbimit të pagesave.
Duhet të
specifikojë
sesi
informacioni
i
mëtejshëm mbi subjektin ADR ka
lidhje dhe sesi mund të aksesohen
kushtet e përdorimit të tij.

6.

7.
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ofruesit të shërbimeve të
pagesave sipas pikës 4 të
këtij neni adreson të
gjitha çështjet e ngritura,
brenda një afati të
përshtatshëm kohor dhe
jo më vonë se 15 ditë
pune pas pranimit të
ankesës. Në situata të
jashtëzakonshme, nëse
përgjigjja nuk mund të
jepet brenda 15 ditëve
pune për arsye jashtë
kontrollit të ofruesit të
shërbimeve të pagesave,
ai njofton me shkrim mbi
arsyet e vonesës së
përgjigjes,
si
dhe
përcakton afatin në të
cilin
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave
do të marrë përgjigjen
përfundimtare. Në çdo
rast, afati i fundit për
marrjen e përgjigjes
përfundimtare nuk i
kalon 35 ditë pune.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
informon përdoruesit e
shërbimeve të pagesave
për të drejtën për të
paraqitur ankim pranë
njësisë ZAM në lidhje
me të drejtat dhe
detyrimet që rrjedhin nga
Titujt III dhe IV të këtij
ligji.
Informacioni

sipas pikës 6 të këtij
neni, paraqitet në mënyrë
të qartë, gjithëpërfshirëse
dhe
lehtësisht
të
aksesueshme në faqen e
internetit të ofruesit të
shërbimeve të pagesave,
kur ekziston një e tillë,
në degë, si dhe në
kontratën tip ndërmjet
ofruesit të shërbimeve të
pagesave dhe përdoruesit
të
shërbimeve
të
pagesave.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
specifikon se si mund të
aksesohen informacione
të
mëtejshme
mbi
procedurat e zgjidhjes
alternative
të
mosmarrëveshjeve.

Neni 102
Pika 1

1.
Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
që procedurat e duhura, të pavarura, të
paanshme, transparente dhe efektive të
ADR
për
zgjidhjen
e
mosmarrëveshjeve
ndërmjet
përdoruesve të shërbimit të pagesave
dhe të ofruesve të shërbimeve të
pagesave lidhur me të drejtat dhe
detyrimet që rrjedhin nga titujt III dhe
IV të kësaj Direktive janë të themeluara
në bazë të ligjeve përkatëse kombëtare
dhe të Unionit në përputhje me
Direktivën 2013/11 / EU të Parlamentit
Evropian dhe Këshillit (1), duke
përdorur organet kompetente ekzistuese

Neni 93

1.

2.
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Konsumatorët
ose
mikrondërmarrjet,
përpara se të paraqesin
ankim pranë njësisë
ZAM,
i
drejtohen
ofruesit të shërbimeve të
pagesave për shkelje të
pretenduara të këtij ligji.
Ofruesit e shërbimeve të
pagesave, si subjekte të
mbikëqyrura
dhe
të
rregulluara nga Banka e
Shqipërisë, krijojnë dhe
zbatojnë procedura të
përshtatshme
dhe

E plotë

sipas rastit. Shtetet Anëtare duhet të
sigurojnë që procedurat ADR janë të
zbatueshme për ofruesit e shërbimeve
të pagesave dhe që ata të mbulojnë
aktivitetet e përfaqësuesve të emëruar.
3.

4.

5.

175

efektive për zgjidhjen e
ankesave në lidhje me të
drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga Titujt III dhe
IV të këtij ligji.
Procedurat e cituara në
pikën 2 të këtij neni
vihen në dispozicion të
paktën në gjuhën shqipe,
dhe nëse është rënë
dakord
shprehimisht
midis palëve edhe në një
gjuhë tjetër.
Ofruesit
e
shërbimeve të pagesave i
përgjigjen ankesave me
shkrim ose, nëse është
rënë dakord ndërmjet
palëve, me një mjet tjetër
të
qëndrueshëm
komunikimi.
Përgjigjja
e
ofruesit të shërbimeve të
pagesave sipas pikës 4 të
këtij neni adreson të
gjitha çështjet e ngritura,
brenda një afati të
përshtatshëm kohor dhe
jo më vonë se 15 ditë
pune pas pranimit të
ankesës. Në situata të
jashtëzakonshme, nëse
përgjigjja nuk mund të
jepet brenda 15 ditëve
pune për arsye jashtë
kontrollit të ofruesit të
shërbimeve të pagesave,
ai njofton me shkrim mbi
arsyet e vonesës së

6.

7.
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përgjigjes,
si
dhe
përcakton afatin në të
cilin
përdoruesi
i
shërbimeve të pagesave
do të marrë përgjigjen
përfundimtare. Në çdo
rast, afati i fundit për
marrjen e përgjigjes
përfundimtare nuk i
kalon 35 ditë pune.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
informon përdoruesit e
shërbimeve të pagesave
për të drejtën për të
paraqitur ankim pranë
njësisë ZAM në lidhje
me të drejtat dhe
detyrimet që rrjedhin nga
Titujt III dhe IV të këtij
ligji.
Informacioni
sipas pikës 6 të këtij
neni, paraqitet në mënyrë
të qartë, gjithëpërfshirëse
dhe
lehtësisht
të
aksesueshme në faqen e
internetit të ofruesit të
shërbimeve të pagesave,
kur ekziston një e tillë,
në degë, si dhe në
kontratën tip ndërmjet
ofruesit të shërbimeve të
pagesave dhe përdoruesit
të
shërbimeve
të
pagesave.
Ofruesi
i
shërbimeve të pagesave
specifikon se si mund të
aksesohen informacione

të
mëtejshme
mbi
procedurat e zgjidhjes
alternative
të
mosmarrëveshjeve.

Neni 102
Pika 2

Neni 103
Pika 1

2.
Shtetet anëtare duhet ti kërkojnë
organeve të përmendura në paragrafin 1
të këtij neni të bashkëpunojnë në
mënyrë efektive për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve ndërkufitare në
lidhje me të drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga titujt III dhe IV.
1.
Shtetet anëtare do të përcaktojnë
rregullat për sanksionet/penalitetet e
zbatueshme për shkeljet e dispozitave
të brendshme që bëjnë trasnpozimin e
kësaj direktivë dhe marrin të gjitha
masat e nevojshme për të garantuar
zbatimin e tyre. Këto sanksionet duhet
të jenë efikase, proporcionale dhe
shtrënguese.

N/A

Neni 94

1.
Shkeljet
e
dispozitave të këtij ligji
klasifikohen si kundërvajtje
administrative dhe Banka e
Shqipërisë ka të drejtë të
vendosë gjoba ndaj ofruesit
të shërbimeve të pagesës
ose kundrejt atyre që
efektivisht kontrollojnë dhe
administrojnë veprimtarinë
e tij.
2.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 50,000
lekë deri në 250,000 lekë
për institucionin e pagesave
dhe ofruesin e shërbimeve
të pagesave, që përfiton nga
përjashtimi sipas nenit 27
ose 28 të këtij ligji, kur
kryen shkeljet e mëposhtme:
a)
ofron shërbime të
pagesave të pa përfshira në
licencë ose të pa regjistruara
sipas neneve 6 dhe 16 të
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E plotë

këtij ligji;
b)
nuk
plotëson
kërkesat
për
kapitalin
minimal, siç parashikohet
në këtë ligj dhe në aktet
nënligjore në zbatim të tij;
c)
nuk mbron fondet e
përdoruesve të shërbimeve
të pagesave, në kundërshtim
me nenin 12 të këtij ligji;
d)
nuk ka krijuar
rregulla, procedura dhe
sisteme të përshtatshme dhe
gjithëpërfshirëse
për
drejtimin dhe kontrollin e
brendshëm, siç parashikohet
në pikën 4 të nenit 13 të
këtij ligji;
e)
nuk
njofton
Bankën e Shqipërisë për
faktet ose rrethanat e reja të
konstatuara pas dhënies së
licencës, në kundërshtim me
nenin 17 të këtij ligji;
f)
nuk mban llogaritë
kontabël dhe nuk përgatit
raportet
financiare
për
pasqyrimin
e
gjendjes
financiare, në mënyrë të
saktë dhe në përputhje me
rregullat
dhe
parimet
kontabël, siç parashikohet
në nenin 18 të këtij ligji;
g)
në
rastet
kur
institucioni i pagesave kryen
edhe veprimtari të tjera të
ndryshme nga ato të
shërbimeve të pagesave,
nuk mban informacion të
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veçantë
kontabël
siç
parashikohet në pikën 4 të
nenit 18 të këtij ligji;
h)
nuk raporton sipas
formës, tipit, metodologjisë,
përmbajtjes dhe afateve të
përcaktuara
në aktet
nënligjore të Bankës së
Shqipërisë, siç parashikohet
në nenin 18 të këtij ligji;
i)
jep kredi në lidhje
me shërbimet e pagesave, në
kundërshtim me kërkesat e
parashikuara në nenin 19,
pika 4 të këtij ligji;
j)
ofron shërbimin e
pagesave
nëpërmjet
agjentëve,
pa
njoftuar
Bankën e Shqipërisë, siç
parashikohet në nenin 21,
pika 1 të këtij ligji;
k)
nuk
informon
Bankën e Shqipërisë për
transferimin e funksioneve
operacionale të shërbimit të
pagesave tek të tretët, siç
parashikohet në nenin 21,
pika 6 të këtij ligji ;
3.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 50,000
lekë deri në 250,000 lekë
për ofruesin e shërbimeve të
pagesave, kur kryen shkeljet
e mëposhtme:
a)
tarifon përdoruesin
e shërbimeve të pagesave
për dhënien e informacionit,
në kundërshtim me nenin 33
të këtij ligji;
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b)
nuk
i
siguron
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave,
informacionin
mbi
karakteristikat
e
shërbimeve të pagesave, për
instrumentet e pagesave me
vlerë të vogël të kryera sipas
kontratës tip, të parashikuar
në nenin 35 të këtij ligji;
c)
nuk
i
siguron
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, informacionin e
përgjithshëm
për
transaksionet individuale të
pagesës, të parashikuar në
nenet 37 deri 42 të këtij
ligji, ose nuk e siguron
informacionin,
sipas
mënyrës së përcaktuar në
këto nene;
d)
nuk
i
siguron
përdoruesit të shërbimeve të
pagesave, informacionin e
përgjithshëm
për
transaksionet e pagesave të
kryera sipas kontratës tip, të
parashikuar në nenet 44 deri
47 të këtij ligji, ose nuk e
siguron informacionin sipas
mënyrës së përcaktuar në
këto nene;
e)
tarifon përdoruesin
e shërbimeve të pagesave në
rastin e zgjidhjes së
kontratës
tip,
në
kundërshtim me nenin 48 të
këtij ligji;
f)
nuk
i
siguron
paguesit, informacionin mbi
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transaksionin individual të
pagesës të parashikuar në
nenin 50 të këtij ligji, ose
nuk i siguron përfituesit të
pagesës, informacionin mbi
transaksionin individual të
pagesës, të parashikuar në
nenin 51 të këtij ligji;
g)
nuk
i
siguron
paguesit, informacionin mbi
tarifat
dhe
kursin
e
këmbimit, të parashikuar në
nenin 52 të këtij ligji;
h)
nuk
informon
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave, përpara inicimit të
transaksionit të pagesës,
mbi tarifën e përdorimit të
një instrumenti pagese, në
kundërshtim me nenin 53,
pika 2 të këtij ligji;
i)
nuk
ekzekuton
transaksionin e pagesës pas
marrjes së urdhërpagesës,
në kundërshtim me nenin 71
të këtij ligji;
j)
nuk
informon
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave për refuzimin e
ekzekutimit
të
urdhërpagesës,
sipas
parashikimeve në nenin 72,
pikat 1 dhe 2 të këtij ligji;
k)
nuk
lejon
përdoruesin e shërbimeve të
pagesave
të
revokojë
urdhërpagesën,
siç
parashikohet në nenin 73 të
këtij ligji;
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l)
nuk
transferon
shumën
e
plotë
të
transaksionit të pagesës, siç
parashikohet në pikën 1 të
nenit 74 të këtij ligji, ose në
rastet kur palët kanë rënë
dakord për zbritjen e
tarifave nga shuma e
transferuar, nuk informon
përfituesin mbi shumën e
plotë të transaksionit të
pagesës dhe tarifat e
zbritura, siç parashikohet në
pikën 2 të nenit 74 të këtij
ligji;
m)
nuk
ekzekuton
transaksionin e pagesës
brenda afateve kohore të
parashikuara në nenin 76 të
këtij ligji;
n)
nuk
transmeton
urdhërpagesën e iniciuar
nga
ose
nëpërmjet
përfituesit të pagesës tek
ofruesi i shërbimeve të
pagesave të paguesit, brenda
afateve kohore të rëna
dakord midis palëve, në
mënyrë që transaksioni i
pagesës të ekzekutohet në
ditën
e
caktuar,
siç
parashikohet në pikën 3 të
nenit 76 të këtij ligji;
o)
nuk vendos fondet
në dispozicion të përfituesit
të pagesës, brenda afateve
kohore të përcaktuara në
nenet 77 deri në 79 të këtij
ligji;

182

p)
nuk
rimburson
shumën e transaksionit të
pagesës së paekzekutuar ose
të ekzekutuar në mënyrë jo
të saktëtë gabuar, si dhe
tarifat
ose
interesat
përkatëse, siç parashikohen
në nenin 82 të këtij ligji;
q)
nuk
respekton
kërkesat për ruajtjen e
konfidencialitetit
të
të
dhënave, në kundërshtim
me përcaktimet e këtij ligji;
r)
nuk
përcakton
procedurat ose rregullat për
zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve në lidhje
me ofrimin e shërbimeve të
pagesave ose nëse këto
procedura ose rregulla nuk
përmbushin kërkesat
e
parashikuara në këtë ligj.
4.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 50,000
lekë deri në 250,000 lekë,
kur konstaton shkeljet e
mëposhtme:
a)
për pjesëmarrësin
në një sistem pagesash, në
rast
se
vepron
në
kundërshtim
me
parashikimet e nenit 29,
pika 3;
b)
për bankën, në rast
se vepron në kundërshtim
me parashikimet e nenit 30.
5.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 50,000
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lekë deri në 250,000 lekë,
kur ofruesi i shërbimit të
pagesës për shërbimin e
llogarisë, kryen shkeljet e
mëposhtme:
a)
kur
nuk
i
konfirmon
menjëherë
ofruesit të shërbimeve të
pagesave, nëse shuma e
nevojshme për ekzekutimin
e transaksionit të pagesës
me kartë (card-based) është
e disponueshme në llogarinë
e pagesës së paguesit, siç
parashikohet në nenin 58;
b)
nuk
ofron
informacionin e nevojshëm
për
realizimin
e
një
transaksioni që iniciohet
nëpërmjet një ofruesi për
shërbimin e inicimit të
pagesës, në kundërshtim me
parashikimet e nenit 59;
c)
nuk
ofron
informacionin e nevojshëm
për ofruesin e shërbimit mbi
informimin e llogarisë, në
kundërshtim
me
parashikimet e nenit 60.
6.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 50,000
lekë deri në 250,000 lekë,
për ofruesin e shërbimeve të
pagesave që përfiton nga
përjashtimi sipas nenit 27
ose 28 të këtij ligji, nëse nuk
njofton Bankën e Shqipërisë
për çdo ndryshim të situatës
së tij, që ndikon në
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përmbushjen e kushteve për
të përfituar nga përjashtimi.
7.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 10,000
lekë deri në 50,000 lekë, për
punonjësit përgjegjës për
shkeljet e parashikuara në
pikën 2 dhe 3 të këtij neni.
8.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 20,000
lekë deri në 100,000 lekë,
për
administratorin
e
institucionit të pagesës ose
për personin përgjegjës për
drejtimin, në lidhje me
shërbimet e pagesave, në
rast se nuk i paraqet Bankës
së Shqipërisë informacionin
e nevojshëm, sipas formës
dhe afatit kohor të kërkuar,
siç parashikohet në nenin
25, pika 2 të këtij ligji.
9.
Banka e Shqipërisë
vendos gjobë nga 5,000 lekë
deri në 50,000 lekë, për
punonjësin përgjegjës për
shkeljen e parashikuar në
pikën 8 të këtij neni.
10.
Banka
e
Shqipërisë, përveç rasteve të
shfuqizimit të licencës sipas
nenit 15, pika 1 dhe
pezullimit të një ose disa
veprimtarive sipas nenit 25,
pika 2, shkronja “c” të këtij
ligji, kur e gjykon të
arsyeshme,
mund
të
pezullojë një ose disa
veprimtari apo të shfuqizojë
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licencën e institucionit të
pagesës, në rastet kur
kërkohet nga Drejtoria e
Përgjithshme e Parandalimit
të Pastrimit të Parave sipas
legjislacionit në fuqi për
parandalimin e pastrimit të
parave dhe financimit të
terrorizmit.
11. Në përcaktimin e masës
së gjobës sipas pikës 2 deri
9 të këtij neni, Banka e
Shqipërisë
mban
në
konsideratë:
a)
rrethanat nën të
cilat është kryer shkelja;
b)
pasojat e shkeljes;
c)
përsëritjen
e
shkeljes;
d)
rëndësinë
dhe
kohëzgjatjen e shkeljes.
12.
E
drejta
për
shqyrtimin e kundërvajtjeve
administrative,
të
parashikuara në këtë nen,
nuk mund të ushtrohet kur
kanë kaluar 3 vjet nga çasti i
kryerjes së kundërvajtjes
administrative.
13.
Në
rastin
e
përsëritjes së shkeljeve, ose
në rast se gjoba nuk paguhet
brenda afatit dhe sipas
procedurës së përcaktuar në
legjislacionin
“Për
kundërvajtjet
administrative”, Banka e
Shqipërisë
vendos
dyfishimin e gjobës.
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Neni 103
Pika 2

2.
Shtetet anëtare duhet të lejojnë
autoritetet e tyre kompetente për ti bërë
me dije publikut çdo sanksion

Neni 96
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Në
rast
se
shkeljet
përsëriten dhe gjoba sërish
nuk paguhet brenda afatit,
atëherë Banka e Shqipërisë
vendos
të
pezullojë
ushtrimin e një ose disa
veprimtarive
për
një
periudhë 6 mujore. Në
vendimin për pezullimin e
ushtrimit të një ose disa
veprimtarive,
Banka
e
Shqipërisë
ngarkon
subjektin/personin
me
pagimin
e
të
gjithë
detyrimeve të prapambetura
dhe me plotësimin e të
gjitha
të
metave
të
konstatuara. Në rast se pas
plotësimit të afatit 6 mujor
të pezullimit, Banka e
Shqipërisë
vlerëson
se
subjekti nuk i ka plotësuar
të gjitha detyrimet e
parashikuara më sipër në
këtë pikë, atëherë ajo
vendos për shfuqizmin e
licencës.
14.
Gjobat e vendosura
sipas këtij neni, arkëtohen
për llogari të Bankës së
Shqipërisë.
15.
Gjobat janë tituj
ekzekutivë
dhe
me
ekzekutimin
e
tyre
ngarkohet
Zyra
e
Përmbarimit.
1.
Banka e Shqipërisë
publikon në faqen zyrtare të
internetit
sanksionet
e

E plotë

administrativ që është marrë për shkelje
të ligjit që ka transpozuar këtë
Direktivë, përveç nëse një publikim i
tillë do të rrezikonte seriozisht tregjet
financiare ose do ti shkaktonte dëme jo
propocionale palëve të përfshira.

vendosura për shkelje të
dispozitave të këtij ligji.
Publikimi bëhet menjëherë
pasi personi, ndaj të cilit
është vendosur sanksioni, të
jetë informuar për atë
sanksion, duke përfshirë
informacione mbi llojin e
natyrën e shkeljes dhe
identitetin e individit apo
personit juridik, mbi të cilin
është vendosur sanksioni.
2.
Në
rastin
e
publikimit të sanksioneve,
kundër të cilave është bërë
ankesë, Banka e Shqipërisë
publikon informacionin mbi
statusin e asaj ankese dhe
rezultatin e saj.
3.
Publikimi
në
përputhje me këtë nen,
qëndron në faqen zyrtare të
internetit të Bankës së
Shqipërisë maksimumi një
vit, dhe në çdo rast në
përputhje me legjislacionin
në fuqi për mbrojtjen e të
dhënave personale.
4.
Banka e Shqipërisë
nuk publikon sanksionet
vetëm në rast se në gjykimin
e saj publikimi rrezikon
seriozisht
stabilitetin
e
tregjeve financiare ose i
shkakton
dëm
joproporcional palëve të
përfshira.
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Aneksi 1

SHËRBIMET E PAGESAVE
(sipas përcaktimeve të nenit 4, pika 3)

Aneksi 1

1.
Shërbimet që mundësojnë
depozitimin e parave fizike në një
llogari pagese, si dhe të gjitha veprimet
e nevojshme për funksionimin e një
llogarie pagese.
2.
Shërbimet që mundësojnë
tërheqjen e parave fizike nga një llogari
pagese, si dhe të gjitha veprimet e
nevojshme për funksionim e një
llogarie pagese.
3.
Ekzekutimi i transaksioneve të
pagesave, duke përfshirë transferimet e
fondeve në një llogari pagesash të çelur
pranë ofruesit të shërbimit të pagesave
të përdoruesit ose pranë një ofruesi
tjetër të shërbimit të pagesave:
a)
ekzekutimi
i
debitimeve
direkte, duke përfshirë dhe debitimet
direkte që bëhen vetëm një herë;
b)
ekzekutimi i transaksioneve të
pagesave përmes një karte pagese ose
nga një pajisje e ngjashme;
c)
ekzekutimi i transfertave të
kreditit, duke përfshirë urdhërpagesat
periodike.
4.
Ekzekutimi i transaksioneve të
pagesave, ku fondet janë të mbuluara
nga një linjë kredie për një përdorues të
shërbimit të pagesave:
a)
ekzekutimi
i
debitimeve
direkte, duke përfshirë debitimet
direkte që bëhen vetëm një herë;
b)
ekzekutimi i transaksioneve të
pagesave përmes një kartë pagese ose
nga një pajisje e ngjashme;
c)
ekzekutimi i transfertave të

SHËRBIMET
E
PAGESAVE
(sipas përkufizimit të nenit
5, shkronja “kk” të këtij
ligji)
1.
Shërbimet
që
mundësojnë depozitimin e
parave fizike në një llogari
pagese, si dhe të gjitha
veprimet e nevojshme për
funksionimin e një llogarie
pagese.
2.
Shërbimet
që
mundësojnë tërheqjen e
parave fizike nga një llogari
pagese, si dhe të gjitha
veprimet e nevojshme për
funksionim e një llogarie
pagese.
3.
Ekzekutimi
i
transaksioneve të pagesave,
duke përfshirë transferimet
e fondeve në një llogari
pagesash të çelur pranë
ofruesit të shërbimit të
pagesave të përdoruesit ose
pranë një ofruesi tjetër të
shërbimit të pagesave:
a)
ekzekutimi
i
debitimeve direkte, duke
përfshirë dhe debitimet
direkte që bëhen vetëm një
herë;
b)
ekzekutimi
i
transaksioneve të pagesave
përmes një karte pagese ose
nga një pajisje e ngjashme;
c)
ekzekutimi
i
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E Plotë

kreditit, duke përfshirë pagesat
periodike.
5.
Emetimi i një instrumenti
pagese
dhe/ose
pranimi
i
transaksioneve të pagesave.
6.
Dërgesat e parave.
7.
Shërbimi i inicimit të pagesës.
8.
Shërbimi i informimit të
llogarisë.

transfertave të kreditit, duke
përfshirë
urdhërpagesat
periodike.
4.
Ekzekutimi
i
transaksioneve të pagesave,
ku fondet janë të mbuluara
nga një linjë kredie për një
përdorues të shërbimit të
pagesave:
a)
ekzekutimi
i
debitimeve direkte, duke
përfshirë debitimet direkte
që bëhen vetëm një herë;
b)
ekzekutimi
i
transaksioneve të pagesave
përmes një kartë pagese ose
nga një pajisje e ngjashme;
c)
ekzekutimi
i
transfertave të kreditit, duke
përfshirë pagesat periodike.
5.
Emetimi i një
instrumenti pagese dhe/ose
pranimi i transaksioneve të
pagesave.
6.
Dërgesat e parave.
7.
Shërbimi i inicimit
të pagesës.
8.
Shërbimi
i
informimit të llogarisë.

190

191

Table of Concordance Directive 2015/2366/EU with Albanian legislation
EU acquis
Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council
of 25 November 2015 on payment services in the internal market,
amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and
Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC
(Text with EEA relevance)
OJ L 337, 23.12.2015, p. 35–127

1
Article

A1
P1

2
Text

Subject matter
This Directive establishes the rules in accordance
with which Member States shall distinguish between
the following categories of payment service
provider:

Albanian legislation
0.1 Draft Law “On payment services”
Partial compliance

3
Refer
-ence

4
Article
(A; P; S; N)

0.1

A3

5
Content

6
Confor
-mity

P
1.This Law applies to payment services provided
within the territory of the Republic of Albania.
2.

(a) credit institutions as defined in point (1) of
Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the
European Parliament and of the Council ( 1 ),
including branches thereof within the meaning of
point (17) Article 4(1) of that Regulation where such
branches are located in the Union, whether the head
offices of those branches are located within the
Union or, in accordance with Article 47 of Directive
2013/36/EU and with national law, outside the
Union;
(b) electronic money institutions within the meaning
of point (1) of Article 2 of Directive 2009/110/EC,
including, in accordance with Article 8 of that

This Law shall apply to:
a)

banks within the meaning defined in the
legislation in force on banks in the Republic
of Albania;

b)

electronic money institutions within the
meaning defined in the legislation in force
on banks in the Republic of Albania;

c)

payment institutions , in accordance with the
provisions of this Law;

d)

Bank of Albania when not acting in its
capacity as monetary authority;

e)

Central and local authorities when not acting
in their capacity as public authorities.

7
Remarks

Fully compliance with
letters a), b), d),e) and f
Letter c) of the directive
is not applicable.
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Directive and with national law, branches thereof,
where such branches are located within the Union
and their head offices are located outside the Union,
in as far as the payment services provided by those
branches
c)post office giro institutions which are entitled
under national law to provide payment services;
(d) payment institutions;
(e) the ECB and national central banks when not
acting in their capacity as monetary authority or
other public authorities;
(f) Member States or their regional or local
authorities when not acting in their capacity as
public authorities.
A1
P2

This Directive also lays down rules concerning
transparency of conditions and information
requirements for payment services, and the
respective rights and obligations of payment service
users and payment service providers in relation to
the provision of payment services as a regular
occupation or business activity.

3. The Bank of Albania and the central or local
authorities, when not acting in their capacity as public
authorities and provide payment services, within the
competences set forth in this Law, shall not implement
the provisions set out in Title III and Title IV of this
Law, unless otherwise specified in a by-law act or
special contract, related to these services.

0.1

A1

This Law shall lay down the terms and conditions on:
a)

b)

c)

Article 2
P1

A2
P2

Scope

This Directive applies to payment services
provided within the Union.

0.1

A2

the establishment, licensing, organisation,
activity and supervision of payment
institutions;
the transparency of conditions and
information requirements for payment
services; and
the respective rights and obligations of
payment service users and payment service
providers in relation to the provision of
payment services.

The purpose of this Law is to establish a legal
framework on the functioning of payment services in
the Republic of Albania.

Titles III and IV apply to payment transactions in the
currency of a Member State where both the payer’s
payment service provider and the payee’s payment
service provider are, or the sole payment service
provider in the payment transaction is, located
within the Union.

F

P

N/A
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A2
P3

A2
P4

A2
P5

Title III, except for point (b) of Article 45(1), point
(2)(e) of Article 52 and point (a) of Article 56, and
Title IV, except for Articles 81 to 86, apply to
payment transactions in a currency that is not the
currency of a Member State where both the payer’s
payment service provider and the payee’s payment
service provider are, or the sole payment service
provider in the payment transaction is, located
within the Union, in respect to those parts of the
payments transaction which are carried out in the
Union.

0.1

Title III, except for point (b) of Article 45(1), point
(2)(e) of Article 52, point (5)(g) of Article 52 and
point (a) of Article 56, and Title IV, except for
Article 62(2) and (4), Articles 76, 77, 81, 83(1), 89
and 92, apply to payment transactions in all
currencies where only one of the payment service
providers is located within the Union, in respect to
those parts of the payments transaction which are
carried out in the Union.

0.1

A 32
P3

The provisions laid down in this Title, with the
exemption of Article 38 (1), letter “b”; Article 45,
letter “b”, sub-paragraph “v”; and Article 49 (1) letter
“a”, shall apply on national payments in foreign
currency, as in the case when the payment is executed
between two payment service providers, that of payer
and payee, also when the payment service provider of
both payer and payee is the same, for that part of the
payment that is executed within the territory of the
Republic of Albania.

A 54
P5

Title IV, with the exception of Articles 74 to 78 and
80 of this Law, shall apply to national payments in
foreign currency, both if the payment is executed
between two payment service providers, that of the
payer and the payee, also when the payment service
provider of both payer and payee is the same, for that
part of the payment that is executed within the
territory of the Republic of Albania.

A 32
P4

The provisions laid down in this Title, with the
exemption of Article 38 (1), letter “b”; Article 45,
letter “b”, sub-paragraph “v”; Article 45, letter “e”,
sub-paragraph “vii” and Article 49 (1) letter “a”, shall
apply on cross-border payments, for that part of the
payment that is executed within the territory of the
Republic of Albania.

A54
P6

F

F

Title IV, with the exception of Article 55, paragraphs
2 and 4, Articles 69, 70, 74, 76 paragraph 1 and
Articles 82 and 85 of this Law, shall apply also to
cross-border payments, regarding the part of the
transaction of the payment that is executed within the
territory of the Republic of Albania.

Member States may exempt institutions referred to
in points (4) to (23) of Article 2(5) of Directive
2013/36/EU from the application of all or part of the
provisions of this Directive

NA
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A3

Exemptions

A4

This Law does not apply to the following:
a)

payment transactions made exclusively in cash
directly from the payer to the payee, without
any intermediary intervention;

b)

payment transactions from the payer to the
payee through a commercial agent authorized
via an agreement to negotiate or conclude the
sale or purchase of goods or services on behalf
of only the payer or only the payee;

(c) professional physical transport of banknotes and
coins, including their collection, processing and
delivery;

c)

professional physical transport of banknotes
and coins, including their collection, processing
and delivery;

(d) payment transactions consisting of the nonprofessional cash collection and delivery within the
framework of a non- profit or charitable activity;

d)

payment transactions consisting of the nonprofessional cash collection and delivery within
the framework of a non-profit or charitable
activity;

e)

services where cash is provided by the payee to
the payer as part of a payment transaction
following an explicit request by the payment
service user just before the execution of the
payment transaction through a payment for the
purchase of goods or services;

(g) payment transactions based on any of the
following documents drawn on the payment service
provider with a view to placing funds at the disposal
of the payee:

f)

cash-to-cash currency exchange operations
where the funds are not held on a payment
account;

(i) paper cheques governed by the Geneva
Convention of 19 March 1931 providing a uniform
law for cheques;

g)

paper based payment transactions such as:
cheques, bill of exchange, promissory notes, or
other similar paper based payment forms,
drawn on the payment service provider, with
the purpose of placing funds at the disposal of

This Directive does not apply to the following:
(a) payment transactions made exclusively in cash
directly from the payer to the payee, without any
intermediary intervention;
(b) payment transactions from the payer to the payee
through a commercial agent authorised via an
agreement to negotiate or conclude the sale or
purchase of goods or services on behalf of only the
payer or only the payee;

(e) services where cash is provided by the payee to
the payer as part of a payment transaction following
an explicit request by the payment service user just
before the execution of the payment transaction
through a payment for the purchase of goods or
services;
(f) cash-to-cash currency exchange operations where
the funds are not held on a payment account;

(ii) paper cheques similar to those referred to in
point (i) and governed by the laws of Member States

F
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which are not party to the Geneva Convention of 19
March 1931 providing a uniform law for cheques;
(iii) paper-based drafts in accordance with the
Geneva Convention of 7 June 1930 providing a
uniform law for bills of exchange and promissory
notes;
(iv) paper-based drafts similar to those referred to in
point (iii) and governed by the laws of Member
States which are not party to the Geneva Convention
of 7 June 1930 providing a uniform law for bills of
exchange and promissory notes;

the payee,
h)

payment transactions carried out within a
payment or securities settlement system
between settlement agents, or clearing houses
including the concept of central counterparties
and other participants of the system, and
payment service providers, without prejudice to
Article 29;

i)

payment transactions related to securities asset
servicing, including dividends, income or other
distributions, or redemption or sale, carried out
by subjects referred to in point “h” or by
investment firms, banks, collective investment
undertakings or asset management companies
providing investment services and any other
entity allowed to have the custody of financial
instruments;

j)

services provided by technical service
providers, which support the provision of
payment services, without them entering at any
time into possession of the funds to be
transferred, including processing and storage of
data, trust and privacy protection services, data
and
entity
authentication,
information
technology (IT) and communication network
provision, provision and maintenance of
terminals and devices used for payment
services, with the exclusion of payment
initiation services and account information
services;

k)

services based on specific payment instruments
that can be used only in a limited way, that

(v) paper-based vouchers;
(vi) paper-based traveller’s cheques;
(vii) paper-based postal money orders as defined by
the Universal Postal Union;
(h) payment transactions carried out within a
payment or securities settlement system between
settlement agents, central counterparties, clearing
houses and/or central banks and other participants of
the system, and payment service providers, without
prejudice to Article 35;
(i) payment transactions related to securities asset
servicing, including dividends, income or other
distributions, or redemption or sale, carried out by
persons referred to in point (h) or by investment
firms, credit institutions, collective investment
undertakings or asset management companies
providing investment services and any other entities
allowed to have the custody of financial instruments;
(j) services provided by technical service providers,
which support the provision of payment services,
without them entering at any time into possession of
the funds to be transferred, including processing and
storage of data, trust and privacy protection services,
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data and entity authentication, information
technology (IT) and communication network
provision, provision and maintenance of terminals
and devices used for payment services, with the
exclusion of payment initiation services and account
information services;

meet one of the following conditions:

(k) services based on specific payment instruments
that can be used only in a limited way, that meet one
of the following conditions:

(ii)
Instruments which can be used
only to acquire a very limited range of goods or
services.

(i) Instruments allowing the holder to acquire
goods or services only in the premises of the
issuer or within a limited network of service
providers under direct commercial agreement
with a professional issuer.

(i) instruments allowing the holder to acquire goods
or services only in the premises of the issuer or
within a limited network of service providers under
direct commercial agreement with a professional
issuer;

(iii)
Instruments valid only in the
territory of the Republic of Albania, provided
at the request of an undertaking or a public
sector entity and regulated by a national or
regional public authority for specific social or
tax purposes to acquire specific goods or
services from suppliers having a commercial
agreement with the issuer.

(ii) instruments which can be used only to acquire a
very limited range of goods or services;
(iii) instruments valid only in a single Member State
provided at the request of an undertaking or a public
sector entity and regulated by a national or regional
public authority for specific social or tax purposes to
acquire specific goods or services from suppliers
having a commercial agreement with the issuer;

l)

(l) payment transactions by a provider of electronic
communications networks or services provided in
addition to electronic communications services for a
subscriber to the network or service:
(i) for purchase of digital content and voice-based
services, regardless of the device used for the

payment transactions by a provider of
electronic communications networks or
services provided in addition to electronic
communications services for a subscriber to the
network or service:
(i) for purchase of digital content and voicebased services, regardless of the device used
for the purchase or consumption of the digital
content and charged to the related bill; or;
(ii)
performed from or via an
electronic device and charged to the related bill
within the framework of a charitable activity or
for the purchase of tickets;
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purchase or consumption of the digital content and
charged to the related bill; or

provided that the restrictions on these payment
transactions are defined by secondary
legislation of Bank of Albania, which in any
case do not exceed:

(ii) performed from or via an electronic device and
charged to the related bill within the framework of a
charitable activity or for the purchase of tickets;

(i) value of any single payment transaction
does not exceed the value of 7000 ALL(ii) the
cumulative value of payments for a single
subscriber does not exceed the value of 40,000
ALL per month or

provided that the value of any single payment
transaction referred to in points (i) and (ii) does not
exceed EUR 50 and:
— the cumulative value of payment transactions for
an individual subscriber does not exceed EUR 300
per month, or

(iii) where a subscriber pre-funds it’s account
with the provider of the electronic
communication network or service, the
cumulative value of payment transaction does
not exceed 40,000 ALL per month.

— where a subscriber pre-funds its account with the
provider of the electronic communications network
or service, the cumulative value of payment
transactions does not exceed EUR 300 per month;
(m) payment transactions carried out between
payment service providers, their agents or branches
for their own account;
(n) payment transactions and related services
between a parent undertaking and its subsidiary or
between subsidiaries of the same parent undertaking,
without any intermediary intervention by a payment
service provider other than an undertaking belonging
to the same group;
(o) cash withdrawal services offered by means of
ATM by providers, acting on behalf of one or more
card issuers, which are not a party to the framework
contract with the customer withdrawing money from
a payment account, on condition that those providers
do not conduct other payment services as referred to
in Annex I. Nevertheless the customer shall be
provided with the information on any withdrawal
charges referred to in Articles 45, 48, 49 and 59
before carrying out the withdrawal as well as on
receipt of the cash at the end of the transaction after
withdrawal.

m) payment transactions carried out between
payment service providers, their agents or
branches for their own account;
n)

Payment transactions between a parent
undertaking and its subsidiary or between
subsidiaries of the same parent undertaking,
without any intermediary intervention by a
payment service provider other than an
undertaking belonging to the same group;

o)

cash withdrawal services offered by means of
ATM providers, acting on behalf of one or
more card issuers, which are not a party to the
framework contract with a customer
withdrawing money from a payment account,
on condition that those providers do not
conduct other payment services as referred to
in Annex I. Nevertheless the customer shall be
provided with the information on any
withdrawal charges referred to in Articles 38,
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41, 42 and 52 before carrying out the
withdrawal as well as at the end of the
transaction of the cash withdrawal.

A4
P1

A4
P2

A4
P3

Definitions
For the purposes of this Directive, the following
definitions shall apply:
1. ‘home Member State’ means either of the
following:
(i) the Member State in which the registered office
of the payment service provider is situated; or
(ii) if the payment service provider has, under its
national law, no registered office, the Member State
in which its head office is situated;
‘host Member State’ means the Member State other
than the home Member State in which a payment
service provider has an agent or a branch or provides
payment services;
‘payment service’ means any business activity listed
in the Annex;

N/A

N/A

0.1

A5
P kk

"payment service” means any activity set out in
Annex I;

F

A4
P4

‘payment institution’ means a legal person that has
been granted authorisation in accordance with
Article 11 to provide and execute payment services
throughout the Union;

0.1

A5
Pm

"payment institution” means a legal person licenced in
accordance with the provisions of this Law to provide
and execute payment services in the Republic of
Albania

F

A4
P5

‘payment transaction’ means an act, initiated by the
payer or on his behalf or by the payee, of placing,
transferring or withdrawing funds, irrespective of
any underlying obligations between the payer and
the payee;

0.1

A5
P uu

"payment transaction” means an act, initiated by the
payer or on his behalf or by the payee, of placing,
transferring or withdrawing funds, irrespective of any
underlying obligations between the payer and the
payee;

F

A4
P6

‘remote payment transaction’ means a payment
transaction initiated via internet or through a device
that can be used for distance communication;

0.1

A5
P tt

"remote payment transaction” means a payment
transaction initiated via internet or through a device

F
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that can be used for distance communication;

A4
P7

‘payment system’ means a funds transfer system
with formal and standardized arrangements and
common rules for the processing, clearing and/or
settlement of payment transactions;

0.1

A5
P pp

"payment system" means a funds transfer system with
formal and standardized arrangements and common
rules for the processing, clearing and/or settlement of
payment transactions ;

F

A4
P8

‘payer’ means a natural or legal person who holds a
payment account and allows a payment order from
that payment account, or, where there is no payment
account, a natural or legal person who gives a
payment order;

0.1

A5
P ee

‘payer’ means a natural or legal person who holds a
payment account and allows a payment order from
that payment account, or, where there is no payment
account, a natural or legal person who gives a
payment order;

F

A4
P9

‘payee’ means a natural or legal person who is the
intended recipient of funds which have been the
subject of a payment transaction;

0.1

A5
P gg

"payee" means a natural or legal person who is the
intended recipient of funds which have been the
subject to a payment transaction.

F

A4
P 10

‘payment service user’ means a natural or legal
person making use of a payment service in the
capacity of payer, payee, or both;

0.1

A5
P ff

"payment service user” means a natural or legal
person making use of a payment service in the
capacity of payer, payee, or both;

F

A4
P 11

‘payment service provider’ means a body referred to
in Article 1(1) or a natural or legal person benefiting
from an exemption pursuant to Article 32 or 33;

0.1

A5
P cc

“payment service provider” is one of the entities
referred to Article 3, paragraph 2, or a natural
(merchand) or legal person who offers payment
services and who benefits from an exemption pursuant
to Article 27 or 28 of this Law;

F

A4
P 12

‘payment account’ means an account held in the
name of one or more payment service users which is
used for the execution of payment transactions;

0.1

A5
Pu

‘payment account’ means an account held in the name
of one or more payment service users which is used
for the execution of payment transactions;

F

A4
P 13

‘payment order’ means an instruction by a payer or
payee to its payment service provider requesting the
execution of a payment transaction;

0.1

A5
P ww

"payment order” means any instruction by a payer or
payee to its payment service provider requesting the

F
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execution of a payment transaction;
A4
P 14

‘payment instrument’ means a personalised device(s)
and/or set of procedures agreed between the payment
service user and the payment service provider and
used in order to initiate a payment order;

0.1

A5
Pm

"payment instrument” means any personalised device
and/or a set of procedures agreed between the
payment service user and the payment service
provider and used in order to initiate a payment order;

F

A4
P 15

‘payment initiation service’ means a service to
initiate a payment order at the request of the
payment service user with respect to a payment
account held at another payment service provider;

0.1

A5
P mm

"payment initiation service” means an action to
initiate a payment order at the request of the payment
service user with respect to a payment account held at
another payment service provider;

F

A4
P16

‘account information service’ means an online
service to provide consolidated information on one
or more payment accounts held by the payment
service user with either another payment service
provider or with more than one payment service
provider;

0.1

A5
P ll

"account information service provider” means a
payment service provider pursuing activities as
referred to in point (8) of Annex I;

F

A4
P 17

‘account servicing payment service provider’ means
a payment service provider providing and
maintaining a payment account for a payer;

0.1

A5
P dd

" account servicing payment service provider” means
a payment service provider providing and maintaining
a payment account for a payer;

F

A4
P 18

‘payment initiation service provider’ means a
payment service provider pursuing business
activities as referred to in point (7) of Annex I;
‘account information service provider’ means a
payment service provider pursuing business
activities as referred to in point (8) of Annex I;

0.1

A5
P bb

F

0.1

A5
P aa

"payment initiation service provider” means a
payment service provider pursuing activities as
referred to in point (7) of Annex I;
"account information service provider” means a
payment service provider pursuing activities as
referred to in point (8) of Annex I;

‘consumer’ means a natural person who, in payment
service contracts covered by this Directive, is acting
for purposes other than his or her trade, business or
profession;
‘framework contract’ means a payment service

0.1

A5
Pr

"consumer” means a natural person who, in payment
service contracts covered by this law, is acting for
purposes other than his or her business or profession;

F

0.1

A5

"framework contract” means a payment service

F

A4
P 19

A4
P 20

A4

F
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P 21

contract which governs the future execution of
individual and successive payment transactions and
which may contain the obligation and conditions for
setting up a payment account;

Ps

contract which governs the future execution of
individual and successive payment transactions and
which may contain the obligations and conditions for
setting up a payment account; The framework contract
is drafted at least in the Albanian language.

A4
P 22

‘money remittance’ means a payment service where
funds are received from a payer, without any
payment accounts being created in the name of the
payer or the payee, for the sole purpose of
transferring a corresponding amount to a payee or to
another payment service provider acting on behalf of
the payee, and/or where such funds are received on
behalf of and made available to the payee;

0.1

A5
Ph

"money remittance” means a payment service where
funds are received from a payer, without any payment
accounts being created in the name of the payer or the
payee, for the sole purpose of transferring a
corresponding amount to a payee or to another
payment service provider acting on behalf of the
payee, and/or where such funds are received on behalf
of and made available to the payee;

F

A4
P 23

‘direct debit’ means a payment service for debiting a
payer’s payment account, where a payment
transaction is initiated by the payee on the basis of
the consent given by the payer to the payee, to the
payee’s payment service provider or to the payer’s
own payment service provider;

0.1

A5
Pf

"direct debit’ means a payment service for debiting a
payer’s payment account, where a payment
transaction is initiated by the payee on the basis of the
consent given by the payer to the payee, to the payee’s
payment service provider or to the payer’s own
payment service provider;

F

A4
P 24

‘credit transfer’ means a payment service for
crediting a payee’s payment account with a payment
transaction or a series of payment transactions from
a payer’s payment account by the payment service
provider which holds the payer’s payment account,
based on an instruction given by the payer;

0.1

A5
P vv

"credit transfer” means a payment service for crediting
a payee’s payment account with a payment transaction
or a series of payment transactions from a payer’s
payment account by the payment service provider
which holds the payer’s payment account, based on an
instruction given by the payer’

F

A4
P 25

‘funds’ means banknotes and coins, scriptural money
or electronic money as defined in point (2) of Article
2 of Directive 2009/110/EC;

0.1

A5
Pk

" funds” means banknotes and coins, scriptural or
electronic money as defined in the applicable
legislation on banks in the Republic of Albania;

F

A4
P 26

‘value date’ means a reference time used by a
payment service provider for the calculation of
interest on the funds debited from or credited to a
payment account;

0.1

A5
Pe

"value date” is the date used by a payment service
provider for the calculation of interest on the funds
debited from or credited to a payment account;

F
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A4
P 27

‘reference exchange rate’ means the exchange rate
which is used as the basis to calculate any currency
exchange and which is made available by the
payment service provider or comes from a publicly
available source;

0.1

A5
Pt

"reference exchange rate” means the exchange rate
which is used as the basis to calculate any currency
exchange and which is made available by the payment
service provider or comes from a publicly available
source;

F

A4
P 28

‘reference interest rate’ means the interest rate which
is used as the basis for calculating any interest to be
applied and which comes from a publicly available
source which can be verified by both parties to a
payment service contract;

0.1

A5
Pz

"reference interest rate” means the interest rate which
is used as the basis for calculating any interest to be
applied and which comes from a publicly available
source which can be verified by both parties to a
payment service contract;

F

A4
P 29

‘authentication’ means a procedure which allows the
payment service provider to verify the identity of a
payment service user or the validity of the use of a
specific payment instrument, including the use of the
user’s personalised security credentials;

0.1

A5

“authentication” means a procedure which allows the
payment service provider to verify the identity of a
payment service user or the validity of the use of a
specific payment instrument, including the use of the
user’s personalised security credentials.

F

A4
P 30

‘strong customer authentication’ means an
authentication based on the use of two or more
elements categorised as knowledge (something only
the user knows), possession (something only the user
possesses) and inherence (something the user is) that
are independent, in that the breach of one does not
compromise the reliability of the others, and is
designed in such a way as to protect the
confidentiality of the authentication data;

0.1

“strong customer authentication” means an
authentication based on the use of two or more
elements categorised as knowledge (something only
the user knows), possession (something only the user
possesses) and inherence (something the user is) that
are independent, in that the breach of one does not
compromise the reliability of the others, and is
designed in such a way as to protect the
confidentiality of the authentication data;

F

A4
P 31

‘personalised
security
credentials’
means
personalised features provided by the payment
service provider to a payment service user for the
purposes of authentication;

0.1

"personalised security credentials” means personalised
features provided by the payment service provider to a
payment service user for the purposes of
authentication;"

F

Pc

A5
Pd

A5
P ss
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A4
P 32

‘sensitive payment data’ means data, including
personalised security credentials which can be used
to carry out fraud. For the activities of payment
initiation service providers and account information
service providers, the name of the account owner
and the account number do not constitute sensitive
payment data;

0.1

A4
P 33

‘unique identifier’ means a combination of letters,
numbers or symbols specified to the payment service
user by the payment service provider and to be
provided by the payment service user to identify
unambiguously another payment service user and/or
the payment account of that other payment service
user for a payment transaction;

0.1

A4
P 34

‘means of distance communication’ means a method
which, without the simultaneous physical presence
of the payment service provider and the payment
service user, may be used for the conclusion of a
payment services contract;

0.1

A4
P 35

‘durable medium’ means any instrument which
enables the payment service user to store
information addressed personally to that payment
service user in a way accessible for future reference
for a period of time adequate to the purposes of the
information and which allows the unchanged
reproduction of the information stored;

0.1

A5
P rr

A5
Pq

A5
Pw

A5
Py

"sensitive payment data’ means data, including
personalised security credentials which can be used to
carry out fraud. For the activities of payment initiation
service providers and account information service
providers, the name of the account owner and the
account number do not constitute sensitive payment
data;

F

"unique identifier” means a combination of letters,
numbers or symbols specified to the payment service
user by the payment service provider and to be
provided by the payment service user to identify
unambiguously another payment service user and/or
the payment account of that other payment service
user for a payment transaction;

F

"means of distance communication” means a method
which, without the simultaneous physical presence of
the payment service provider and the payment service
user, may be used for the conclusion of a payment
services contract;

F

"durable medium of communication” means any
instrument of communication which enables the
payment service user to store information addressed
personally to that payment service user in a way
accessible for future reference for a period of time
adequate to the purposes of the information and which
allows the unchanged reproduction of the information
stored;

F
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A4
P 36

‘microenterprise’ means an enterprise, which at the
time of conclusion of the payment service contract,
is an enterprise as defined in Article 1 and Article
2(1) and (3) of the Annex to Recommendation
2003/361/EC;

0.1

A4
P 37

‘business day’ means a day on which the relevant
payment service provider of the payer or the
payment service provider of the payee involved in
the execution of a payment transaction is open for
business as required for the execution of a payment
transaction;

0.1

A4
P 38

‘agent’ means a natural or legal person who acts on
behalf of a payment institution in providing payment
services;

0.1

A4
P 39

‘branch’ means a place of business other than the
head office which is a part of a payment institution,
which has no legal personality and which carries out
directly some or all of the transactions inherent in
the business of a payment institution; all of the
places of business set up in the same Member State
by a payment institution with a head office in
another Member State shall be regarded as a single
branch;

0.1

A4
P 40

‘group’ means a group of undertakings which are
linked to each other by a relationship referred to in
Article 22(1), (2) or (7) of Directive 2013/34/EU or
undertakings as defined in Articles 4, 5, 6 and 7 of
Commission Delegated Regulation (EU) No
241/2014 (29), which are linked to each other by a

0.1

A5
Px

A5
Pi

A5
Pa

A5
Pg

A5
Pl

" microenterprise” means an enterprise, which at the
time of conclusion of the payment service contract,
fulfils the conditions defined in the applicable
legislation on the small and medium-sized enterprises;

F

"business day” means a day on which the relevant
payment service provider of the payer or the payment
service provider of the payee involved in the
execution of a payment transaction is open for
business as required for the execution of a payment
transaction;

F

“agent” means a natural (merchand) or legal person
who acts on behalf of a payment institution in
providing payment services;

F

"branch” means an organisational unit of a payment
institution other than the head office, which has no
legal personality and which carries out directly some
or all of the activities for which the payment
institution is licensed;

F

“Group" is a group of commercial companies
consisting of the parent company, its controlled
companies, as well as all the entities over which the
parent or controlled company exercises influence or
where it has the participation.

F
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relationship referred to in Article 10(1) or in Article
113(6) or (7) of Regulation (EU) No 575/2013;

A4
P 41

‘electronic communications network’ means a
network as defined in point (a) of Article 2 of
Directive 2002/21/EC of the European Parliament
and of the Council (30);

0.1

A4
P 42

‘electronic communications service’ means a service
as defined in point (c) of Article 2 of Directive
2002/21/EC;

0.1

A4
P 43

‘digital content’ means goods or services which are
produced and supplied in digital form, the use or
consumption of which is restricted to a technical
device and which do not include in any way the use
or consumption of physical goods or services;

0.1

A4
P 44

‘acquiring of payment transactions’ means a
payment service provided by a payment service
provider contracting with a payee to accept and
process payment transactions, which results in a
transfer of funds to the payee;

0.1

A5
P 36

A5
P jj

A5
P nn

A5
P ii

“electronic communication network” means the
network as defined in the Law “On the electronic
communications in the Republic of Albania”;

F

“electronic communications service” means a service
as defined in the Law “On the electronic
communications in the Republic of Albania” ;

F

"digital content” means goods or services which are
produced and supplied in digital form, the use or
consumption of which is restricted to a technical
device and which do not include in any way the use or
consumption of physical goods or services;

F

"acquiring of payment transactions” means a payment
service provided by a payment service provider
contracting with a payee to accept and process
payment transactions, which results in a transfer of
funds to the payee;

F
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A4
P 45

‘issuing of payment instruments’ means a payment
service by a payment service provider contracting to
provide a payer with a payment instrument to initiate
and process the payer’s payment transactions;

0.1

A4
P 46

‘own funds’ means funds as defined in point 118 of
Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 where
at least 75 % of the Tier 1 capital is in the form of
Common Equity Tier 1 capital as referred to in
Article 50 of that Regulation and Tier 2 is equal to or
less than one third of Tier 1 capital;

0.1

A4
P 47

‘payment brand’ means any material or digital name,
term, sign, symbol or combination of them, capable
of denoting under which payment card scheme cardbased payment transactions are carried out;

0.1

A4
P 48

‘co-badging’ means the inclusion of two or more
payment brands or payment applications of the same
payment brand on the same payment instrument;

0.1

A5
P1

Applications for authorisation

0.1

1. For authorisation as a payment institution, an
application shall be submitted to the competent
authorities of the home Member State, together with
the following:
(a) a programme of operations setting out in
particular the type of payment services envisaged;
(b)
a business plan including a forecast budget
calculation for the first 3 financial years which
demonstrates that the applicant is able to employ the
appropriate and proportionate systems, resources and

A5
Pj

A5
Pp

A5
Pv

A5
P oo

A7
P1

"issuing of payment instruments” means a payment
service by a payment service provider contracting to
provide a payer with a payment instrument to initiate
and process the payer’s payment transactions;

F

"regulatory capital (own funds)" is the sum of capital
calculated for oversight purposes, as defined by bylaw act/sub legal act by Bank of Albania;

F

"payment brand” means any material or numeric
digital name, term, sign, symbol or combination of
them, capable of denoting under which payment card
scheme card-based payment transactions are carried
out;

F

"co-badging” means the inclusion of two or more
payment brands or payment applications of the same
payment brand on the same payment instrument.

F

Application for authorisation

F

1. The request for authorization/licensing as a
payment institution shall be made in writing by the
founder or director of the company, or a person
legally authorized by them, and submitted to the Bank
of
Albania,
together
with
the
following
documentation:

a.

d
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procedures to operate soundly;

escription of the activity sought to be carried out,
in particular the type of payment services
envisaged in Annex 1of this law;

(c)
evidence that the payment institution holds
initial capital as provided for in Article 7;
(d)
for the payment institutions referred to in
Article 10(1), a description of the measures taken for
safeguarding payment service users’ funds in
accordance with Article 10;
(e)
a description of the applicant’s governance
arrangements and internal control mechanisms,
including administrative, risk management and
accounting procedures, which demonstrates that
those governance arrangements, control mechanisms
and procedures are proportionate, appropriate, sound
and adequate;

b.

a business plan including a forecast budget
calculation for the first 3 financial years of
exercising the activity according to letter a of this
article, which demonstrates that the applicant is
able to employ the appropriate and proportionate
systems, resources and procedures ensuring a
satisfactory financial situation of the applicant;

c.

Evidence that the payment institution has the
minimum initial capital required.

d.

(f)
a description of the procedure in place to
monitor, handle and follow up a security incident
and security related customer complaints, including
an incidents reporting mechanism which takes
account of the notification obligations of the
payment institution laid down in Article 96;
(g)
a description of the process in place to file,
monitor, track and restrict access to sensitive
payment data;

e.
a description of the applicant’s governance
arrangements and internal control mechanisms,
including administrative, risk management and
accounting procedures, which should be
appropriate, sound and adequate;

(h)
a description of business continuity
arrangements including a clear identification of the
critical operations, effective contingency plans and a
procedure to regularly test and review the adequacy
and efficiency of such plans;
(i)
a description of the principles and
definitions applied for the collection of statistical
data on performance, transactions and fraud;

f
or the payment institutions which will carry out
payment services listed in point 1 through 6 of
Annex 1 of this Law, a description of the
measures taken for safeguarding payment service
users’ funds in accordance with Article 12,
paragraph 1 of this Law;

f.

(j)
a security policy document, including a
detailed risk assessment in relation to its payment
services and a description of security control and
mitigation measures taken to adequately protect
payment service users against the risks identified,
including fraud and illegal use of sensitive and

a
description of the procedure in place to monitor,
handle and follow up a security incident and
security related customer complaints, including
an incidents reporting mechanism which takes
account of the notification obligations of the
payment institution laid down in Article 89;
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personal data;
(k)
for payment institutions subject to the
obligations in relation to money laundering and
terrorist financing under Directive (EU) 2015/849 of
the European Parliament and of the Council (31) and
Regulation (EU) 2015/847 of the European
Parliament and of the Council (32), a description of
the internal control mechanisms which the applicant
has established in order to comply with those
obligations;
(l)
a description of the applicant’s structural
organisation, including, where applicable, a
description of the intended use of agents and
branches and of the off-site and on-site checks that
the applicant undertakes to perform on them at least
annually, as well as a description of outsourcing
arrangements, and of its participation in a national or
international payment system;
(m)
the identity of persons holding in the
applicant, directly or indirectly, qualifying holdings
within the meaning of point (36) of Article 4(1) of
Regulation (EU) No 575/2013, the size of their
holdings and evidence of their suitability taking into
account the need to ensure the sound and prudent
management of a payment institution;
(n)
the identity of directors and persons
responsible for the management of the payment
institution and, where relevant, persons responsible
for the management of the payment services
activities of the payment institution, as well as
evidence that they are of good repute and possess
appropriate knowledge and experience to perform
payment services as determined by the home
Member State of the payment institution;

g.

a
description of the process in place to file,
monitor, track and restrict access to sensitive
payment data;

h.

a
description of business continuity arrangements
including a clear identification of the critical
operations, effective contingency plans and a
procedure to regularly test and review the
adequacy and efficiency of such plans.

i.

a
description of the principles and definitions
applied for the collection of statistical data on the
progress of activities, transactions and fraud;

j.

a
security policy document, including a detailed
risk assessment in relation to its payment services
and which offers a description of security control
and mitigation measures taken to adequately
protect payment service users against the risks
identified, including fraud and illegal use of
sensitive and personal data.

k.

a
description of the internal control mechanisms in
order to comply with the obligations under the
applicable legislation in force on “The prevention
of money laundering and terrorist financing”;

(o)
where applicable, the identity of statutory
auditors and audit firms as defined in Directive
2006/43/EC of the European Parliament and of the
Council (33);
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(p)
the applicant’s legal status and articles of
association;
(q)

l.

a
description of the structural organisation,
including, where applicable, a description of the
intended use of agents and/or branches and the
off-site and on-site controls to be performed on
them at least annually, as well as a description of
outsourcing arrangements, and of its participation
in a national or international payment system;

the address of the applicant’s head office.

m.

t
he identity of shareholders/partners with
qualifying holdings in capital directly or
indirectly, within the meaning of the legislation
in force of the Law on Banks, the size of their
holdings and evidence of their suitability taking
into account the need to ensure the sound and
prudent management of a payment institution;

n.

t
he identity of director as defined in the
legislation in force and persons responsible for
the management of the payment service activity
and, as well as information about their
qualifications, reputation and experience to
perform payment services as determined by this
Law, and in the by-laws of the Bank of Albania;

o.

t
the identity of statutory auditor as defined in the
legislation in force on statutory auditing.

p.

t
he applicant’s legal status

q.
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the address of the head office.

A5
P 1 last
paragraphs

For the purposes of points (d), (e) (f) and (l) of the
first subparagraph, the applicant shall provide a
description of its audit arrangements and the
organisational arrangements it has set up with a view
to taking all reasonable steps to protect the interests
of its users and to ensure continuity and reliability in
the performance of payment services.

A7

The security control and mitigation measures
referred to in point (j) of the first subparagraph shall
indicate how they ensure a high level of technical
security and data protection, including for the
software and IT systems used by the applicant or the
undertakings to which it outsources the whole or part
of its operations. Those measures shall also include
the security measures laid down in Article 95(1).
Those measures shall take into account EBA’s
guidelines on security measures as referred to in
Article 95(3) when in place.

P1

P5

A 88

A 88
P3

A5
P2

2. Member States shall require undertakings that
apply for authorisation to provide payment services
as referred to in point (7) of Annex I, as a condition
of their authorisation, to hold a professional
indemnity insurance, covering the territories in
which they offer services, or some other comparable
guarantee against liability to ensure that they can
cover their liabilities as specified in Articles 73, 89,
90 and 92.

0.1

A7
P2

5. Bank of Albania shall issue secondary legislation
concerning the information to be provided in the
application for the authorization of payment
institutions, including the detailed requirements laid
down in letterss (a), (b), (c), (e) and (g) to (j) of
paragraph 1 of this Article.

F

1. The payment service providers establish a
framework with appropriate mitigation measures and
control mechanisms to manage the operational and
security risks, relating to the payment services they
provide. As part of that framework, payment service
providers shall establish and maintain effective
incident management procedures, including for the
detection and classification of major operational and
security incidents.
3. When establishing the regulatory measures, rules
and guidelines for the adequate application of this
Article, the Bank of Albania shall take into
consideration the international best practices.
2. Bank of Albania shall require undertakings that
apply for authorisation to provide payment services as
referred to in point (7) of Annex I, as a condition of
their authorisation, to hold a professional indemnity
insurance, or some other comparable guarantee, to
ensure that the they can cover their liabilities as
specified in Articles 66,82,83 and 85.

F
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A5
P3

3. Member States shall require undertakings that
apply for registration to provide payment services as
referred to in point (8) of Annex I, as a condition of
their registration, to hold a professional indemnity
insurance covering the territories in which they offer
services, or some other comparable guarantee
against their liability vis-à-vis the account servicing
payment service provider or the payment service
user resulting from non-authorised or fraudulent
access to or non-authorised or fraudulent use of
payment account information.

0.1

A5
P4

4. By 13 January 2017, EBA shall, after consulting
all relevant stakeholders, including those in the
payment services market, reflecting all interests
involved, issue guidelines, addressed to the
competent authorities, in accordance with Article 16
of Regulation (EU) No 1093/2010 on the criteria on
how to stipulate the minimum monetary amount of
the professional indemnity insurance or other
comparable guarantee referred to in paragraphs 2
and 3.

0.1

A7
P3

A7
P4

3. Bank of Albania shall require undertakings that
apply for registration to provide payment services as
referred to in point (8) of Annex I, as a condition of
their registration, to hold a professional indemnity
insurance, or some other comparable guarantee
against their liability vis-à-vis the account servicing
payment service provider or the payment service user
resulting from non-authorised or fraudulent access to
or non-authorised or fraudulent use of payment
account information.

F

4. The Bank of Albania shall, by a secondary
legislation, set out the criteria for the minimum
monetary amount of professional indemnity insurance
or other comparable guarantees referred to in
paragraphs 2 and 3 of this Article.

F

In developing the guidelines referred to in the first
subparagraph, EBA shall take account of the
following:
(a)

the risk profile of the undertaking;

(b)
whether the undertaking provides other
payment services as referred to in Annex I or is
engaged in other business;
(c)

the size of the activity:

(i)
for undertakings that apply for
authorisation to provide payment services as referred
to in point (7) of Annex I, the value of the
transactions initiated;
(ii)
for undertakings that apply for registration
to provide payment services as referred to in point
(8) of Annex I, the number of clients that make use
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of the account information services;
(d)
the specific characteristics of comparable
guarantees and the criteria for their implementation.
EBA shall review those guidelines on a regular
basis.
A5
P5

5. By 13 July 2017, EBA shall, after consulting all
relevant stakeholders, including those in the payment
services market, reflecting all interests involved,
issue guidelines in accordance with Article 16 of
Regulation (EU) No 1093/2010 concerning the
information to be provided to the competent
authorities in the application for the authorisation of
payment institutions, including the requirements laid
down in points (a), (b), (c), (e) and (g) to (j) of the
first subparagraph of paragraph 1 of this Article.

0.1

A7
P5

5. Bank of Albania shall issue secondary legislation
concerning the information to be provided in the
application for the authorization of payment
institutions, including the detailed requirements laid
down in letterss (a), (b), (c), (e) and (g) to (j) of
paragraph 1 of this Article.

F

5. Bank of Albania shall issue secondary legislation
concerning the information to be provided in the
application for the authorization of payment
institutions, including the detailed requirements laid
down in letterss (a), (b), (c), (e) and (g) to (j) of
paragraph 1 of this Article.

F

EBA shall review those guidelines on a regular basis
and in any event at least every 3 years.
A5
P6

6. Taking into account, where appropriate,
experience acquired in the application of the
guidelines referred to in paragraph 5, EBA may
develop draft regulatory technical standards
specifying the information to be provided to the
competent authorities in the application for the
authorisation of payment institutions, including the
requirements laid down in points (a), (b), (c), (e) and
(g) to (j) of paragraph 1.

A7
P5

Power is delegated to the Commission to adopt the
regulatory technical standards referred to in the first
subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of
Regulation (EU) No 1093/2010.
A5
P7

7. The information referred to in paragraph 4 shall
be notified to competent authorities in accordance
with paragraph 1.

N/A

Page 22
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

A6
P1

Control of the shareholding

0.1

1. Any natural or legal person who has taken a
decision to acquire or to further increase, directly or
indirectly, a qualifying holding within the meaning
of point (36) of Article 4(1)of Regulation (EU) No
575/2013 in a payment institution, as a result of
which the proportion of the capital or of the voting
rights held would reach or exceed 20 %, 30 % or 50
%, or so that the payment institution would become
its subsidiary, shall inform the competent authorities
of that payment institution in writing of their
intention in advance. The same applies to any natural
or legal person who has taken a decision to dispose,
directly or indirectly, of a qualifying holding, or to
reduce its qualifying holding so that the proportion
of the capital or of the voting rights held would fall
below 20 %, 30 % or 50 %, or so that the payment
institution would cease to be its subsidiary.

A8

Control of shareholding or quotas

F

P1
1. Any natural or legal person who has taken the
decision to acquire or increase the direct or indirect
qualifying holding in a payment institution, within the
meaning of the legislation into force on banks, as a
result of which the owned share of the capital or
voting rights reach or exceed 20%, 30% or 50% or
that the payment institution becomes its subsidiary,
shall inform in advance in writing the Bank of Albania
for this purpose. The same shall apply to any natural
or legal person that has taken the decision to sell the
direct or indirect qualifying holding or to reduce this
holding so as the owned share of the capital or voting
rights shall fall under 20%, 30% or 50% or in such
manner that the payment institution shall not be its
subsidiary anymore.

A6
P2

2. The proposed acquirer of a qualifying holding
shall supply to the competent authority information
indicating the size of the intended holding and
relevant information referred to in Article 23(4) of
Directive 2013/36/EU.

0.1

A6
P3

3. Member States shall require that where the
influence exercised by a proposed acquirer, as
referred to in paragraph 2 is likely to operate to the
detriment of the prudent and sound management of
the payment institution, the competent authorities
shall express their opposition or take other
appropriate measures to bring that situation to an
end. Such measures may include injunctions,
penalties against directors or the persons responsible
for the management, or the suspension of the
exercise of the voting rights attached to the shares
held by the shareholders or members of the payment

0.1

A8
P2

A8
P3

2. The proposed acquirer of a qualifying holding shall
submit to the Bank of Albania the targeted share of
holding and the relevant documents and information
as specified in secondary legislation by Bank of
Albania.

F

3. When the Bank of Albania shall judge that the
influence exercised by the proposed acquirer, in
accordance with paragraph 2 of this Article, is likely
to operate to the detriment of the sound and prudent
management of the payment institution, it shall reject
the change of the qualifying holding or shall take
appropriate measures to prevent the change of this
holding, within three months.

F
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institution in question.
Similar measures shall apply to natural or legal
persons who fail to comply with the obligation to
provide prior information, as laid down in this
Article.
A6
P4

4. If a holding is acquired despite the opposition of
the competent authorities, Member States shall,
regardless of any other penalty to be adopted,
provide for the exercise of the corresponding voting
rights to be suspended, the nullity of votes cast or the
possibility of annulling those votes.

0.1

Article 7

Initial capital

0.1

A8

F

P4

4. If a holding is acquired despite the opposition of the
Bank of Albania in accordance with paragraph 3 of
this Article, this holding is absolutely null.

A9

Minimum initial capital

P

Member States shall require payment institutions to
hold, at the time of authorisation, initial capital,
comprised of one or more of the items referred to in
Article 26(1)(a) to (e) of Regulation (EU) No
575/2013 as follows:

The Bank of Albania through secondary legislation
shall determine the amount of minimum initial capital
required for payment institutions and shall define the
items comprising the capital.

Requirements for initial
capital will be
determined in the
secondary legislation,
and will be in line with
the requirements in art.
7 of PSD2.

(a) where the payment institution provides only the
payment service as referred to in point (6) of
Annex I, its capital shall at no time be less than
EUR 20 000;
(b) where the payment institution provides the
payment service as referred to in point (7) of
Annex I, its capital shall at no time be less than
EUR 50 000;

A8
P1

(c) where the payment institution provides any of
the payment services as referred to in points (1)
to (5) of Annex I, its capital shall at no time be
less than EUR 125 000.
Own funds
The payment institution’s own funds, shall not fall
below the amount of initial capital as referred to in
Article 7 or the amount of own funds as calculated in

0.1

A 10

Own funds

F

P1
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accordance with Article 9 of this Directive,
whichever is the higher.

A8
P2

Member States shall take the necessary measures to
prevent the multiple use of elements eligible for own
funds where the payment institution belongs to the
same group as another payment institution, credit
institution, investment firm, asset management
company or insurance undertaking. This paragraph
shall also apply where a payment institution has a
hybrid character and carries out activities other than
providing payment services.

A8
P3

If the conditions laid down in Article 7 of Regulation
(EU) No 575/2013 are met, Member States or their
competent authorities may choose not to apply
Article 9 of this Directive to payment institutions
which are included in the consolidated supervision
of the parent credit institution pursuant to Directive
2013/36/EU.

A9
P1

Calculation of own funds
1. Notwithstanding the initial capital requirements
set out in Article 7, Member States shall require
payment institutions, except those offering only
services as referred to in point (7) or (8), or both, of
Annex I, to hold, at all times, own funds calculated
in accordance with one of the following three
methods, as determined by the competent authorities
in accordance with national legislation:
Method A

1. The capital of the payment institution, shall not at
any time fall below the amount of minimum initial
capital prescribed in Article 9 hereof or the amount of
capital calculated according to Article 11 of this Law,
whichever amount is the higher.
0.1

A 10
P2

2. The Bank of Albania shall take the necessary
measures to prevent the multiple use of elements
eligible as capital, when the payment institution
belongs to the same group as another payment
institution, bank, nonbanking financial institution,
investment fund, asset management company or
insurance company. This paragraph shall also apply
even when the payment institution has a hybrid
character and carries out activities other than those of
payment services

F

N/A

0.1

A 11

Calculation of own funds

P1
1. Notwithstanding the initial capital requirements set
out in Article 9 of this Law, the Bank of Albania shall
require payment institutions to hold at all times capital
not less than the capital calculated based on executed
payment’s volume as defined by secondary legislation
of the Bank of Albania, except payment institutions
that offer services as per point 7 or 8 or both of Annex

P

Provisions
for
calculation of own
funds
will
be
determined
in
the
secondary legislation.
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The payment institution’s own funds shall amount
to at least 10 % of its fixed overheads of the
preceding year. The competent authorities may
adjust that requirement in the event of a material
change in a payment institution’s business since the
preceding year. Where a payment institution has not
completed a full year’s business at the date of the
calculation, the requirement shall be that its own
funds amount to at least 10 % of the corresponding
fixed overheads as projected in its business plan,
unless an adjustment to that plan is required by the
competent authorities.
Method B
The payment institution’s own funds shall amount
to at least the sum of the following elements
multiplied by the scaling factor k defined in
paragraph 2, where payment volume (PV)
represents one twelfth of the total amount of
payment transactions executed by the payment
institution in the preceding year:
(a)
4,0 % of the slice of PV up to EUR 5
million;
plus
(b)
2,5 % of the slice of PV above EUR 5
million up to EUR 10 million;
plus
(c)
1 % of the slice of PV above EUR 10
million up to EUR 100 million;
plus
(d)
0,5 % of the slice of PV above EUR 100
million up to EUR 250 million;
plus
(e)
0,25 % of the slice of PV above EUR 250
million.
Method C
The payment institution’s own funds shall amount
to at least the relevant indicator defined in point (a),
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multiplied by the multiplication factor defined in
point (b) and by the scaling factor k defined in
paragraph 2.
(a)
The relevant indicator is the sum of the
following:
(i)
interest income;
(ii)
interest expenses;
(iii)
commissions and fees received; and
(iv)
other operating income.
Each element shall be included in the sum with its
positive or negative sign. Income from
extraordinary or irregular items shall not be used in
the calculation of the relevant indicator.
Expenditure on the outsourcing of services rendered
by third parties may reduce the relevant indicator if
the expenditure is incurred from an undertaking
subject to supervision under this Directive. The
relevant indicator is calculated on the basis of the
12-monthly observation at the end of the previous
financial year. The relevant indicator shall be
calculated over the previous financial year.
Nevertheless own funds calculated according to
Method C shall not fall below 80 % of the average
of the previous 3 financial years for the relevant
indicator. When audited figures are not available,
business estimates may be used.
(b)
The multiplication factor shall be:
(i)
10 % of the slice of the relevant indicator
up to EUR 2,5 million;
(ii)
8 % of the slice of the relevant indicator
from EUR 2,5 million up to EUR 5 million;
(iii)
6 % of the slice of the relevant indicator
from EUR 5 million up to EUR 25 million;
(iv)
3 % of the slice of the relevant indicator
from EUR 25 million up to 50 million;
(v)
1,5 % above EUR 50 million.
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A9
P2

The scaling factor k to be used in Methods B and C
shall be:

N

(a)
0,5 where the payment institution provides
only the payment service as referred to in point (6)
of Annex I;
(b)
1 where the payment institution provides
any of the payment services as referred to in any of
points (1) to (5) of Annex I.
A9
P3

The competent authorities may, based on an
evaluation of the risk-management processes, risk
loss data base and internal control mechanisms of
the payment institution, require the payment
institution to hold an amount of own funds which is
up to 20 % higher than the amount which would
result from the application of the method chosen in
accordance with paragraph 1, or permit the payment
institution to hold an amount of own funds which is
up to 20 % lower than the amount which would
result from the application of the method chosen in
accordance with paragraph 1.

0.1

A 10
P1

Safeguarding requirements

0.1

A 11
P2

A 12

2. Based on an assessment of the risk management
processes, the risk of loss of basic data and of the
internal control mechanisms of the payment
institution, the Bank of Albania may require the
payment institution to hold a capital amount up to
20% higher than the amount calculated according to
the definition in the secondary legislation of the Bank
of Albania.

P

Safeguarding requirements

F

P1
1. The Member States or competent authorities shall
require a payment institution which provides
payment services as referred to in points (1) to (6) of
Annex I to safeguard all funds which have been
received from the payment service users or through
another payment service provider for the execution
of payment transactions, in either of the following
ways:
a.

1. The Bank of Albania shall require a payment
institution, which provides payment services referred
to in points 1 to 6 of Annex 1 of this Law to safeguard
all funds which have been received from the payment
services users or through other payment services
providers for the execution of payment transactions, in
either of the following ways:

funds shall not be commingled at any time with
the funds of any natural or legal person other
than payment service users on whose behalf the
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funds are held and, where they are still held by
the payment institution and not yet delivered to
the payee or transferred to another payment
service provider by the end of the business day
following the day when the funds have been
received, they shall be deposited in a separate
account in a credit institution or invested in
secure, liquid low-risk assets as defined by the
competent authorities of the home Member
State; and they shall be insulated in accordance
with national law in the interest of the payment
service users against the claims of other
creditors of the payment institution, in
particular in the event of insolvency;

b.

A 10
P2

a)

funds shall be covered by an insurance policy
or some other comparable guarantee from an
insurance company or a credit institution, which
does not belong to the same group as the
payment institution itself, for an amount
equivalent to that which would have been
segregated in the absence of the insurance
policy or other comparable guarantee, payable
in the event that the payment institution is
unable to meet its financial obligation solvency;

2. Where a payment institution is required to
safeguard funds under paragraph 1 and a portion of
those funds is to be used for future payment
transactions with the remaining amount to be used
for non-payment services, that portion of the funds
to be used for future payment transactions shall also
be subject to the requirements of paragraph 1. Where
that portion is variable or not known in advance,
Member States shall allow payment institutions to
apply this paragraph on the basis of a representative

b)

0.1

A 12
P 2

funds shall not be commingled at any time with
the funds of any natural or legal person other
than payment service users on whose behalf the
funds are held and, where they are still held by
the payment institution and not yet delivered to
the payee or transferred to another payment
service provider by the end of the business day
following the day when the funds have been
received, they shall be deposited in a separate
account in a bank or invested in secure, liquid
low-risk assets as defined by secondary
legislation issued by the Bank of Albania. These
funds may in no case be blocked, subject to a
claim of other creditors of the payment
institution or be subject to enforceable
execution. In case of insolvency of the payment
institution, these funds shall not be part of the
insolvency estate, and they shall be distributed
to payment service users proportionately;
funds shall be covered by an insurance policy or
some other comparable guarantee from an
insurance company or a bank, which does not
belong to the same group as the payment
institution itself, for an amount equivalent to
that which would have been segregated in the
absence of the insurance policy or other
comparable guarantee, payable in the event that
the payment institution is unable to meet its
financial obligations.

2. Where a payment institution is required to
safeguard funds under point 1 of this article and a
portion of those funds is to be used for future payment
transactions with the remaining amount to be used for
non-payment services, that portion of the funds to be
used for future payment transactions shall also be
subject to the requirements of paragraph 1 of this
article. Where that portion is variable or not known in
advance, the Bank of Albania may allow the payment
institutions to apply this paragraph on the basis of a

F
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portion assumed to be used for payment services
provided such a representative portion can be
reasonably estimated on the basis of historical data
to the satisfaction of the competent authorities.

A 11
P1

A 11
P2

Granting of authorization

representative portion assumed to be used for payment
services provided such a representative portion can be
reasonably estimated on the basis of historical data to
the satisfaction of Bank of Albania.

0.1

Granting of authorization/Issuing the license

F

P1

1. Member States shall require undertakings other
than those referred to in points (a), (b), (c), (e) and
(f) of Article 1(1) and other than natural or legal
persons benefiting from an exemption pursuant to
Article 32 or 33, who intend to provide payment
services, to obtain authorisation as a payment
institution before commencing the provision of
payment services. An authorisation shall only be
granted to a legal person established in a Member
State.
Competent authorities shall grant an authorisation if
the information and evidence accompanying the
application complies with all of the requirements
laid down in Article 5 and if the competent
authorities’ overall assessment, having scrutinised
the application, is favourable. Before granting an
authorisation, the competent authorities may, where
relevant, consult the national central bank or other
relevant public authorities.

A 13

1. The Bank of Albania shall require undertakings
who intend to provide payment services that they
obtain an authorisation as a payment institution before
they commence the payment services, with the
exclusion of entities referred in the letters (a), (b) and
(d) of Article 3 (2) and the natural or legal persons
that benefit from an exemption in accordance with
Article 27 or 28.
0.1

A 13
P2

A 13
P3

2. The Bank of Albania grants a license to the
applicant if the information and evidence
accompanying the request are in compliance with all
the requirements of Article 7.

F

3. The Bank of Albania shall have the right to carry
out independent verifications to prove the authenticity
of the information provided by the person that seeks to
be authorised in accordance with the provisions of this
Law. For this purpose, Bank of Albania shall
collaborate with the responsible national authorities.
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A 11
P3

A payment institution which, under the national law
of its home Member State is required to have a
registered office, shall have its head office in the
same Member State as its registered office and shall
carry out at least part of its payment service business
there.

A 11
P4

The competent authorities shall grant an
authorisation only if, taking into account the need to
ensure the sound and prudent management of a
payment institution, the payment institution has
robust governance arrangements for its payment
services business, which include a clear
organisational
structure
with
well-defined,
transparent and consistent lines of responsibility,
effective procedures to identify, manage, monitor
and report the risks to which it is or might be
exposed, and adequate internal control mechanisms,
including sound administrative and accounting
procedures; those arrangements, procedures and
mechanisms
shall
be
comprehensive
and
proportionate to the nature, scale and complexity of
the payment services provided by the payment
institution.

N/A

0.1

A 13
P4

4. The Bank of Albania shall grant authorisation only
if it forms the belief that the payment institution has in
place robust rules for managing its payment service
business, taking into account the need to ensure the
sound and prudent management of a payment
institution, which includes:
a.

a clear organizational structure, with welldefined, transparent and sustainable lines of
responsibility,

b.

Effective procedures for the identification,
management, monitoring and reporting of risks to
which it is or it may be exposed, and

F

c.

Adequate system of internal control, including
appropriate administrative and accounting
procedures;
These rules, procedures and systems shall be
proportionate to the nature, scale and complexity of
the service payments provided by the payment
institution.
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A 11
P5

Where a payment institution provides any of the
payment services as referred to in points (1) to (7) of
Annex I and, at the same time, is engaged in other
business activities, the competent authorities may
require the establishment of a separate entity for the
payment services business, where the non-payment
services activities of the payment institution impair
or are likely to impair either the financial soundness
of the payment institution or the ability of the
competent authorities to monitor the payment
institution’s compliance with all obligations laid
down by this Directive.

0.1

A 11
P6

The competent authorities shall refuse to grant an
authorisation if, taking into account the need to
ensure the sound and prudent management of a
payment institution, they are not satisfied as to the
suitability of the shareholders or members that have
qualifying holdings.

0.1

A 11
P7

Where close links as defined in point (38) of Article
4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 exist between
the payment institution and other natural or legal
persons, the competent authorities shall grant an
authorisation only if those links do not prevent the
effective exercise of their supervisory functions

A 11
P8

The competent authorities shall grant an
authorisation only if the laws, regulations or
administrative provisions of a third country
governing one or more natural or legal persons with
which the payment institution has close links, or
difficulties involved in the enforcement of those
laws, regulations or administrative provisions, do not
prevent the effective exercise of their supervisory

A 13
P5

A 13
P 6

A 13
P 7

5. Where a payment institution provides any of the
payment services listed from point 1 to 7 of Annex 1
of this Law and, at the same time, is engaged in other
business activities, the Bank of Albania shall require
the establishment of a separate entity for the payment
services activity, when the other activities of the
payment institution that are not payment services
impair or are likely to impair the financial stability of
the payment institution or the ability of the Bank of
Albania to monitor the payment institution’s
compliance with all the obligations laid down in this
Law.

F

6. The Bank of Albania shall refuse to grant an
authorisation if, taking into account the need to ensure
the sound and prudent management of a payment
institution, it is not satisfied as to the suitability of the
shareholders or partners that have qualifying holdings.

F

7. The Bank of Albania issues a license only if it
establishes the conviction that the existence of close
links between the payment institution and other
natural or legal persons does not prevent the effective
exercise of its supervisory functions.

F

N/A
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functions.

A 11
P9

An authorisation shall be valid in all Member States
and shall allow the payment institution concerned to
provide the payment services that are covered by the
authorisation throughout the Union, pursuant to the
freedom to provide services or the freedom of
establishment.

A 12

Communication of the decision

N/A

0.1

Within 3 months of receipt of an application or, if
the application is incomplete, of all of the
information required for the decision, the competent
authorities shall inform the applicant whether the
authorisation is granted or refused. The competent
authority shall give reasons where it refuses an
authorization.

A 14

Withdrawal of authorisation
1. The competent authorities may withdraw an
authorisation issued to a payment institution only
where the institution:

(a) does not make use of the authorisation within 12
months, expressly renounces the authorisation or has
ceased to engage in business for more than six

F

P1
1. The Bank of Albania, within three months from the
receipt of the application for authorisation, shall grant
or refuse authorisation and shall notify in writing the
applicant of its decision. The date of receipt of the
application shall be considered the date when the
applicant has submitted all the information required
for the decision.
P2

A 13
P1

Communication of the decision

0.1

A 15
P 1

2. The Bank of Albania shall provide the reasons
where it refuses to grant authorisation in the relevant
decision.
Repealing of authorisation

F

1. The Bank of Albania shall repeal the authorization
granted to a payment institution only if the institution:

a)

has not started its activities within 12 months
from the granting of the authorisation or has
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months, if the Member State concerned has made no
provision for the authorisation to lapse in such cases;
b)
c)
(b) has obtained the authorisation through false
statements or any other irregular means;

d)

(c) no longer fulfils the conditions for granting the
authorisation;

e)

f)

(d) would constitute a threat to the stability of the
payment system by continuing its payment services
business; or

interrupted the activity for more than six months,
except in the cases when the interruption has
been decided by the Bank of Albania;
renounces the authorisation;
has obtained the authorisation through false
statements or other irregular means;
no longer meets the conditions for granting the
authorisation or does not notify the Bank of
Albania about important changes in this respect;
poses a threat to the stability and the trust in the
payment system if it continues the payment
services business; or
falls within any of the other cases when the
Albanian or foreign legislation provides for
removal/ lifting of the authorisation or halting the
performance of the activity.

(e) falls within one of the other cases where national
law provides for withdrawal of an authorisation

A 13
P2

The competent authority shall give reasons for any
withdrawal of an authorisation and shall inform
those concerned accordingly.

0.1

A 13
P3

The competent authority shall make public the
withdrawal of an authorisation, including in the
registers referred to in Articles 14 and 15.

0.1

A 15
P2

A 15
P3

2. The Bank of Albania shall give the reasons on any
case of repealing of the authorisation and shall notify
the interested parties accordingly.

F

3. The Bank of Albania shall publish in its Official
Bulletin the decision for the repealing of the
authorisation, listing the changes in the register of the
authorized entities in accordance with Article 16 of
this Law.

F
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A 14
P1

Registration in the home Member States

0.1

A 16

Registration by Bank of Albania

F

P1
1.

Member States shall establish a public register
in which the following are entered:

1. The Bank of Albania shall enter in its public
register the following:

a)

a)
b)

b)

c)

authorised payment institutions and their
agents;
natural and legal persons benefiting from
an exemption pursuant to Article 32 or 33,
and their agents; and
the institutions referred to in Article 2(5)
that are entitled under national law to
provide payment services.

authorised payment institutions and their agents;
natural and legal persons benefiting from an
exemption as defined in Articles 27 or 28, and
their agents;

Branches of payment institutions shall be entered in
the register of the home Member State if those
branches provide services in a Member State other
than their home Member State.

A 14
P2

2. The public register shall identify the payment
services for which the payment institution is
authorised or for which the natural or legal person
has been registered. Authorised payment institutions
shall be listed in the register separately from natural
and legal persons benefiting from an exemption
pursuant to Article 32 or 33. The register shall be
publicly available for consultation, accessible online,
and updated without delay.

0.1

A 16
P2

2. The public register shall specify the payment
services for which the payment institution is
authorized according to paragraph 1(a) or for which
the natural or legal person is registered according to
paragraph 1(b). The authorized payment institutions
shall be listed in the register separately from the
natural and legal persons that benefit from the
exemptions in accordance with Articles 27 and 28.
This register shall be publicly available for
consultation, published online and updated without

F
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delays.

A 14
P3

3. Competent authorities shall enter in the public
register any withdrawal of authorisation and any
withdrawal of an exemption pursuant to Article 32
or 33.

A 16
P3

P4

3. The Bank of Albania shall enter in the public
register any repealing of the authorisation and any
change related to the exemption pursuant to Article 27
and 28.4. The Bank of Albania through secondary
legislation shall determine the form and content of the
public register.

F

A 14
P4

Competent authorities shall notify EBA of the
reasons for the withdrawal of any authorisation and
of any exemption pursuant to Article 32 or 33

N/A

A 15

EBA shall develop, operate and maintain an
electronic, central register that contains the
information as notified by the competent authorities
in accordance with paragraph 2. EBA shall be
responsible for the accurate presentation of that
information.

N/A

EBA shall make the register publicly available on its
website, and shall allow for easy access to and easy
search for the information listed, free of charge.
2. Competent authorities shall, without delay,
notify EBA of the information entered in their public
registers as referred to in Article 14 in a language
customary in the field of finance.
3. Competent authorities shall be responsible for
the accuracy of the information specified in
paragraph 2 and for keeping that information up-todate.
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4. EBA shall develop draft regulatory technical
standards setting technical requirements on
development, operation and maintenance of the
electronic central register and on access to the
information contained therein. The technical
requirements shall ensure that modification of the
information is only possible by the competent
authority and EBA.
EBA shall submit those draft regulatory technical
standards to the Commission by 13 January 2018.
Power is delegated to the Commission to adopt the
regulatory technical standards referred to in the first
subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of
Regulation (EU) No 1093/2010.
5. EBA shall develop draft implementing technical
standards on the details and structure of the
information to be notified pursuant to paragraph 1,
including the common format and model in which
this information is to be provided.
EBA shall submit those draft implementing technical
standards to the Commission by 13 July 2017.
Power is conferred on the Commission to adopt the
implementing technical standards referred to in the
first subparagraph in accordance with Article 15 of
Regulation (EU) No 1093/2010.

A 16

Maintenance of authorisation

0.1

A 17
P1

Where any change affects the accuracy of
information and evidence provided in accordance
with Article 5, the payment institution shall, without

1. The payment institution shall notify in writing the
Bank of Albania on new facts or circumstances
ascertained after the granting of authorisation, as well
as the changes to the presented documentation, in
accordance with the provisions of Article 7 of this
Law, on the basis of which the Bank of Albania has

F
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undue delay, inform the competent authorities of its
home Member State accordingly.

granted authorisation.

P2

A 17

Accounting and statutory audit

P1

1. Directives 86/635/EEC and 2013/34/EU, and
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European
Parliament and of the Council (34), shall apply to
payment institutions mutatis mutandis.

P2

0.1

A 18

2. The notification in accordance with paragraph 1 of
this Article shall be carried out immediately, but in
any case no later than 15 (fifteen) days after the
occurrence or the discovery by the payment institution
of the new facts and circumstances.
Accounting and statutory audit

F

P1
1. The payment institutions shall maintain accounts
and prepare financial statements to reflect their
financial condition precisely and in accordance with
the accounting rules and principles, on individual or
consolidated basis, in accordance with the legislation
in force “On accounting and Financial statements”.

2. Unless exempted under Directive 2013/34/EU
and, where applicable, Directive 86/635/EEC, the
annual accounts and consolidated accounts of
payment institutions shall be audited by statutory
auditors or audit firms within the meaning of
Directive 2006/43/EC.
P2

P3

2. Each payment institution shall have in place
administrative, accounting and sufficient internal
control systems, on an individual and consolidated
basis, in accordance with the secondary legislation of
the Bank of Albania.
3. The annual accounts and the consolidated accounts
of the payment institutions shall be audited by
statutory auditors in accordance with the Albanian
legislation in force “On accounting and financial
statements” and “On statutory auditing, organization
of the profession of the statutory auditor and approved
legal auditor”.

Page 38
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

A 17
P3

3. For supervisory purposes, Member States shall
require that payment institutions provide separate
accounting information for payment services and
activities referred to in Article 18(1), which shall be
subject to an auditor’s report. That report shall be
prepared, where applicable, by the statutory auditors
or an audit firm.

0.1

A 18
P4

A 18
P5

A 18
P6

Paragraph 4

The obligations established in Article 63 of Directive
2013/36/EU shall apply mutatis mutandis to the
statutory auditors or audit firms of payment
institutions in respect of payment services activities.

Article 18
Paragraph1

Activities
1. Apart from the provision of payment services
listed in the Annex payment institutions shall be
entitled to engage in the following activities:

(a) the provision of operational and closely related
ancillary services such as ensuring the execution of
payment transactions, foreign exchange services,
safekeeping activities, and the storage and
processing of data;
(b) the operation of payment systems, without

4. Bank of Albania for supervisory reasons shall
require payment institutions that carry out activities
according to article 19, paragraph 1 of this Law to
carry separate accounting information that is subject
to reporting to statutory auditor.

F

5. The Bank of Albania shall require that the annual
accounts and the consolidated accounts of the
payment institutions be audited by statutory auditors
in accordance with the Albanian legislation in force
on accounting and financial statements and the
Albanian legislation in force on statutory auditing.
6. The Bank of Albania shall define by secondary
legislation the form, type, methodology, content of the
financial statements and the reporting period of the
payment institutions to the Bank of Albania.
N/A

0.1

A 19
P1

Other activities

F

1. In addition to the provision of payment services, the
payment institutions shall be entitled to engage in the
following activities:

a)
the provision of operational and closely
related ancillary services such as ensuring the
execution of payment transactions, foreign exchange
services, safekeeping activities and the storage and
processing of data;
b)
the operation of payment systems, according
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to article 20 of this Law and without prejudice to it’s
participation in other systems under Article 29 of this
Law;

prejudice to Article 28;

c) business activities other than those of the provision
of payment services, in accordance with the
legislation in force.

(c) business activities other than the provision of
payment services, having regard to applicable
Community and national law.
Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Where payment institutions engage in the provision
of one or more payment services, they may hold
only payment accounts which are used exclusively
for payment transactions.

0.1

Any funds received by payment institutions from
payment service users with a view to the provision
of payment services shall not constitute a deposit or
other repayable funds within the meaning of Article
9 of Directive 2013/36/EU, or electronic money as
defined in point (2) of Article 2 of Directive
2009/110/EC.

0.1

4. Payment institutions may grant credit relating to
payment services as referred to in point (4) or (5) of
Annex I only if all of the following conditions are
met:

0.1

(a)
the credit shall be ancillary and granted
exclusively in connection with the execution of a
payment transaction;
(b)
notwithstanding
national
rules
on
providing credit by credit cards, the credit granted in
connection with a payment and executed in
accordance with Article 11(9) and Article 28 shall be
repaid within a short period which shall in no case

A 19
P2

A 19
P3

A 19
P4

2. When the payment institutions provide one or more
payment services, they may hold only the payment
accounts used exclusively for payment transactions

F

3. Funds received by the payment institutions from the
payment services users, in order to provide payment
services, shall not constitute deposits, or other
repayable funds or electronic money within the
meaning of the legislation in force on banks.

F

4. Payment institutions may grant credit relating to
payment services, as referred to in points 4 or 5 of
Annex 1 of this Law, only if all the following
conditions are met:

F

a)
the credit shall be ancillary and granted
exclusively in relation with the execution of the
payment transition;
b)
the credit granted in connection with a
payment and executed shall be repaid in a short period
which shall in no case exceed twelve months;
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exceed 12 months;
(c)
such credit shall not be granted from the
funds received or held for the purpose of executing a
payment transaction;

c)
such credit shall not be granted from funds
received or held for the purpose of the execution of a
payment transaction, but from the own funds of the
payment service provider; and
d)
the overall amount of the credit granted by
the payment institution shall not in any case infringe
on the own funds and the fulfilment of the supervisory
requirements of the Bank of Albania.

(d)
the own funds of the payment institution
shall at all times and to the satisfaction of the
supervisory authorities be appropriate in view of the
overall amount of credit granted.
Paragraph 5

5. Payment institutions shall not conduct the
business of taking deposits or other repayable funds
within the meaning of Article 9 of Directive
2013/36/EU.

Paragraph 6

6. This Directive shall be without prejudice to
Directive 2008/48/EC, other relevant Union law or
national measures regarding conditions for granting
credit to consumers not harmonised by this Directive
that comply with Union law.

A 19
P6

A 19
P7

A 20
P1

5. Payment institutions shall not conduct the business
of taking deposits or other repayable funds, as defined
in the albanian legislation in force for banks.

F

6. The payment institution for loans granted to
customers pursuant to paragraph 4 of this Article shall
comply with the requirements of the applicable
consumer protection legislation.

F

7. Electronic money institutions, in addition to the
issuance of electronic money and the provision of
payment services, as listed in Annex 1 of this law,
may perform one or more of the activities provided for
in paragraph 1 of this article, in respect of the issuance
of electronic money or payment services provided.
Electronic money institutions apply the requirements
of points 2 to 6 of this article.

N/A

Payment systems operation

N/A

1. Payment service providers: banks and branches of
foreign banks, electronic money institutions and
payment institutions; have the right to operate
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payment systems.

P2

P3

P4

Article 19
P1
Use of agents,
branches or
entities to which
activities are
outsourced

Use of agents, branches or entities to which activities
are outsourced
1. Where a payment institution intends to provide
payment services through an agent it shall
communicate the following information to the
competent authorities in its home Member State:
(a)

the name and address of the agent;

(b)
a description of the internal control
mechanisms that will be used by the agent in order
to comply with the obligations in relation to money
laundering and terrorist financing under Directive
(EU) 2015/849, to be updated without delay in the

0.1

A 21

P1

2. Payment service providers under paragraph 1 of this
Article, operating payment systems according to the
principle of finalization of settlement, are licensed,
regulated and supervised under the applicable
legislation on the payment systems.
3. The Bank of Albania, by secondary legislation,
determines the conditions for the operation and
supervision of payment systems, according to the
definition of this law, which do not operate according
to the principle of finalization of of settlement.
4. The Bank of Albania shall require the
establishment/creation of a separate entity for the
operation of payment systems, when it considers that
other activities of the payment service provider that
are not payment services are hindered or likely to
harm the financial sustainability of the service
provider payments, or impede the Bank of Albania to
monitor the compliance of the payment service
provider with all obligations established by this law.
Use of agents and entities to which activities are
outsourced

F

1. Where a payment institution intends to provide
payment services through an agent it shall notify and
communicate the following information to the Bank of
Albania:
a) the name, and address of the agent;
b) a description of the internal control mechanisms
that will be used by the agent in order to comply with
the obligations in relation to money laundering and
terrorist financing under the antimoney laundering law
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event of material changes to the particulars
communicated at the initial notification;

and by laws requirements, to be updated without delay
in the event of material changes to the particulars
communicated at the initial notification;

(c)
the identity of directors and persons
responsible for the management of the agent to be
used in the provision of payment services and, for
agents other than payment service providers,
evidence that they are fit and proper persons;

c) the identity of directors and persons responsible for
the management of the agent to be used in the
provision of payment services and, for agents other
than payment service providers, evidence that they are
fit and proper persons;

(d)
the payment services of the payment
institution for which the agent is mandated; and

d) the payment services for which the agent is
mandated; and

(e)
where applicable, the unique identification
code or number of the agent.

a) where applicable, the unique identification code or
number of the agent.
Article 19
P2

2. Within 2 months of receipt of the information
referred to in paragraph 1, the competent authority of
the home Member State shall communicate to the
payment institution whether the agent has been
entered in the register provided for in Article 14.
Upon entry in the register, the agent may commence
providing payment services.

0.1

Article 19
P3

3. Before listing the agent in the register, the
competent authorities shall, if they consider that the
information provided to them is incorrect, take
further action to verify the information.

0.1

Article 19
P4

4. If, after taking action to verify the information,
the competent authorities are not satisfied that the
information provided to them pursuant to paragraph
1 is correct, they shall refuse to list the agent in the
register provided for in Article 14 and shall inform
the payment institution without undue delay.

0.1

A 21
P2

A 21
P3

A 21
P4

2. Within 2 months of receipt of the information
referred to in paragraph 1, the Bank of Albania shall
communicate to the payment institution whether the
agent has been entered in the register provided for in
Article 16. Upon entry in the register, the agent may
commence providing payment services.

F

3. Before listing the agent in the register, the Bank of
Albania shall, if it considers that the information
provided to it is incorrect, take further action to verify
the information.

F

4. If, after taking action to verify the information, the
Bank of Albania is not satisfied that the information
provided to it pursuant to paragraph 1 is correct, it
shall refuse to list the agent in the register provided
for in Article 16 and shall inform the payment
institution without undue delay.

F
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0.1

A 21
P5

Article 19
P5

5. If the payment institution wishes to provide
payment services in another Member State by
engaging an agent or establishing a branch it shall
follow the procedures set out in Article 28.

Article 19
P6

6. Where a payment institution intends to outsource
operational functions of payment services, it shall
inform the competent authorities of its home
Member State accordingly.
Outsourcing of important operational functions,
including IT systems, shall not be undertaken in such
way as to impair materially the quality of the
payment institution’s internal control and the ability
of the competent authorities to monitor and retrace
the payment institution’s compliance with all of the
obligations laid down in this Directive.

N/A

N/A

0.1

A 21
P6

P7

For the purposes of the second subparagraph, an
operational function shall be regarded as important if
a defect or failure in its performance would
materially impair the continuing compliance of a
payment institution with the requirements of its
authorisation requested pursuant to this Title, its
other obligations under this Directive, its financial
performance, or the soundness or the continuity of
its payment services.
Member States shall ensure that when payment
institutions
outsource
important
operational
functions, the payment institutions meet the

5. The banks, acting solely as a payment service
provider, may act as an agent, as well as payment
institutions, meeting all requirements set out in this
Article for agents.

6. Where a payment institution intends to transfer the
operational functions of payment services to a third
party/ies, it shall inform the Bank of Albania
accordingly.

F

7. The Bank of Albania has the right to reject within
three months the agreement with third parties on the
transfer of important operational functions, including
information technology systems, if it is possible to
materially impair the quality of internal control of the
institution payments, as well as to prevent the Bank of
Albania from monitoring the compliance of the
payment institution with all obligations set forth by
this law and by-laws in its implementation.
8. For the purposes of point 7 of this Article, an
operational function shall be regarded as important if
a defect or failure in its performance would materially
impair the continuing compliance of a payment
institution with the requirements of its licencing
requested pursuant to this Chapter, its other
obligations under this Law, its financial performance,
or the soundness or the continuity of its payment
services.

P8

9. Payment institutions, when outsourcing important
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following

operational functions, shall not:

(a)
the outsourcing shall not result in the
delegation by senior management of its
responsibility;

a) transfer the activities for which it is licensed

(b)
the relationship and obligations of the
payment institution towards its payment service
users under this Directive shall not be altered;

b) transfer the responsibilities of the administrator;

(c)
the conditions with which the payment
institution is to comply in order to be authorised and
remain so in accordance with this Title shall not be
undermined;

c) change / alter the relations and obligations of the
payment institution to payment service users,
according to this law;

(d)
none of the other conditions subject to
which the payment institution’s authorisation was
granted shall be removed or modified.

Article 19
P7

7. Payment institutions shall ensure that agents or
branches acting on their behalf inform payment
service users of this fact.

Article 19
P8

8. Payment institutions shall communicate to the
competent authorities of their home Member State
without undue delay any change regarding the use of
entities to which activities are outsourced and, in
accordance with the procedure provided for in
paragraphs 2, 3 and 4, agents, including additional
agents.

Article 20
Liability

P9

A 21
P 10

0.1

P 11

0.1
1. Member States shall ensure that, where payment
institutions rely on third parties for the performance
of operational functions, those payment institutions
take reasonable steps to ensure that the requirements

A 21

A 22

d) change / alter none of the conditions that the
payment institution has to fulfill, in order to be
authorised and remain so in accordance with this law.

10. Payment institutions shall ensure that agents or
branches acting on their behalf inform payment
service users of this fact.
11. Payment institutions shall communicate to the
Bank of Albania without undue delay any change
regarding the use of entities to which activities are
outsourced, according to the requirements of this
article, including agents.

F

Liability

F

1. The payment institutions, when engaging third
parties for the performance of operational functions,
shall take reasonable steps to ensure that the
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Article 21
Record-keeping

Article 22
P1
Designation of
competent
authorities

Article 22
P 1, S 2

of this Directive are complied with.

requirements of this Law are complied with.

2. Member States shall require that payment
institutions remain fully liable for any acts of their
employees, or any agent, branch or entity to which
activities are outsourced.

2. The payment institutions shall remain fully liable
for any acts of their employees, or any agent, branch
or unit to which activities are outsourced.

Member States shall require payment institutions to
keep all appropriate records for the purpose of this
Title for at least 5 years, without prejudice to
Directive (EU) 2015/849 or other relevant Union
law.

0.1

1. Member States shall designate as the competent
authorities responsible for the authorisation and
prudential supervision of payment institutions which
are to carry out the duties provided for under this
Title either public authorities, or bodies recognised
by national law or by public authorities expressly
empowered for that purpose by national law,
including national central banks

0.1

A 23

Record-keeping

F

Payment institutions shall keep all appropriate records
for the purpose of this Title for at least 5 years.
A 24

Designation of competent authorities

F

The Bank of Albania is the authority that supervises
the payment institutions, as laid down in the
provisions of this Law and the by-law acts issued for
its implementation.

The competent authorities shall guarantee
independence from economic bodies and avoid
conflicts of interest. Without prejudice to the first
subparagraph, payment institutions, credit
institutions, electronic money institutions, or post
office giro institutions shall not be designated as
competent authorities.

N/A

The Member States shall inform the Commission
accordingly.
Article 22
P2

2. Member States shall ensure that the competent
authorities designated under paragraph 1 possess all
powers necessary for the performance of their duties.

N/A
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Article 22
P3

Article 22
P4

Article 22
P5

Article 23
Supervision

Article 23
P 1, S 2

3. Member States on whose territories there is more
than one competent authority for matters covered by
this Title shall ensure that those authorities cooperate
closely so that they can discharge their respective
duties effectively. The same applies where the
authorities competent for matters covered by this
Title are not the competent authorities responsible
for the supervision of credit institutions.

N/A

4. The tasks of the competent authorities designated
under paragraph 1 shall be the responsibility of the
competent authorities of the home Member State.

N/A

5. Paragraph 1 shall not imply that the competent
authorities are required to supervise business
activities of the payment institutions other than the
provision of payment services and the activities
referred to in point (a) of Article 18(1).

N/A

1. Member States shall ensure that the controls
exercised by the competent authorities for checking
continued compliance with this Title are
proportionate, adequate and responsive to the risks
to which payment institutions are exposed.

0.1

In order to check compliance with this Title, the
competent authorities shall, in particular, be entitled
to take the following steps:

0.1

(a)
to require the payment institution to
provide any information needed to monitor
compliance specifying the purpose of the request, as
appropriate, and the time limit by which the
information is to be provided;
(b)

to carry out on-site inspections at the

A 25
P1

A 25
P2

Supervision

F

1. The Bank of Albania, for the purposes of exercising
its supervisory function and to guarantee continued
compliance with the requirements of this law, ensures
that its controls are proportionate, appropriate and
responsive to the risks against which the payment
institutions are exposed.
2. In order to check compliance with this law, the,
Bank of Albania shall, in particular, be entitled to:

F

a)
to require the payment institution to provide
any information needed specifying the purpose of the
request, as appropriate, and the time limit by which
the information is to be provided;
b)
to carry out on-site inspections at the
payment institution, at any agent or branch providing
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payment institution, at any agent or branch providing
payment services under the responsibility of the
payment institution, or at any entity to which
activities are outsourced;

payment services under the responsibility of the
payment institution, or at any entity to which activities
are outsourced;
c)
to issue recommendations, guidelines, to
impose administrative sanctions, until the suspension
of one or more activities.

(c)
to issue recommendations, guidelines and,
if applicable, binding administrative provisions;
(d)
to suspend or to withdraw an authorisation
pursuant to Article 13.

d)
to repeal the licence pursuant to Article 15
of this Law.

Article 23
P2

2. Without prejudice to the procedures for the
withdrawal of authorisations and the provisions of
criminal law, the Member States shall provide that
their respective competent authorities, may, as
against payment institutions or those who effectively
control the business of payment institutions which
breach laws, regulations or administrative provisions
concerning the supervision or pursuit of their
payment service business, adopt or impose in respect
of them penalties or measures aimed specifically at
ending observed breaches or the causes of such
breaches.

0.1

Article 23
P3

3. Notwithstanding the requirements of Article 7,
Article 8(1) and (2) and Article 9, Member States
shall ensure that the competent authorities are
entitled to take steps described under paragraph 1 of
this Article to ensure sufficient capital for payment
services, in particular where the non-payment
services activities of the payment institution impair
or are likely to impair the financial soundness of the
payment institution.

0.1

A 25
P3

A 25
P4

3. The Bank of Albania, in case it finds a violation of
the requirements of this law or sub-legal acts issued
for its implementation, orders the payment institution
or persons who effectively control the activity of the
payment institution, discontinue acts in violation and
to remedy the violations ascertained.

F

4. Notwithstanding the requirements of Article 9,
Article 10 and Article 11 of this Law, the Bank of
Albania is entitled to take steps described under
paragraph 2 of this Article to ensure sufficient capital
for payment services if it considers that the exercise of
other activities other than the activity of the payment
service damages or may harm the financial
sustainability of the payment institution.

F

In article 94 there are
provided the penalties
and measures for
ending the breaches of
this law by payment
institution or persons
who effectively control
the activity of the
payment institution.
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Article 24

1. Member States shall ensure that all persons who
work or who have worked for the competent
authorities, as well as experts acting on behalf of the
competent authorities, are bound by the obligation of
professional secrecy, without prejudice to cases
covered by criminal law.

0.1

A 26

P1

2. In the exchange of information in accordance
with Article 26, professional secrecy shall be strictly
applied to ensure the protection of individual and
business rights.

1. Member States shall ensure that decisions taken
by the competent authorities in respect of a payment
institution pursuant to the laws, regulations and
administrative provisions adopted in accordance
with this Directive may be contested before the
courts.
2. Paragraph 1 shall apply also in respect of failure
to act.

F

1. The persons who work or who have worked for the
Bank of Albania, as well as experts acting on behalf of
the Bank of Albania, are bound by the obligation of
professional secrecy, without prejudice to cases
covered by criminal law.

P2
2. In the exchange of information, in case of interinstitutional cooperation, professional secrecy shall be
strictly applied to ensure the protection of individual
and business rights.

3. Member States may apply this Article taking into
account, mutatis mutandis, Articles 53 to 61 of
Directive 2013/36/EU.

A 25

Professional secrecy

0.1

P3

3. Bank of Albania may exchange information with
foreign supervisors, on a reciprocal basis and provided
that confidentiality is preserved.

A 96

1.
Every payment institution, claiming any
infringement of its legal rights and interest by
administrative acts issued for the implementation of
the provisions of this Law, has the right to submit an
administrative appeal to the Governor of the Bank of
Albania within 30 days from the day of getting
informed of the act.

F

2.
The realisation of the administrative appeal
accordingly to this Article, is a pre-condition to claim
the act at the court.
3.
The administrative appeal does not suspend
the application of the administrative act issued by the
Bank of Albania.
4.
The administrative appeal is submitted at the
form and is examined within the limits laid down in
the Code of Administrative procedures.
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A 97

1.
Each payment institution is entitled to
submit a court appeal at the Administrative Court of
Appeal at the termination of the administrative appeal
process against the act issued by the Bank of Albania
2.
Paragraph 1 of this Article is applicable
event in case Bank of Albania has not issued such an
act.

Article 26
Exchange of
information

1. The competent authorities of the different
Member States shall cooperate with each other and,
where appropriate, with the ECB and the national
central banks of the Member States, EBA and other
relevant competent authorities designated under
Union or national law applicable to payment service
providers.

N/A

2. Member States shall, in addition, allow exchange
of information between their competent authorities
and the following:
(a)
the competent authorities of other Member
States responsible for the authorisation and
supervision of payment institutions;
(b)
the ECB and the national central banks of
Member States, in their capacity as monetary and
oversight authorities, and, where appropriate, other
public authorities responsible for overseeing
payment and settlement systems;
(c)
other relevant authorities designated under
this Directive, Directive (EU) 2015/849 and other
Union law applicable to payment service providers,
such as laws applicable to money laundering and
terrorist financing;
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(d)
EBA, in its capacity of contributing to the
consistent and coherent functioning of supervising
mechanisms as referred to in point (a) of Article 1(5)
of Regulation (EU) No 1093/2010.

Article 27
Settlement of
disagreements
between
competent
authorities of
different Member
States

1. Where a competent authority of a Member State
considers that, in a particular matter, cross-border
cooperation with competent authorities of another
Member State referred to in Article 26, 28, 29, 30 or
31 of this Directive does not comply with the
relevant conditions set out in those provisions, it
may refer the matter to EBA and request its
assistance in accordance with Article 19 of
Regulation (EU) No 1093/2010.

N/A

2. Where EBA has been requested to assist
pursuant to paragraph 1 of this Article, it shall take a
decision under Article 19(3) of Regulation (EU) No
1093/2010 without undue delay. EBA may also
assist the competent authorities in reaching an
agreement on its own initiative in accordance with
the second subparagraph of Article 19(1) of that
Regulation. In either case, the competent authorities
involved shall defer their decisions pending
resolution under Article 19 of that Regulation.
Article 28
Application to
exercise the right
of establishment
and freedom to
provide services

1.

Any authorised payment institution wishing to
provide payment services for the first time in a
Member State other than its home Member
State, in the exercise of the right of
establishment or the freedom to provide
services, shall communicate the following
information to the competent authorities in its
home Member State:

N/A

(a)
the name, the address and, where
applicable, the authorisation number of the payment
institution;
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(b)
the Member State(s) in which it intends to
operate;
(c)

the payment service(s) to be provided;

(d)
where the payment institution intends to
make use of an agent, the information referred to in
Article 19(1);
(e)
where the payment institution intends to
make use of a branch, the information referred to in
points (b) and (e) of Article 5(1) with regard to the
payment service business in the host Member State,
a description of the organisational structure of the
branch and the identity of those responsible for the
management of the branch.
2.

Where the payment institution intends to
outsource operational functions of payment
services to other entities in the host Member
State, it shall inform the competent
authorities of its home Member State
accordingly.

Within 1 month of receipt of all of the information
referred to in paragraph 1 the competent authorities
of the home Member State shall send it to the
competent authorities of the host Member State.
Within 1 month of receipt of the information from
the competent authorities of the home Member State,
the competent authorities of the host Member State
shall assess that information and provide the
competent authorities of the home Member State
with relevant information in connection with the
intended provision of payment services by the
relevant payment institution in the exercise of the
freedom of establishment or the freedom to provide
services. The competent authorities of the host
Member State shall inform the competent authorities
of the home Member State in particular of any
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reasonable grounds for concern in connection with
the intended engagement of an agent or
establishment of a branch with regard to money
laundering or terrorist financing within the meaning
of Directive (EU) 2015/849.
Where the competent authorities of the home
Member State do not agree with the assessment of
the competent authorities of the host Member State,
they shall provide the latter with the reasons for their
decision.
If the assessment of the competent authorities of the
home Member State in particular in light of the
information received from the competent authorities
of the host Member State, is not favourable, the
competent authority of the home Member State shall
refuse to register the agent or branch or shall
withdraw the registration if already made.
3.

Within 3 months of receipt of the
information referred to in paragraph 1 the
competent authorities of the home Member
State shall communicate their decision to the
competent authorities of the host Member
State and to the payment institution.

Upon entry in the register referred to in Article 14,
the agent or branch may commence its activities in
the relevant host Member State.
The payment institution shall notify to the competent
authorities of the home Member State the date from
which it commences its activities through the agent
or branch in the relevant host Member State. The
competent authorities of the home Member State
shall inform the competent authorities of the host
Member State accordingly.
1. The payment institution shall communicate to
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the competent authorities of the home Member
State without undue delay any relevant change
regarding the information communicated in
accordance with paragraph 1, including
additional agents, branches or entities to which
activities are outsourced in the host Member
States in which it operates The procedure
provided for under paragraphs 2 and 3 shall
apply.
2. EBA shall develop draft regulatory technical
standards specifying the framework for
cooperation, and for the exchange of
information, between competent authorities of
the home and of the host Member State in
accordance with this Article. Those draft
regulatory technical standards shall specify the
method, means and details of cooperation in the
notification of payment institutions operating
on a cross-border basis and, in particular, the
scope and treatment of information to be
submitted, including common terminology and
standard notification templates to ensure a
consistent and efficient notification process.
EBA shall submit those draft regulatory technical
standards to the Commission by 13 January 2018.
Power is delegated to the Commission to adopt the
regulatory technical standards referred to in the first
subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of
Regulation (EU) No 1093/2010.
Article 29
Supervision of
payment
institutions
exercising the
right of

1. In order to carry out the controls and take the
necessary steps provided for in this Title and in the
provisions of national law transposing Titles III and
IV, in accordance with Article 100(4), in respect of
the agent or branch of a payment institution located

N/A
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establishment
and freedom to
provide services

in the territory of another Member State, the
competent authorities of the home Member State
shall cooperate with the competent authorities of the
host Member State.
By way of cooperation in accordance with the first
subparagraph, the competent authorities of the home
Member State shall notify the competent authorities
of the host Member State where they intend to carry
out an on-site inspection in the territory of the latter.
However, the competent authorities of the home
Member State may delegate to the competent
authorities of the host Member State the task of
carrying out on-site inspections of the institution
concerned.
2. The competent authorities of the host Member
States may require that payment institutions having
agents or branches within their territories shall report
to them periodically on the activities carried out in
their territories.
Such reports shall be required for information or
statistical purposes and, as far as the agents and
branches conduct the payment service business
under the right of establishment, to monitor
compliance with the provisions of national law
transposing Titles III and IV. Such agents and
branches shall be subject to professional secrecy
requirements at least equivalent to those referred to
in Article 24.
3. The competent authorities shall provide each
other with all essential and/or relevant information,
in particular in the case of infringements or
suspected infringements by an agent or a branch, and
where such infringements occurred in the context of
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the exercise of the freedom to provide services. In
that regard, the competent authorities shall
communicate, upon request, all relevant information
and, on their own initiative, all essential information,
including on the compliance of the payment
institution with the conditions under Article 11(3).
4. Member States may require payment institutions
operating on their territory through agents under the
right of establishment, the head office of which is
situated in another Member State, to appoint a
central contact point in their territory to ensure
adequate communication and information reporting
on compliance with Titles III and IV, without
prejudice to any provisions on anti-money
laundering and countering terrorist financing
provisions and to facilitate supervision by competent
authorities of home Member State and host Member
States, including by providing competent authorities
with documents and information on request.
5. EBA shall develop draft regulatory technical
standards specifying the criteria to be applied when
determining, in accordance with the principle of
proportionality, the circumstances when the
appointment of a central contact point is appropriate,
and the functions of those contact points, pursuant to
paragraph 4.
Those draft regulatory technical standards shall, in
particular, take account of:
(a)
the total volume and value of transactions
carried out by the payment institution in host
Member States;
(b)

the type of payment services provided; and

(c)

the total number of agents established in
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the host Member State.
EBA shall submit those draft regulatory technical
standards to the Commission by 13 January 2017.
6. EBA shall develop draft regulatory technical
standards specifying the framework for cooperation,
and for the exchange of information, between the
competent authorities of the home Member State and
of the host Member State in accordance with this
Title and to monitor compliance with the provisions
of national law transposing Titles III and IV. The
draft regulatory technical standards shall specify the
method, means and details of cooperation in the
supervision of payment institutions operating on a
cross-border basis and, in particular, the scope and
treatment of information to be exchanged, to ensure
consistent and efficient supervision of payment
institutions exercising cross-border provision of
payment services.
Those draft regulatory technical standards shall also
specify the means and details of any reporting
requested by host Member States from payment
institutions on the payment business activities
carried out in their territories in accordance with
paragraph 2, including the frequency of such
reporting.
EBA shall submit those draft regulatory technical
standards to the Commission by 13 January 2018.
7. Power is delegated to the Commission to adopt
the regulatory technical standards referred to in
paragraphs 5 and 6 in accordance with Articles 10 to
14 of Regulation (EU) No 1093/2010.
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Article 30
Measures in case
of noncompliance,
including
precautionary
measures

1. Without prejudice to the responsibility of the
competent authorities of the home Member State,
where the competent authority of the host Member
State ascertains that a payment institution having
agents or branches in its territory does not comply
with this Title or with national law transposing Title
III or IV, it shall inform the competent authority of
the home Member State without delay.

N/A

The competent authority of the home Member State,
after having evaluated the information received
pursuant to the first subparagraph, shall, without
undue delay, take all appropriate measures to ensure
that the payment institution concerned puts an end to
its irregular situation. The competent authority of the
home Member State shall communicate those
measures without delay to the competent authority of
the host Member State and to the competent
authorities of any other Member State concerned.
2. In emergency situations, where immediate action
is necessary to address a serious threat to the
collective interests of the payment service users in
the host Member State, the competent authorities of
the host Member State may, in parallel to the crossborder cooperation between competent authorities
and pending measures by the competent authorities
of the home Member State as set out in Article 29,
take precautionary measures.
3. Any precautionary measures under paragraph 2
shall be appropriate and proportionate to their
purpose to protect against a serious threat to the
collective interests of the payment service users in
the host Member State. They shall not result in a
preference for payment service users of the payment
institution in the host Member State over payment
service users of the payment institution in other
Member States.
Precautionary measures shall be temporary and shall
be terminated when the serious threats identified are
addressed, including with the assistance of or in
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cooperation with the home Member State’s
competent authorities or with EBA as provided for
in Article 27(1).
4. Where compatible with the emergency situation,
the competent authorities of the host Member State
shall inform the competent authorities of the home
Member State and those of any other Member State
concerned, the Commission and EBA in advance
and in any case without undue delay, of the
precautionary measures taken under paragraph 2 and
of their justification.

Article 31
Reasons and
communication

1. Any measure taken by the competent authorities
pursuant to Article 23, 28, 29 or 30 involving
penalties or restrictions on the exercise of the
freedom to provide services or the freedom of
establishment shall be properly justified and
communicated to the payment institution concerned.

N/A

2. Articles 28, 29 and 30 shall be without prejudice
to the obligation of competent authorities under
Directive (EU) 2015/849 and Regulation (EU)
2015/847, in particular under Article 48(1) of
Directive (EU) 2015/849 and Article 22(1) of
Regulation (EU) 2015/847, to supervise or monitor
the compliance with the requirements laid down in
those instruments.

Article 32
Conditions

1. Member States may exempt or allow their
competent authorities to exempt, natural or legal
persons providing payment services as referred to in
points (1) to (6) of Annex I from the application of
all or part of the procedure and conditions set out in
Sections 1, 2 and 3, with the exception of Articles
14, 15, 22, 24, 25 and 26, where:
(a) the monthly average of the preceding 12 months’
total value of payment transactions executed by the

0.1

A 27

Conditions
1. Bank of Albania may exempt natural or legal
persons providing payment services as referred to in
points (1) to (6) of Annex I of this Law from the
application of all or part of the procedure and
conditions set out in Sections 1, 2 and 3, of Chapter II
of this Law, with the exception of Articles 16, 24,26

F

According to the
provision of article 27,
point 1, letter “a” of the
draftlaw, the maximum
amount for exemption
will be decided in
BoA’s bylaws.
Paragraph 2, 4, 6 of the
Directive are N/A
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person concerned, including any agent for which it
assumes full responsibility, does not exceed a limit
set by the Member State but that, in any event,
amounts to no more than EUR 3 million. That
requirement shall be assessed on the projected total
amount of payment transactions in its business plan,
unless an adjustment to that plan is required by the
competent authorities; and

and 97, where:
a) the monthly average of the preceding 12 months’
total value of payment transactions executed by the
person concerned, including any agents for which it
assumes full responsibility, does not exceed the limit
set out by the Bank of Albania in its bylaws.
Subject to this point are:

(b) none of the natural persons responsible for the
management or operation of the business has been
convicted of offences relating to money laundering
or terrorist financing or other financial crimes.

(i)
persons that conduct payment services based
on the executed transactions, during the preceding 12
months, including any agent for which it assumes full
responsibility;
(ii)
entities submitting an application. This
requirement shall be assessed on the projected total
amount of payment transactions in its business plan,
unless an adjustment to that plan is required by the
Bank of Albania; and
b)
none of the natural persons responsible for
the management or operation of the business has been
convicted of criminal offences.

2. Any natural or legal person registered in
accordance with paragraph 1 shall be required to
have its head office or place of residence in the
Member State in which it actually carries out its
business.
3. The persons referred to in paragraph 1 of this
Article shall be treated as payment institutions, save
that Article 11(9) and Articles 28, 29 and 30 shall
not apply to them.

4. Member States may also provide that any natural

N/A

2. The persons referred to in paragraph 1 shall be
treated as payment institutions.
F

3. The persons referred to in paragraph 1 of this
Article shall notify the Bank of Albania of any change

N/A
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or legal person registered in accordance with
paragraph 1 of this Article may engage only in
certain activities listed in Article 18.

in their situation which is relevant to the conditions
specified in that paragraph. Bank of Albania shall take
the necessary steps to ensure that where the conditions
set out in paragraph 1 of this Article are no longer
met, the persons concerned shall seek licensing within
30 calendar days in accordance with Article 13.

5. The persons referred to in paragraph 1 of this
Article shall notify the competent authorities of any
change in their situation which is relevant to the
conditions specified in that paragraph. Member
States shall take the necessary steps to ensure that
where the conditions set out in paragraph 1, 2 or 4 of
this Article are no longer met, the persons concerned
shall seek authorisation within 30 calendar days in
accordance with Article 11.

F

6. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall not apply
in respect of Directive (EU) 2015/849 or of national
anti-money-laundering law
Article 33
Account
information
service providers

N/A

0.1
1. Natural or legal persons providing only the
payment service as referred to in point (8) of Annex
I shall be exempt from the application of the
procedure and conditions set out in Sections 1 and 2,
with the exception of points (a), (b), (e) to (h), (j),
(l), (n), (p) and (q) of Article 5(1), Article 5(3) and
Articles 14 and 15. Section 3 shall apply, with the
exception of Article 23(3).
2. The persons referred to in paragraph 1 of this
Article shall be treated as payment institutions, save
that Titles III and IV shall not apply to them, with
the exception of Articles 41, 45 and 52 where
applicable, and of Articles 67, 69 and 95 to 98.

A 28
P1

Account information service providers

F

1. Natural or legal persons who provide only the
payment services referred to in point 8 of Annex 1,
shall be exempt from the application of the procedures
and conditions set out in Sections 1 and 2 with the
exception of Article 7 (1) (a), (b), (e) to (h) (j), (l), (n),
(p) and (q), Article 7, paragraph 3, and Article 16 of
this Law. These persons shall be exempt from the
implementation of. Section 3 shall apply, with the
exception of Article 25, paragraph 3 of this Law.
2. The persons referred to in paragraph 1 of this
Article shall be treated as payment institutions,
excluding Title III and IV which shall not apply to
them, with the exception of Articles 34, 38 and 45
where applicable, and of Articles 60, 62 and 88 to 91.
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A 28
P2

Article 34
Notification and
information

Article 35
Access to
payment systems

If a Member State applies an exemption pursuant to
Article 32, it shall, by 13 January 2018, notify the
Commission of its decision accordingly and it shall
notify the Commission forthwith of any subsequent
change. In addition, the Member State shall inform
the Commission of the number of natural and legal
persons concerned and, on an annual basis, of the
total value of payment transactions executed as of 31
December of each calendar year, as referred to in
point (a) of Article 32(1).

N/A

0.1
1. Member States shall ensure that the rules on
access of authorised or registered payment service
providers that are legal persons to payment systems
are objective, non-discriminatory and proportionate
and that they do not inhibit access more than is
necessary to safeguard against specific risks such as
settlement risk, operational risk and business risk
and to protect the financial and operational stability
of the payment system.

Payment systems shall not impose on payment
service providers, on payment service users or on
other payment systems any of the following
requirements:
(a)
restrictive rule on effective participation in
other payment systems;
(b)

rule

which

discriminates

between

A 29

Participation to payment systems

P1

1. Legal persons, payment service providers that are
authorised or registered by the Bank of Albania have
the right to participate in payment systems.

F

Payment systems for payment system providers
according to paragraph 1 of this article, shall ensure
that the rules on partecipation of licenced or registered
payment service providers are objective, nondiscriminatory and proportionate. These rules should
be such as they do not inhibit their partecipation in the
system, on the other hand, to safeguard against
specific risks such as settlement risk, operational risk
and business risk and to protect the financial and
operational stability of the payment system.
Payment systems shall not impose on payment
service providers, on payment service users or on
other payment systems any:
a)

restrictive rule on effective participation in
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authorised payment service providers or between
registered payment service providers in relation to
the rights, obligations and entitlements of
participants;
(c)
status.

other payment systems;
b)
rules which discriminate between authorised
payment service providers or between registered
payment service providers in relation to the rights,
obligations and entitlements of participants; or

restriction on the basis of institutional

c)

2. Paragraph 1 shall not apply to:
P2

(a) payment systems designated under Directive
98/26/EC;

b)
payment systems composed exclusively of
payment service providers belonging to a group.

P3

The participant shall provide the requesting payment
service provider with full reasons for any rejection.

0.1
Member States shall ensure that payment institutions
have access to credit institutions’ payment accounts
services on an objective, non-discriminatory and
proportionate basis. Such access shall be sufficiently
extensive as to allow payment institutions to provide

2. Paragraph 1 shall not apply to:
a) payment systems as defined in the legislation in
force on Payment System which operate with respect
to settlement finality .

(b) payment systems composed exclusively of
payment service providers belonging to a group.
For the purposes of point (a) of the first
subparagraph, Member States shall ensure that
where a participant in a designated system allows an
authorised or registered payment service provider
that is not a participant in the system to pass transfer
orders through the system that participant shall,
when requested, give the same opportunity in an
objective, proportionate and non-discriminatory
manner to other authorised or registered payment
service providers in line with paragraph 1.

Article 36
Access to
accounts
maintained with
a credit
institution

restriction on the basis of institutional status.

A 30

P1

3. A participant in a payment system that respects the
settlement finality may/shall allow a licensed or
registered payment service provider that is not a
participant in this system to pass transfer orders
through the this system; that same participant shall,
when requested, give the same opportunity in an
objective, proportionate and non-discriminatory
manner to other authorised or registered payment
service providers in line with paragraph 1 and 2 of this
article. In case of refusal the participant shall provide
the requesting payment service provider with full
reasons for the rejection.
Access to the accounts held with a bank

F

1. Payment institutions have the right to have access
in the payment account services of banks in an
objective, non-discriminatory and proportionate
manner. Access should be such as to allow payment
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payment services in an unhindered and efficient
manner.

institutions to provide payment services in an
unhindered and efficient manner.

The credit institution shall provide the competent
authority with duly motivated reasons for any
rejection.

Article 37
Prohibition of
persons other
than payment
service providers
from providing
payment services
and duty of
notification

P2

0.1

A 31

1. Member States shall prohibit natural or legal
persons that are neither payment service providers
nor explicitly excluded from the scope of this
Directive from providing payment services.
2. Member States shall require that service
providers carrying out either of the activities referred
to in points (i) and (ii) of point (k) of Article 3 or
carrying out both activities, for which the total value
of payment transactions executed over the preceding
12 months exceeds the amount of EUR 1 million,
send a notification to competent authorities
containing a description of the services offered,
specifying under which exclusion referred to in point
(k)(i) and (ii) of Article 3 the activity is considered
to be carried out.

2. In any event of refusal of access, pursuant to
paragraph 1 of this article, banks shall provide to the
Bank of Albania the duly motivated reasons
accordingly.
Prohibition of persons other than payment service
providers from providing payment services and duty
of notification
1.

Natural or legal persons,that are neither payment
service providers nor explicitly excluded
according to Article 4of this Law, are prohibited
from providing payment services.

2.

Service providers carrying out either of the
activities referred to in pragrphs (i) and (ii) of
leter (k) of Article 4, or carrying out both
activities, for which the total value of payment
transactions executed over the preceding 12
months exceeds the amount of ALL 50 million,
send a notification to the Bank of Albania
containing a description of the services offered,
specifying under which exclusion referred to in
letter (k) sub-pargraphs (i) and (ii) of Article 4
the activity is considered to be carried out.

P1

P2

On the basis of that notification, the competent
authority shall take a duly motivated decision on the
basis of criteria referred to in point (k) of Article 3
where the activity does not qualify as a limited
network, and inform the service provider
accordingly.
3. Member States shall require that service
providers carrying out an activity referred to in point
(l) of Article 3 send a notification to competent
authorities and provide competent authorities an
annual audit opinion, testifying that the activity
complies with the limits set out in point (l) of Article
3.

F

On the basis of that notification, the Bank of Albania
shall take a duly motivated decision on the basis of
criteria referred to in letter (k) of Article 4 where the
activity does not qualify as a limited network, and
inform the service provider accordingly.
P3

3.

Service providers carrying out an activity
referred to in letter (l) of Article 4 of this Law
shall send a notification and provide to the Bank
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of Albania an annual audit opinion, testifying
that the activity complies with the limits set out
in letter (l) of Article 4 of this Law.
A 37

4. Notwithstanding paragraph 1, competent
authorities shall inform EBA of the services notified
pursuant to paragraphs 2 and 3, stating under which
exclusion the activity is carried out.

P4

A 37

N/A

5. The description of the activity notified under
paragraphs 2 and 3 of this Article shall be made
publicly available in the registers provided for in
Articles 14 and 15.

P5

A38

Scope

P1

This Title applies to single payment transactions,
framework contracts and payment transactions
covered by them. The parties may agree that it shall
not apply in whole or in part when the payment
service user is not a consumer.

A38

Member States may apply the provisions in this Title
to microenterprises in the same way as to consumers.

A 31
P4

0.1

P3

A 32
P1

0.1

A 32
P1

P2

A38

This Directive shall be without prejudice to
Directive 2008/48/EC, other relevant Union law or
national measures regarding conditions for granting
credit to consumers not harmonised by this Directive

4.

0.1

A 32
P5

The description of the activity notified under
paragraphs 2 and 3 of this Article shall be made
publicly available in the registers provided for in
Article 16 of this Law.

Scope

F

F

This Title applies to single payment transactions,
framework contracts and payment transactions
covered by them. The parties may agree that it shall
not apply in whole or in part when the payment
service user is not a consumer.

For the purposes of this Title the provisions laid down
in it, may apply to microenterprises in the same way
as to consumers.

F

The provisions of this law shall not prejudice the
implementation of the Albanian legislation in relation
to the conditions of granting consumer credit, which
are not regulated under this law.

F
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that comply with Union law.

A39

Other provisions in Union law

N/A

The provisions of this Title are without prejudice to
any Union law containing additional requirements
on prior information.
However, where Directive 2002/65/EC is also
applicable, the information requirements set out in
Article 3(1) of that Directive, with the exception of
points (2)(c) to (g), (3)(a), (d) and (e), and (4)(b) of
that paragraph shall be replaced by Articles 44, 45,
51 and 52 of this Directive.

A 40

Charges for information

P1

The payment service provider shall not charge the
payment service user for providing information
under this Title.

A 40

The payment service provider and the payment
service user may agree on charges for additional or
more frequent information, or transmission by means
of communication other than those specified in the
framework contract, provided at the payment service
user’s request.

P2

0.1

0.1

A 33

Charges for giving information

P1

The payment service provider shall not charge the
payment service user for providing information under
this Title.

A 33

The payment service provider and the payment service
user may agree on charges for additional or more
frequent information, or transmission by means of
communication other than those specified in the
framework contract, provided at the payment service
user’s request.

P2

F

F
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A 40
P3

A 41

Where the payment service provider may impose
charges for information in accordance with
paragraph 2, they shall be reasonable and in line
with the payment service provider’s actual costs.

0.1

Burden of proof on information requirements

0.1

A 33
P3

P1

Derogation from information requirements for
low-value payment instruments and electronic
money
In cases of payment instruments which, according to
the relevant framework contract, concern only
individual payment transactions that do not exceed
EUR 30 or that either have a spending limit of EUR
150 or store funds that do not exceed EUR 150 at
any time:

(a)
by way of derogation from
Articles 51, 52 and 56, the payment
service provider shall provide the payer
only with information on the main
characteristics of the payment service,
including the way in which the payment
instrument can be used, liability, charges

F

Burden of proof on information requirements

F

A 34

Member States shall stipulate that the burden of
proof lies with the payment service provider to prove
that it has complied with the information
requirements set out in this Title.
A 42

Where the payment service provider may impose
charges for information in accordance with paragraph
2 of this article, they shall be reasonable and in line
with the payment service provider’s actual costs.

The payment service provider shall have the burden of
proof that it has complied with the information
requirements set out in this Title.
0.1

A 35
P1

Derogation from information requirements for
low-value payment instruments and electronic
money

F

In cases of payment instruments which, according to
the relevant framework contract, do not exceed limits
defined in Bank of Albania’s secondary legislation,
but which in any case concerning only individual
payment transactions do not exceed 4 000 ALL or that
either have a spending limit of 20 000 ALL or store
funds that do not exceed 20 000 ALL, for low-value
payments or electronic money, at any time:

a)
by way of derogation from Articles 44, 45
and 49, the payment service provider shall provide the
payer only with information on the main
characteristics of the payment service. This
information includes the way in which the payment
instrument can be used, liability, charges levied and
other material information needed to take an informed
decision as well as an indication of where any other
information and conditions specified in Article 45 are

Bank of Albania may
set lower limits in
sublegal acts, but the
draft-law defines the
maximum limits.
The limits set in
domestic
currency
(ALL) are converted by
the
exchange
rate
applicable at the time of
drafting the Law (1
EUR=133 ALL)

F
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levied and other material information
needed to take an informed decision as
well as an indication of where any other
information and conditions specified in
Article 52 are made available in an easily
accessible manner;
(b)
it may be agreed that, by way of
derogation from Article 54, the payment
service provider is not required to propose
changes to the conditions of the
framework contract in the same way as
provided for in Article 51(1);
(c)
it may be agreed that, by way of
derogation from Articles 57 and 58, after
the execution of a payment transaction:
(i)
the payment service provider
provides or makes available only a
reference enabling the payment service
user to identify the payment transaction,
the amount of the payment transaction, any
charges and/or, in the case of several
payment transactions of the same kind
made to the same payee, information on
the total amount and charges for those
payment transactions;
(ii)
the payment service provider is
not required to provide or make available
information referred to in point (i) if the
payment instrument is used anonymously
or if the payment service provider is not
otherwise technically in a position to

made available in an easily accessible manner;

F
b)
parties may agree that, by way of derogation
from Article 47, the payment service provider shall
not make proposals for changes to the conditions of
the framework contract in the same way as provided
for in Article 44 paragraph 1;

c)
parties may agree that, by way of derogation
from Article 50 and 51 after the execution of a
payment transaction:

F

i.
the payment service provider provides or
makes available only a reference enabling the
payment service user to identify the payment
transaction, the amount of the payment transaction,
any charges and/or, in the case of several payment
transactions of the same kind made to the same
payee, information on the total amount and charges
for those payment transactions;
ii.
the payment service provider is not
required to provide or make available information
referred to in sub-paragraph (i) if the payment
instrument is used anonymously or if the payment
service provider is not otherwise technically in a
position to provide it. However, the payment service
provider shall provide the payer with a possibility
to verify the amount of funds stored.
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provide it. However, the payment service
provider shall provide the payer with a
possibility to verify the amount of funds
stored.

A 42
P2

For national payment transactions, Member States
or their competent authorities may reduce or double
the amounts referred to in paragraph 1. For prepaid
payment instruments, Member States may increase
those amounts up to EUR 500.

01

A 35
P2

A 43
P1

Single payment transactions

0.1

A 36

2.
The Bank of Albania may reduce or double
the amounts referred to in paragraph 1 of this Article.
For prepaid payment instruments, those amounts may
be increased up to the level specified by secondary
legislation of Bank of Albania.
Single payment transactions

F

The maximum level is
not defined in the law,
but it will be set in
Bank of Albania’s
sublegal acts.

F

P1

A 43
P2

Scope

Scope

This Chapter applies to single payment transactions
not covered by a framework contract.

This Chapter applies to single payment transactions
not covered by a framework contract.

Where a payment order for a single payment
transaction is transmitted by a payment instrument
covered by a framework contract, the payment
service provider shall not be obliged to provide or
make available information which is already given to
the payment service user on the basis of a framework
contract with another payment service provider or
which will be given to him according to that
framework contract.

0.1

A 44

Prior general information

0.1

P1

Member States shall require that before the payment
service user is bound by a single payment service

A 36
P2

A 37
P1

Where a payment order for a single payment
transaction is transmitted by a payment instrument
covered by a framework contract, the payment service
provider shall not be obliged to provide or make
available information which is already given to the
payment service user on the basis of a framework
contract with another payment service provider or
which will be given to him according to that
framework contract.

Prior general information

F

F

The Bank of Albania shall require that before the
payment service user is bound by a single payment
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contract or offer, the payment service provider
makes available to the payment service user, in an
easily accessible manner, the information and
conditions specified in Article 45 with regard to its
own services. At the payment service user’s request,
the payment service provider shall provide the
information and conditions on paper or on another
durable medium. The information and conditions
shall be given in easily understandable words and in
a clear and comprehensible form, in an official
language of the Member State where the payment
service is offered or in any other language agreed
between the parties.

A 44
P2

A 44
P3

A 45

service contract or offer, the payment service provider
makes available to the payment service user, in an
easily accessible manner, the information and
conditions specified in Article 38 of this Law with
regard to its own services. At the payment service
user’s request, the payment service provider shall
provide the information and conditions on paper
or on another durable medium. The information
and conditions shall be given in easily
understandable words and in a clear and
comprehensible form, at least in Albanian.

If the single payment service contract has been
concluded at the request of the payment service user
using a means of distance communication which
does not enable the payment service provider to
comply with paragraph 1, the payment service
provider shall fulfil its obligations under that
paragraph immediately after the execution of the
payment transaction.

A 37
P2

If the single payment service contract has been
concluded at the request of the payment service user
using a means of distance communication which does
not enable the payment service provider to comply
with paragraph 1 of this article, the payment service
provider shall fulfill its obligations under that
paragraph immediately after the execution of the
payment transaction.

F

The obligations under paragraph 1 of this Article
may also be discharged by supplying a copy of the
draft single payment service contract or the draft
payment order including the information and
conditions specified in Article 45.

A 37
P3

The obligations under paragraph 1 of this Article may
also be discharged by supplying a copy of the draft
single payment service contract or the draft payment
order including the information and conditions
specified in Article 38.

F

Information and conditions
Member States shall ensure that the following

0.1

A 38

P1

Information and conditions

F

The payment service provider shall ensure that the
following information and conditions are provided
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P1

information and conditions are provided or made
available by the payment service provider to the
payment service user:

or made available to the payment service user:
a)
a specification of the information or unique
identifier to be provided by the payment service user
in order for a payment order to be properly initiated or
executed;

(a) a specification of the information or
unique identifier to be provided by the
payment service user in order for a payment
order to be properly initiated or executed;

b)
the maximum execution time for the
payment service to be provided;
c)
all charges payable by the payment service
user to the payment service provider and, where
applicable, a breakdown of those charges;

(b) the maximum execution time for the
payment service to be provided;

(d)
where applicable, the actual or reference
exchange rate to be applied to the payment
transaction.

(c) all charges payable by the payment service
user to the payment service provider and,
where applicable, a breakdown of those
charges;
(d) where applicable, the actual or reference
exchange rate to be applied to the payment
transaction.

In addition, Member States shall ensure that
payment initiation service providers shall, prior to
initiation, provide the payer with, or make available
to the payer, the following clear and comprehensive
information:
(a) the name of the payment initiation service
provider, the geographical address of its head
office and, where applicable, the geographical
address of its agent or branch established in
the Member State where the payment service
is offered, and any other contact details,
including electronic mail address, relevant for

0.1

P2

The payment initiation service providers shall, prior of
initiation of a payment, provide the payer with, or
make available to the payer, the following clear and
comprehensive information:

F

a)
the name of the payment initiation service
provider, the address of its head office and, where
applicable, the address of its agent or branch where
the payment service is offered, and any other contact
details, including electronic mail address, relevant for
communication with the payment initiation service
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communication with the payment initiation
service provider; and
(b)
the contact
competent authority.

A 45
P3

A 46

details

of

provider; and
b)

the contact details of the Bank of Albania.

the

Where applicable, any other relevant information
and conditions specified in Article 52 shall be made
available to the payment service user in an easily
accessible manner.

0.1

A 38
P3

Where applicable any other relevant information and
conditions specified in Article 45 shall be made
available to the payment service user in an easily
accessible manner.

F

Information for the payer and payee after the
initiation of a payment order

0.1

A 39

Information for the payer and payee after the
initiation of a payment order

F

In addition to the information and conditions
specified in Article 45, where a payment order is
initiated through a payment initiation service
provider, the payment initiation service provider
shall, immediately after initiation, provide or make
available all of the following data to the payer and,
where applicable, the payee:
(a)
confirmation of the successful initiation of
the payment order with the payer’s account servicing
payment service provider;
(b)
a reference enabling the payer and the
payee to identify the payment transaction and, where
appropriate, the payee to identify the payer, and any
information transferred with the payment
transaction;

In addition to the information and conditions specified
in Article 38, where a payment order is initiated
through a payment initiation service provider, this
provider shall immediately after initiating the payment
order, provide or make available the following data to
the payer and, where applicable, the payee:

a)
confirmation of the successful initiation
of the payment order from the payer’s account
servicing payment service provider;
b)
a reference enabling the payer and the payee
to identify the payment transaction and, where
appropriate, the payee to identify the payer, and any
information transferred with the payment transaction;
c)

the amount of the payment transaction;

d)
where applicable, the amount of any charges
payable to the payment initiation service provider for

Page 72
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

(c)

the amount of the payment transaction;

(d)
where applicable, the amount of any
charges payable to the payment initiation service
provider for the transaction, and where applicable a
breakdown of the amounts of such charges.
Information for payer’s account servicing
payment service provider in the event of a
payment initiation service

A 47

A 48

Where a payment order is initiated through a
payment initiation service provider, it shall make
available to the payer’s account servicing payment
service provider the reference of the payment
transaction.
Information for the payer after receipt of the
payment order

the transaction, and where applicable a breakdown of
the amounts of such charges.

0.1

A 40

Information for payer’s account servicing payment
service provider in the event of a payment
initiation service
Where a payment order is initiated through a payment
initiation service provider, it shall make available to
the payer’s account servicing payment service
provider, the reference of the payment transaction.

0.1

A 41

Information for the payer after the initiation of a
payment order

Immediately after receipt of the payment order, the
payer’s payment service provider shall provide the
payer with or make available to the payer, in the
same way as provided for in Article 44(1), all of the
following data with regard to its own services:

Immediately after receipt of the payment order,
the payment service provider shall provide the
payer with or make available to the payer, in the
same way as provided for in Article 37 paragraph
1, all of the following data with regard to its
own services:

(a)
a reference enabling the payer to identify
the payment transaction and, where appropriate,
information relating to the payee;

a)
a reference enabling the payer to identify the
payment transaction and, where appropriate,
information relating to the payee;

(b)
the amount of the payment transaction in
the currency used in the payment order;
(c)
the amount of any charges for the payment
transaction payable by the payer and, where
applicable, a breakdown of the amounts of such

F

F

b)
the amount of the payment transaction in the
currency used in the payment order;
c)
the amount of any charges for the payment
transaction payable by the payer and, where
applicable, a breakdown of the amounts of such
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charges;

charges;
d)
where applicable, the exchange rate used in
the payment transaction by the payer’s payment
service provider or a reference thereto, when different
from the rate provided in accordance with letter (d) of
Article 38, paragraph 1, and the amount of the
payment transaction after that currency conversion;

(d)
where applicable, the exchange rate used
in the payment transaction by the payer’s payment
service provider or a reference thereto, when
different from the rate provided in accordance with
point (d) of Article 45(1), and the amount of the
payment transaction after that currency conversion;

e)
(e)
A 49

the date of receipt of the payment order.

the date of receipt of the payment order.
Information for the payee after execution

0.1

A 42

Information for the payee after execution of the
payment

Immediately after the execution of the payment
transaction, the payee’s payment service provider
shall provide the payee with, or make available to,
the payee, in the same way as provided for in Article
44(1), all of the following data with regard to its own
services:

Immediately after the execution of the payment
transaction, the payee’s payment service provider
shall provide the payee with, or make available to, the
payee, in the same way as provided for in Article 37
paragraph 1, all of the following data with regard to its
own services:

(a)
a reference enabling the payee to identify
the payment transaction and, where appropriate, the
payer and any information transferred with the
payment transaction;

a)
a reference enabling the payee to identify
the payment transaction and, where appropriate, the
payer and any information transferred with the
payment transaction;

(b)
the amount of the payment transaction in
the currency in which the funds are at the payee’s
disposal;
(c)
the amount of any charges for the payment
transaction payable by the payee and, where
applicable, a breakdown of the amounts of such
charges;
(d)

where applicable, the exchange rate used

F

b)
the amount of the payment transaction in the
currency in which the funds are at the payee’s
disposal;
c)
the amount of any charges for the payment
transaction payable by the payee and, where
applicable, a breakdown of the amounts of such
charges;
d)
where applicable, the exchange rate used
in the payment transaction by the payee’s
payment service provider, and the amount of the
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in the payment transaction by the payee’s payment
service provider, and the amount of the payment
transaction before that currency conversion;
(e)
A 50

payment
transaction
conversion;
e)

Framework contracts

This Chapter applies to payment transactions
covered by a framework contract.
Prior general information

P1

Member States shall require that, in good time
before the payment service user is bound by any
framework contract or offer, the payment service
provider provide the payment service user on paper
or on another durable medium with the information
and conditions specified in Article 52. The
information and conditions shall be given in easily
understandable words and in a clear and
comprehensible form, in an official language of the
Member State where the payment service is offered
or in any other language agreed between the parties.

A 51

If the framework contract has been concluded at the
request of the payment service user using a means of
distance communication which does not enable the
payment service provider to comply with paragraph
1, the payment service provider shall fulfil its
obligations under that paragraph immediately after
conclusion of the framework contract.

P2

that

currency

the credit value date.

the credit value date.
0.1

A 43

Framework contracts

Scope

A 51

before

F

Scope
P1
0.1

A 44

P1

0.1

This Chapter applies to payment transactions covered
by a framework contract.

A 44
P2

Prior general information

F

The payment service provider, before the payment
service user is bound by any framework contract or
offer, provides the payment service user on paper or
on another durable medium with the information and
conditions specified in Article 45. The information
and conditions shall be given in easily understandable
words and in a clear and comprehensible form, at least
in Albanian language.

If the framework contract has been concluded at
the request of the payment service user, using a
means of distance communication which does not
enable the payment service provider to comply
with paragraph 1 of this Article, the payment service
provider shall fulfill its obligations under that
point immediately after conclusion of the
framework contract.

F
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A 51
P3

The obligations under paragraph 1 may also be
discharged by providing a copy of the draft
framework contract including the information and
conditions specified in Article 52.

A 52
P1

Information and conditions

0.1

A 44
P3

The payment service provider may fulfil the
obligations under paragraph 1 of this Article, also by
providing the payment service user a copy of the draft
framework contract, including the information and
conditions specified in Article 45.

F

0.1

A 45
(a)

Information and conditions
The payment service provider shall provide the
following information and conditions to the payment
service user:

F

Member States shall ensure that the following
information and conditions are provided to the
payment service user:
1.

a)

on the payment service provider:

on the payment service provider:
(i)

(a)
the name of the payment service provider,
the geographical address of its head office and,
where applicable, the geographical address of its
agent or branch established in the Member State
where the payment service is offered, and any other
address, including electronic mail address, relevant
for communication with the payment service
provider;

(ii) identification of the payment service
provider’s registration with Bank of
Albania provided for in Article 16 of
this Law;

(b)the particulars of the relevant supervisory
authorities and of the register provided for in Article
14 or of any other relevant public register of
authorisation of the payment service provider and
the registration number or equivalent means of
identification in that register;

A 52

2.on use of the payment service:

P2

(a)a description of the main characteristics of the

the name of the payment service
provider, the address of its head office
and, where applicable, the address of
its agent or branch where the payment
service is offered, and any other
address, including electronic mail
address, relevant for communication
with the payment service provider;

0.1

A 45
(b)

b)

on use of the payment service:
(i)

F

a
description
of
the
main
characteristics of the payment service
to be provided;
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payment service to be provided;

(ii) a specification of the information or
unique identifier that has to be
provided by the payment service user
in order for a payment order to be
properly initiated or executed;

(b)a specification of the information or unique
identifier that has to be provided by the payment
service user in order for a payment order to be
properly initiated or executed;

(iii) the form of and procedure for giving
consent to initiate a payment order or
execute a payment transaction and
withdrawal of such consent in
accordance with Articles 57 and 73;

(c)the form of and procedure for giving consent to
initiate a payment order or execute a payment
transaction and withdrawal of such consent in
accordance with Articles 64 and 80;
(d)a reference to the time of receipt of a payment
order in accordance with Article 78 and the cut-off
time, if any, established by the payment service
provider;

(iv) a reference to the time of receipt of a
payment order in accordance with
Article 71 and the cut-off time, if any,
established by the payment service
provider;

(e) the maximum execution time for the payment
services to be provided;

(v) the maximum execution time for the
payment services to be provided;

(f) whether there is a possibility to agree on spending
limits for the use of the payment instrument in
accordance with Article 68(1);

(vi) whether there is a possibility to agree
on spending limits for the use of the
payment instrument in accordance
with paragraph 1 of Article 61;

(g) in the case of co-badged, card-based payment
instruments, the payment service user’s rights under
Article 8 of Regulation (EU) 2015/751;

(vii) the payment service user’s rights, in
case of a card-based or co-badged
payment instrument;

A 52

3. on charges, interest and exchange rates

P3

(a) all charges payable by the payment service user
to the payment service provider including those
connected to the manner in and frequency with
which information under this Directive is provided
or made available and, where applicable, the
breakdown of the amounts of such charges;

0.1

A 45
(c)

c)

on charges, interest and exchange
rates:

(i)

all charges payable by the payment
service user to the payment service
provider including those connected to
the manner in and frequency with
which information provisioned under
this Law is provided or made available

F
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(b) where applicable, the interest and exchange rates
to be applied or, if reference interest and exchange
rates are to be used, the method of calculating the
actual interest, and the relevant date and index or
base for determining such reference interest or
exchange rate;

and, where applicable, the breakdown
of the amounts of such charges;
(ii) where applicable, the interest and
exchange rates to be applied or, if
reference interest and exchange rates
are to be used, the method of
calculating the actual interest, and the
relevant date and index or base for
determining such reference interest or
exchange rate;

(c) if agreed, the immediate application of changes
in reference interest or exchange rate and
information requirements relating to the changes in
accordance with Article 54(2);

(iii) if agreed, the immediate application of
changes in reference interest or
exchange rate and information
requirements relating to the changes in
accordance with paragraph 2 of Article
47;
A 52
P4

4. on communication:

0.1

A 45
(d)

(a) where applicable, the means of communication,
including the technical requirements for the payment
service user’s equipment and software, agreed
between the parties for the transmission of
information or notifications under this Directive;
(b) the manner in, and frequency with which,
information under this Directive is to be provided or
made available;
(c) the language or languages in which the
framework contract will be concluded and
communication during this contractual relationship
undertaken;
(d) the payment service user’s right to receive the
contractual terms of the framework contract and

d)

on communication:

(i)

where applicable, the means of
communication,
including
the
technical requirements for the
payment service user’s equipment and
software, agreed between the parties
for the transmission of information or
notifications under this Law;

F

(ii) the manner in, and frequency with
which, information under this Law is
to be provided or made available;
(iii) the language or languages in which the
framework contract will be concluded
and communication during this
contractual relationship undertaken;
(iv) the payment service user’s right to
receive the contractual terms of the
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information and conditions in accordance with
Article 53;

A 52

5. on safeguards and corrective measures:

P5

(a) where applicable, a description of the steps that
the payment service user is to take in order to keep
safe a payment instrument and how to notify the
payment service provider for the purposes of point
(b) of Article 69(1);

framework contract and information
and conditions in accordance with
Article 46;
0.1

A 45
(e)

(b) the secure procedure for notification of the
payment service user by the payment service
provider in the event of suspected or actual fraud or
security threats;
(c) if agreed, the conditions under which the
payment service provider reserves the right to block
a payment instrument in accordance with Article 68;
(d) the liability of the payer in accordance with
Article 74, including information on the relevant
amount;
(e) how and within what period of time the payment
service user is to notify the payment service provider
of any unauthorised or incorrectly initiated or
executed payment transaction in accordance with
Article 71 as well as the payment service provider’s
liability for unauthorised payment transactions in
accordance with Article 73;
(f) the liability of the payment service provider for
the initiation or execution of payment transactions in
accordance with Article 89;
(g) the conditions for refund in accordance with

F
e)

on safeguards and corrective measures:

(i)

where applicable, a description of the
steps that the payment service user is
to take in order to keep safe a payment
instrument and how to notify the
payment service provider for the
purposes of letter (b) of paragraph 1 of
Article 62;

(ii) the secure procedure for notification of
the payment service user by the
payment service provider in the event
of suspected or actual fraud or security
threats;
(iii) if agreed, the conditions under which
the payment service provider reserves
the right to block a payment
instrument in accordance with Article
61;
(iv) the liability of the payer in accordance
with Article 67, including information
on the relevant amount;
(v) how and within what period of time
the payment service user should notify
the payment service provider of any
unauthorised or incorrectly initiated or
executed payment transaction in
accordance with Article 64 as well as
the payment service provider’s
liability for unauthorised payment
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Articles 76 and 77;

transactions in accordance with Article
66;
(vi) the liability of the payment service
provider for the initiation or execution
of payment transactions in accordance
with Article 82;
(vii) the conditions for refund in accordance
with Articles 69 and 70;

A 52

6. on changes to, and termination of, the framework
contract:

0.1

A 45
(f)

P6
(a) if agreed, information that the payment service
user will be deemed to have accepted changes in the
conditions in accordance with Article 54, unless the
payment service user notifies the payment service
provider before the date of their proposed date of
entry into force that they are not accepted;

f)

on changes to, and termination of, the
framework contract:

(i)

if agreed, information that the payment
service user will be deemed to have
accepted changes in the conditions in
accordance with Article 47, unless the
payment service user notifies the
payment service provider before the
date of their proposed date of entry
into force that they are not accepted;

(b) the duration of the framework contract;

(ii) the duration
contract;

(c) the right of the payment service user to terminate
the framework contract and any agreements relating
to termination in accordance with Article 54(1) and
Article 55;

A 52

7. on redress:

P7

(a) any contractual clause on the law applicable to
the framework contract and/or the competent courts;

of

the

F

framework

(iii) the right of the payment service user to
terminate the framework contract and
any agreements relating to termination
in accordance with paragraph 1 of
Article 47 and Article 48;
0.1

A 45
(g)

(b) the ADR procedures available to the payment

g)

on redress:

(i)

applicable
legislation
competent court;

F
and

the

(ii) the
applicable
procedures
for
alternative
dispute resolutions
according to articles 92 and 93 of this
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service user in accordance with Articles 99 to 102.

A 53

Accessibility of information and conditions of the
framework contract

law.

0.1

A 46

0.1

A 47
P1 and P2

At any time during the contractual relationship the
payment service user shall have a right to receive, on
request, the contractual terms of the framework
contract as well as the information and conditions
specified in Article 52 on paper or on another
durable medium.
A 54

Changes in conditions of the framework contract

P1

Any changes in the framework contract or in the
information and conditions specified in Article 52
shall be proposed by the payment service provider in
the same way as provided for in Article 51(1) and no
later than 2 months before their proposed date of
application. The payment service user can either
accept or reject the changes before the date of their
proposed date of entry into force.
Where applicable in accordance with point (6)(a) of
Article 52, the payment service provider shall inform
the payment service user that it is to be deemed to
have accepted those changes if it does not notify the
payment service provider before the proposed date
of their entry into force that they are not accepted.
The payment service provider shall also inform the
payment service user that, in the event that the
payment service user rejects those changes, the
payment service user has the right to terminate the
framework contract free of charge and with effect at
any time until the date when the changes would have
applied.

Article 46
Accessibility of information and conditions of the
framework contract
At any time during the contractual relationship, the
payment service user shall have a right to receive, on
request, the contractual terms of the framework
contract as well as the information and conditions
specified in Article 45, on paper or on another durable
medium.

F

Changes in conditions of the framework contract

F

1.

Any changes in the framework contract or in the
information and conditions specified in Article
45 shall be proposed by the payment service
provider in the same way as provided for in
paragraph 1 of Article 44 and no later than 2
months before their proposed date of application.
The payment service user can either accept or
reject the changes before the date of their
proposed date of entry into force.

2.

Where applicable in accordance with letter (f)
subparagraph (i) of Article 45, the payment
service provider shall inform the payment service
user that it is to be deemed to have accepted
those changes, if it does not notify the payment
service provider before the proposed date of their
entry into force that they are not accepted. The
payment service provider shall also inform the
payment service user that, in the event that the
payment service user rejects those changes, the
payment service user has the right to terminate
the framework contract free of charge and with
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effect at any time until the date when the changes
would have applied.
A 54
P2

A 54
P3

A 55
P1

2. Changes in the interest or exchange rates may be
applied immediately and without notice, provided
that such a right is agreed upon in the framework
contract and that the changes in the interest or
exchange rates are based on the reference interest or
exchange rates agreed on in accordance with point
(3)(b) and (c) of Article 52. The payment service
user shall be informed of any change in the interest
rate at the earliest opportunity in the same way as
provided for in Article 51(1), unless the parties have
agreed on a specific frequency or manner in which
the information is to be provided or made available.
However, changes in interest or exchange rates
which are more favourable to the payment service
users, may be applied without notice.

0.1

3. Changes in the interest or exchange rate used in
payment transactions shall be implemented and
calculated in a neutral manner that does not
discriminate against payment service users.

0.1

Termination
The payment service user may terminate the
framework contract at any time, unless the parties
have agreed on a period of notice. Such a period
shall not exceed 1 month.

A 47

3.

Changes in the interest or exchange rates may be
applied immediately and without notice,
provided that such a right is agreed upon in the
framework contract and that the changes in the
interest or exchange rates are based on the
reference interest or exchange rates agreed on in
accordance with letter (c) subparagraphs (ii) and
(iii) of Article 45. The payment service user shall
be informed of any change in the interest rate at
the earliest opportunity in the same way as
provided for in paragraph 1 of Article 44, unless
the parties have agreed on a specific frequency or
manner in which the information is to be
provided or made available. However, changes in
interest or exchange rates which are more
favourable to the payment service users, may be
applied without notice.

F

4.

Changes in the interest or exchange rate used in
payment transactions shall be implemented and
calculated in a neutral manner that does not
discriminate against payment service users.

F

Termination
The payment service user may terminate the
framework contract at any time, unless the parties
have agreed on a period of notice. Such a period shall
not exceed 1 month.

F

P3

A 47

P4

0.1

A 48
P1
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A 55
P2

A 55
P3

A 55
P4

A 55
P5

A 55

Termination of the framework contract shall be free
of charge for the payment service user except where
the contract has been in force for less than 6 months.
Charges, if any, for termination of the framework
contract shall be appropriate and in line with costs.

0.1

A 48
P2

Termination of the framework contract shall be free of
charge for the payment service user except where the
contract has been in force for less than 6 months.
Charges, if any, for termination of the framework
contract shall be reasonable and in line with costs.

F

If agreed in the framework contract, the payment
service provider may terminate a framework contract
concluded for an indefinite period by giving at least
2 months’ notice in the same way as provided for in
Article 51(1).

0.1

A 48
P3

If agreed in the framework contract, the payment
service provider may terminate a framework contract
concluded for an indefinite period by giving at least 2
months’ notice in the same way as provided for in
paragraph 1 of Article 44.

F

Charges for payment services levied on a regular
basis shall be payable by the payment service user
only proportionally up to the termination of the
contract. If such charges are paid in advance, they
shall be reimbursed proportionally.

0.1

A 48
P4

Charges for payment services levied on a regular basis
shall be payable by the payment service user only
proportionally up to the termination of the contract. If
such charges are paid in advance, they shall be
reimbursed proportionally.

F

The provisions of this Article are without prejudice
to the Member States’ laws and regulations
governing the rights of the parties to declare the
framework contract unenforceable or void.

N/A

Member States may provide for more favourable
provisions for payment service users.

This is an option not
chosen by the BoA to
be implemented with
the Law.

P6

A 56

Information before execution of individual
payment transactions

0.1

A 49
P1

In the case of an individual payment transaction
under a framework contract initiated by the payer, a
payment service provider shall, at the payer’s

1.

Information before execution of individual
payment transactions
In the case of an individual payment transaction
under a framework contract initiated by the
payer, a payment service provider shall, at the

F
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request for this specific payment transaction, provide
explicit information on all of the following:

payer’s request for this specific payment
transaction, provide explicit information on all of
the following:

(a)

the maximum execution time;

a)

the maximum execution time;

(b)

the charges payable by the payer;

b)

the charges payable by the payer;

c)

where applicable, a breakdown of the
amounts of any charges.

(c)
where applicable, a breakdown of the
amounts of any charges.

A 57

Information for the payer on individual payment
transactions

P1
After the amount of an individual payment
transaction is debited from the payer’s account or,
where the payer does not use a payment account,
after receipt of the payment order, the payer’s
payment service provider shall provide the payer,
without undue delay and in the same way as laid
down in Article 51(1), with all of the following
information:

0.1

A 50
P1

Information for the payer on individual payment
transactions
The payer’s payment service provider, after the
amount of an individual payment transaction is
debited from the payer’s account or, where the payer
does not use a payment account, after receipt of the
payment order, shall provide the payer, without undue
delay and in the same way as laid down in paragraph
1 of Article 44, the following information:
a)

a reference, enabling the payer to identify
each payment transaction and, where
appropriate, information relating to the
payee;

b)

the amount of the payment transaction in
the currency in which the payer’s payment
account is debited or in the currency used
for the payment order;

c)

the amount of any charges for the payment
transaction and, where applicable, a
breakdown of the amounts of such charges,
or the interest payable by the payer;

d)

where applicable, the exchange rate used in
the payment transaction by the payer’s
payment service provider, and the amount

(a)
a reference enabling the payer to identify
each payment transaction and, where appropriate,
information relating to the payee;
(b)
the amount of the payment transaction in
the currency in which the payer’s payment account
is debited or in the currency used for the payment
order;
(c)
the amount of any charges for the payment
transaction and, where applicable, a breakdown of
the amounts of such charges, or the interest payable
by the payer;
(d)

where applicable, the exchange rate used

F
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in the payment transaction by the payer’s payment
service provider, and the amount of the payment
transaction after that currency conversion;

A 57
A2

A 57
P3

A 58

(e)
the debit value date or the date of receipt
of the payment order.
A framework contract shall include a condition that
the payer may require the information referred to in
paragraph 1 to be provided or made available
periodically, at least once a month, free of charge
and in an agreed manner which allows the payer to
store and reproduce information unchanged.

of the payment transaction after that
currency conversion;
e)

0.1

P2

However, Member States may require payment
service providers to provide information on paper or
on another durable medium at least once a month,
free of charge.

0.1

Information for the payee on individual payment
transactions

0.1

P1
After the execution of an individual payment
transaction, the payee’s payment service provider
shall provide the payee without undue delay in the
same way as laid down in Article 51(1) with all of
the following information:

A 50

A 50
P3

A 51
P1

the debit value date or the date of receipt of
the payment order.

The framework contract shall include a condition that
the payer may require the information referred to in
paragraph 1, to be provided or made available
periodically, at least once a month, free of charge and
in an agreed manner which allows the payer to store
and reproduce information unchanged.

F

The payment service providers shall provide the payer
the information referred to in paragraph 1 of this
Article on paper or on another durable medium at least
once a month, free of charge.

F

Information for the payee on individual payment
transactions
After the execution of an individual payment
transaction, the payee’s payment service provider
shall provide the payee without undue delay in the
same way as laid down in paragraph 1 of Article 44
the following information:

F

(a) a reference enabling the payee to identify
the payment transaction and the payer, and any
information transferred with the payment
transaction;
(b) the amount of the payment transaction in
the currency in which the payee’s payment
account is credited;
(c) the amount of any charges for the payment

a)

a reference enabling the payee to identify
the payment transaction and the payer, and
any information transferred with the
payment transaction;

b)

the amount of the payment transaction in
the currency in which the payee’s payment
account is credited;

c)

the amount of any charges for the payment
transaction and, where applicable, a
breakdown of the amount of such charges,
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transaction and, where applicable, a breakdown
of the amounts of such charges, or the interest
payable by the payee;

or the interest payable by the payee;

(d) where applicable, the exchange rate used
in the payment transaction by the payee’s
payment service provider, and the amount of
the payment transaction before that currency
conversion;

d)

where applicable, the exchange rate used in
the payment transaction by the payee’s
payment service provider, and the amount
of the payment transaction before the
currency conversion;

e)

the credit value date.

(e) the credit value date.

A 58
P2

A 58
P3

A 59
P1

A framework contract may include a condition that
the information referred to in paragraph 1 is to be
provided or made available periodically, at least
once a month and in an agreed manner which allows
the payee to store and reproduce information
unchanged.

0.1

A 51
P2

The framework contract shall include a condition that
the payee may require the information referred to in
the previous point to be provided or made available
periodically, at least once a month, free of charge and
in an agreed manner which allows the payee to store
and reproduce information unchanged.

F

However, Member States may require payment
service providers to provide information on paper or
on another durable medium at least once a month,
free of charge.

0.1

A 51
P3

The payment service providers shall provide the payee
the information referred to in paragraph 1 of this
Article on paper or on another durable medium at least
once a month, free of charge.

F

CHAPTER 4
Common provisions
Currency and currency conversion

0.1

A 52
P1

CHAPTER 4
COMMON PROVISIONS
Currency and currency conversion
Payments shall be made in the national currency
or in the currency agreed between the parties.

F

Where a currency conversion service is offered prior
to the initiation of the payment transaction and where
that currency conversion service is offered at an ATM,
at the point of sale or by the payee, the party offering
the currency conversion service to the payer shall
disclose to the payer all charges as well as the

F

1.

Payments shall be made in the currency agreed
between the parties.
A 59
P2

Where a currency conversion service is offered prior
to the initiation of the payment transaction and
where that currency conversion service is offered at
an ATM, at the point of sale or by the payee, the
party offering the currency conversion service to the
payer shall disclose to the payer all charges as well
as the exchange rate to be used for converting the

0.1

A 52
P 2 and P
3
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payment transaction.

A 60

exchange rate.

The payer shall agree to the currency conversion
service on that basis.
Information on additional charges or reductions

The payer shall agree to the currency conversion
service referred to on the paragraph 2, on that basis.
0.1

A 53
P1

Information on additional charges or reductions
Where, for the use of a given payment instrument, the
payee requests a charge or offers a reduction, the
payee shall inform the payer thereof prior to the
initiation of the payment transaction.

F

F

P1

Where, for the use of a given payment instrument,
the payee requests a charge or offers a reduction, the
payee shall inform the payer thereof prior to the
initiation of the payment transaction.

A 60

Where, for the use of a given payment instrument,
the payment service provider or another party
involved in the transaction requests a charge, it shall
inform the payment service user thereof prior to the
initiation of the payment transaction.

0.1

A 53
P2

Where, for the use of a given payment instrument, the
payment service provider or another third party
involved in the transaction requests a charge, it shall
inform the payment service user thereof prior to the
initiation of the payment transaction.

The payer shall only be obliged to pay for the
charges referred to in paragraphs 1 and 2 if their full
amount was made known prior to the initiation of the
payment transaction.

0.1

A 53

The payer shall only be obliged to pay for the charges
referred to paragraphs 1 and 2 if their full amount was
made known prior to the initiation of the payment
transaction.

P2

A 60
P3

P3

TITLE IV
RIGHTS AND OBLIGATIONS IN RELATION
TO THE PROVISION AND USE OF PAYMENT
SERVICES
0.1

TITLE IV
RIGHTS AND OBLIGATIONS IN RELATION
TO THE PROVISION AND USE OF PAYMENT
SERVICES

F

CHAPTER 1
COMMON PROVISIONS

F

A54

A61
Scope
P1

Where the payment service user is not a consumer,
the payment service user and the payment service
provider may agree that Article 62(1), Article 64(3),
and Articles 72, 74, 76, 77, 80 and 89 do not apply
in whole or in part. The payment service user and the
payment service provider may also agree on time

P1

Scope
Where the payment service user is not a consumer, the
payment service user and the payment service
provider may agree that point 1 of Article 55,
paragraph 5 of Article 57, and Articles 65, 67, 69, 70,
73, and 82 do not apply in whole or in part. The
payment service user and the payment service
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limits that are different from those laid down in
Article 71.
A61
P2
A61
P3

A 61

P4
Ar 62
P1

A 62
P2

A 62

provider may also agree on time limits that are
different from

Member States may provide that Article 102 does
not apply where the payment service user is not a
consumer.

0.1

Member States may provide that provisions in this
Title are applied to microenterprises in the same way
as to consumers.

0.1

This Directive shall be without prejudice to
Directive 2008/48/EC, other relevant Union law or
national measures regarding conditions for granting
credit to consumers not harmonised by this Directive
that comply with Union law.
Charges applicable

0.1

A54
P2
A54
P3

A 54

P4
0.1

The payment service provider shall not charge the
payment service user for fulfilment of its
information obligations or corrective and preventive
measures under this Title, unless otherwise specified
in Article 79(1), Article 80(5) and Article 88(2).
Those charges shall be agreed between the payment
service user and the payment service provider and
shall be appropriate and in line with the payment
service provider’s actual costs.

A 55

P1

Member States shall require that for payment
transactions provided within the Union, where both
the payer’s and the payee’s payment service
providers are, or the sole payment service provider
in the payment transaction is, located therein, the
payee pays the charges levied by his payment
service provider, and the payer pays the charges
levied by his payment service provider.

0.1

The payment service provider shall not prevent the
payee from requesting from the payer a charge,
offering him a reduction or otherwise steering him
towards the use of a given payment instrument. Any

0.1

A 55
P2

A 55
P3

Procedures of the alternative solution of disputes laid
down in Article 92 and 93 of this Law hall apply only
to consumers and microenterprises.

F

For the purpose of this Article, microenterprises are
deemed as consumers and the provisions of this Title
are applicable to microenterprises in the same way as
to consumers.

F

The provisions of this Title are without prejudice to
other Albanian laws and other relevant national
measures regarding conditions for granting credit to
consumers not harmonised by this Law.

F

Charges applicable
The payment service provider shall not charge the
payment service user for fulfilment of its information
obligations or corrective and preventive measures
under this Title, unless otherwise specified in Article
72 paragraphs 1, 2 and 3, Article 73 paragraph5 and
Article 81 paragraph 2. Those charges shall be agreed
between the payment service user and the payment
service provider and shall be appropriate and in line
with the payment service provider’s actual costs.

F

For payment transactions provided within Republic of
Albania, where both the payer’s and the payee’s
payment service providers are, or the sole payment
service provider in the payment transaction is, located
therein, the payee pays the charges levied by his
payment service provider, and the payer pays the
charges levied by his payment service provider.

F

The payment service provider shall not prevent the
payee from requesting from the payer a charge,
offering him a reduction or otherwise steering him

F
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P3

charges applied shall not exceed the direct costs
borne by the payee for the use of the specific
payment instrument.

A 62

In any case, Member States shall ensure that the
payee shall not request charges for the use of
payment instruments for which interchange fees are
regulated under Chapter II of Regulation (EU)
2015/751 and for those payment services to which
Regulation (EU) No 260/2012 applies.

P3

A 62

P5

A 63

Member States may prohibit or limit the right of the
payee to request charges taking into account the
need to encourage competition and promote the use
of efficient payment instruments.

towards the use of a given payment instrument. Any
charges applied under this paragraph shall not exceed
the direct costs borne by the payee for the use of the
specific payment instrument.
N/A

0.1

A 55

The Bank of Albania may, for a specific payment
instrument, prohibit or limit the right of the payee to
request charges taking into account the need to
encourage competition and promote the use of said
payment instrument.

F

A 56

Derogation for low value payment instruments and
electronic money

F

P1

In cases of payment instruments which, according
to the relevant framework contract, do not exceeid
limits defined by Bank of Albania in secondary
legislation, but which in any case conserning only
individual payment transactions do not exceed 4000
ALL or that either have a spending limit of 20 000
ALL or store funds that do not exceed EUR 20 000 at
any time, the payment service providers may agree
with their payment service users that:

P4

Derogation for low value payment instruments
and electronic money

0.1

P1
In the case of payment instruments which,
according to the framework contract, solely concern
individual payment transactions not exceeding EUR
30 or which either have a spending limit of EUR
150, or store funds which do not exceed EUR 150 at
any time, payment service providers may agree with
their payment service users that:
a)point (b) of Article 69(1), points (c) and (d) of
Article 70(1), and Article 74(3) do not apply if the
payment instrument does not allow its blocking or
prevention of its further use;
(b)Articles 72 and 73, and Article 74(1) and (3), do
not apply if the payment instrument is used
anonymously or the payment service provider is not
in a position for other reasons which are intrinsic to
the payment instrument to prove that a payment

a)

paragrapht 1 letter “b” of Article 62, paragraph 1
letters “c” e “d” of Article 63 and paragraphs 6
and 7 of Article 67 do not apply if the payment
instrument does not allow its blocking or
prevention of its further use;

b)

Articles 65, 66 and Article 67 paragraphs 1, 2, 3,
5 and 6, do not apply if the payment instrument
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transaction was authorised;

is used anonymously or the payment service
provider is not in a position for other reasons
which are intrinsic to the payment instrument
toprove that a payment transaction was
authorised;

(c)by way of derogation from Article 79(1), the
payment service provider is not required to notify
the payment service user of the refusal of a payment
order, if the non-execution is apparent from the
context;

c)

(d)by way of derogation from Article 80, the payer
may not revoke the payment order after transmitting
the payment order or giving consent to execute the
payment transaction to the payee;

by way of derogation from Article 72 paragraphs
1 and 2, the payment service provider is not
required to notify the payment service user of the
refusal of a payment order, if the non-execution
is apparent from the context;

d)

by way of derogation from Article 73, the payer
may not revoke the payment order after
transmitting the payment order or giving consent
to execute the payment transaction to the payee;

e)

by way of derogation from Articles 76 and 77,
other execution periods apply.

(e) by way of derogation from Articles 83 and 84,
other execution periods apply.

A 63
P2

A 63
P3

For national payment transactions, Member States
or their competent authorities may reduce or double
the amounts referred to in paragraph 1. They may
increase them for prepaid payment instruments up to
EUR 500.

0.1

Articles 73 and 74 of this Directive shall apply also
to electronic money as defined in point (2) of Article
2 of Directive 2009/110/EC, except where the
payer’s payment service provider does not have the
ability to freeze the payment account on which the
electronic money is stored or block the payment
instrument.

0.1

A 56
P2

A 56
P3

For national payment transactions, the Bank of
Albania may by a sub-legal act reduce or double the
limits according to in pargraph 1 of this article. For
prepaid payment instruments the limit may be
increased to a level determined by a sub-legal act of
Bank of Albania.

F

Articles 66 and 67 of this Law shall apply also to
electronic money as defined, as defined in the
stipulation laid down in the applicable legislation on
banks, except where the payer’s payment service
provider does not have the ability to freeze the
payment account on which the electronic money is
stored or block the payment instrument.
The Bank of Albania may limit the derogation
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A 64

Member States may limit that derogation to payment
accounts on which the electronic money is stored or
to payment instruments of a certain value.
CHAPTER 2

P4

0.1

referred to in the paragraph 3 of this Article to
payment accounts on which the electronic money is
stored or to payment instruments of a certain value.

A57

CHAPTER 2
AUTHORISATION OF PAYMENT
TRANSACTIONS

Authorisation of payment transactions
Consent and withdrawal of consent
P1

A 64
P2

Consent and withdrawal of consent

Member States shall ensure that a payment
transaction is considered to be authorised only if the
payer has given consent to execute the payment
transaction. A payment transaction may be
authorised by the payer prior to or, if agreed between
the payer and the payment service provider, after the
execution of the payment transaction.

Consent to execute a payment transaction or a series
of payment transactions shall be given in the form
agreed between the payer and the payment service
provider. Consent to execute a payment transaction
may also be given via the payee or the payment
initiation service provider.
In the absence of consent, a payment transaction
shall be considered to be unauthorised.

F

0.1

P1

A payment transaction is considered to be authorised
only if the payer has given consent to execute the
payment transaction.

P2

A payment transaction may be authorised by the payer
prior to or, if agreed between the payer and the
payment service provider, after the execution of the
payment transaction.

A57

Consent to execute a payment transaction or a series
of payment transactions shall be given in the form
agreed between the payer and the payment service
provider. Consent to execute a payment transaction
may also be given via the payee or the payment
initiation service provider.

P3

P4

In the absence of consent, a payment transaction is
considered to be unauthorised.
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A 64
P3

A 64
P3

A 65
P1

Consent may be withdrawn by the payer at any
time, but no later than at the moment of
irrevocability in accordance with Article 80. Consent
to execute a series of payment transactions may also
be withdrawn, in which case any future payment
transaction shall be considered to be unauthorised.

0.1

The procedure for giving consent shall be agreed
between the payer and the relevant payment service
provider(s).

0.1

Confirmation on the availability of funds

0.1

Member States shall ensure that an account
servicing payment service provider shall, upon the
request of a payment service provider issuing cardbased payment instruments, immediately confirm
whether an amount necessary for the execution of a
card-based payment transaction is available on the
payment account of the payer, provided that all of
the following conditions are met:
(a)
the payment account of the payer is
accessible online at the time of the request;
(b)
the payer has given explicit consent to the
account servicing payment service provider to
respond to requests from a specific payment service
provider to confirm that the amount corresponding to
a certain card-based payment transaction is available
on the payer’s payment account;
(c)
the consent referred to in point (b) has
been given before the first request for confirmation
is made.

A 57

P5

A 57
P6

A 58
P1

Consent may be withdrawn by the payer at any time,
but no later than at the moment of irrevocability in
accordance with Article 73. Consent to execute a
series of payment transactions may also be withdrawn,
in which case any future payment transaction is
considered to be unauthorised.

F

The procedure for giving consent shall be agreed
between the payer and the relevant payment service
provider.

F

Confirmation on the availability of funds
An account servicing payment service provider shall,
upon the request of a payment service provider issuing
card-based payment instruments, immediately confirm
whether an amount necessary for the execution of a
card-based payment transaction is available on the
payment account of the payer, provided that all of the
following conditions are met:

F

a)

the payment account of the payer is accessible
online at the time of the request;

b)

the payer has given explicit consent to the
account servicing payment service provider to
respond to requests from a specific payment
service provider to confirm that the amount
corresponding to a certain card-based payment
transaction is available on the payer’s payment
account;

c)

the consent referred to in the letter “b” of this
paragraph has been given before the first request
for confirmation is made.
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A 65
P2

A 65
P3

A 65
P4

The payment service provider may request the
confirmation referred to in paragraph 1 where all of
the following conditio(a)
the payer has given
explicit consent to the payment service provider to
request the confirmation referred to in paragraph 1;
(b)
the payer has initiated the card-based
payment transaction for the amount in question using
a card based payment instrument issued by the
payment service provider;
(c)
the payment service provider authenticates
itself towards the account servicing payment service
provider before each confirmation request, and
securely communicates with the account servicing
payment service provider in accordance with point
(d) of Article 98(1).ns are met:

0.1

In accordance with Directive 95/46/EC, the
confirmation referred to in paragraph 1 shall consist
only in a simple ‘yes’ or ‘no’ answer and not in a
statement of the account balance. That answer shall
not be stored or used for purposes other than for the
execution of the card-based payment transaction.

0.1

The confirmation referred to in paragraph 1 shall not
allow for the account servicing payment service
provider to block funds on the payer’s payment
account.

0.1

A 58
P2

A 58
P4

The payment service provider may request the
confirmation referred to in paragraph 1 of this Article
where all of the following conditions are met:
a)

the payer has given explicit consent to the
payment service provider to request the
confirmation referred to in paragraph 1 of this
Article;

b)

the payer has initiated the card-based payment
transaction for the amount in question using a
card based payment instrument issued by the
payment service provider;

c)

the payment service provider authenticates itself
towards the account servicing payment service
provider before each confirmation request, and
securely communicates with the account
servicing payment service provider in
accordance with pargraph 1 letter “d” of Article
91.

F

The confirmation referred to in paragraph 1 shall
consist only in a simple ‘yes’ or ‘no’ answer and not
in a statement of the account balance. That answer
shall not be stored or used for purposes other than for
the execution of the card-based payment transaction.

F

The confirmation referred to in paragraph 1 shall not
allow for the account servicing payment service
provider to block funds on the payer’s payment
account.

F
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A 65
P4

A 65
P6

A66

The payer may request the account servicing
payment service provider to communicate to the
payer the identification of the payment service
provider and the answer provided.

0.1

This Article does not apply to payment transactions
initiated through card-based payment instruments on
which electronic money as defined in point (2) of
Article 2 of Directive 2009/110/EC is stored.

0.1

Rules on access to payment account in the case of
payment initiation services

0.1

A 58
P5

A 58
P6

A59
P1

P1
1. Member States shall ensure that a payer has the
right to make use of a payment initiation service
provider to obtain payment services as referred to in
point (7) of Annex I. The right to make use of a
payment initiation service provider shall not apply
where the payment account is not accessible online.

A66

0.1

P2

2. When the payer gives its explicit consent for a
payment to be executed in accordance with Article
64, the account servicing payment service provider
shall perform the actions specified in paragraph 4 of
this Article in order to ensure the payer’s right to use
the payment initiation service.

A66

The payment initiation service provider shall:

0.1

P3

(a)
not hold at any time the payer’s funds in
connection with the provision of the payment
initiation service;
(b)
ensure that the personalised security

The payer may request the account servicing payment
service provider to communicate to the payer the
identification of the payment service provider and the
answer provided.

F

This Article does not apply to payment transactions
initiated through card-based payment instruments on
which electronic money is stored, defined in the
enforced legal framework for banks.

F

Rules on access to payment account in the case of
payment initiation services
Except where the payment account is not
accessible online, a payer has the right to make
use of a payment initiation service provider to
obtain payment services as referred to in point
(7) of Annex I.

F

When the payer gives its explicit consent for a
payment to be executed in accordance with
Article 57, the account servicing payment service
provider shall perform the actions specified in
paragraph 4 of this Article in order to ensure the
payer’s right to use the payment initiation
service.

F

A59
P2

A59

The payment initiation service provider shall:

P3

a)

F

not hold at any time the payer’s funds in
connection with the provision of the payment
initiation service;
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credentials of the payment service user are not, with
the exception of the user and the issuer of the
personalised security credentials, accessible to other
parties and that they are transmitted by the payment
initiation service provider through safe and efficient
channels;
(c)
ensure that any other information about the
payment service user, obtained when providing
payment initiation services, is only provided to the
payee and only with the payment service user’s
explicit consent;
(d)
every time a payment is initiated, identify
itself towards the account servicing payment service
provider of the payer and communicate with the
account servicing payment service provider, the
payer and the payee in a secure way, in accordance
with point (d) of Article 98(1);
(e)
not store sensitive payment data of the
payment service user;
(f)
not request from the payment service user
any data other than those necessary to provide the
payment initiation service;
(g)
not use, access or store any data for
purposes other than for the provision of the payment
initiation service as explicitly requested by the
payer;
(h)
not modify the amount, the payee or any
other feature of the transaction.

A66
P4

The account servicing payment service provider
shall:

0.1

A59
P4

b)

ensure that the personalised security
credentials of the payment service user are
not, with the exception of the user and the
issuer of the personalised security credentials,
accessible to other parties and that they are
transmitted by the payment initiation service
provider through safe and efficient channels;

c)

ensure that any other information about the
payment service user, obtained when
providing payment initiation services, is only
provided to the payee and only with the
payment service user’s explicit consent;

d)

every time a payment is initiated, identify
itself towards the account servicing payment
service provider of the payer and
communicate with the account servicing
payment service provider, the payer and the
payee in a secure way, in accordance with
paragraph 1 letter (d) of Article 91;

e)

not store sensitive payment data of the
payment service user;

f)

not request from the payment service user any
data other than those necessary to provide the
payment initiation service;

g)

not use, access or store any data for purposes
other than for the provision of the payment
initiation service as explicitly requested by the
payer;

h)

not modify the amount, the payee or any other
feature of the transaction.

The account servicing payment service provider shall:
a)

F

communicate securely with payment initiation
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(a) communicate securely with payment initiation
service providers in accordance with point (d) of
Article 98(1);
(b) immediately after receipt of the payment order
from a payment initiation service provider,
provide or make available all information on the
initiation of the payment transaction and all
information accessible to the account servicing
payment service provider regarding the execution
of the payment transaction to the payment
initiation service provider;
(c) treat payment orders transmitted through the
services of a payment initiation service provider
without any discrimination other than for
objective reasons, in particular in terms of timing,
priority or charges vis-à-vis payment orders
transmitted directly by the payer.

A 66
P5

A 67
P1

A 67

service providers in accordance with paragraph
1 letter (d) of Article 91;

The provision of payment initiation services shall
not be dependent on the existence of a contractual
relationship between the payment initiation service
providers and the account servicing payment service
providers for that purpose.

0.1

Rules on access to and use of payment account
information in the case of account information
services

0.1

Member States shall ensure that a payment service
user has the right to make use of services enabling
access to account information as referred to in point
(8) of Annex I. That right shall not apply where the
payment account is not accessible online.
The account information service provider shall:
(a)provide services only where based on the payment

A59

immediately after receipt of the payment order
from a payment initiation service provider,
provide or make available all information on
the initiation of the payment transaction and all
information accessible to the account servicing
payment service provider regarding the
execution of the payment transaction to the
payment initiation service provider;

c)

treat payment orders transmitted through the
services of a payment initiation service provider
without any discrimination other than for
objective reasons, in particular in terms of
timing, priority or charges vis-à-vis payment
orders transmitted directly by the payer.

The provision of payment initiation services is not
dependent on the existence of a contractual
relationship between the payment initiation service
providers and the account servicing payment service
providers for that purpose.

F

Rules on access to and use of payment account
information in the case of account information
services
Except where the payment account is not accessible
online, a payment service user has the right to make
use of services enabling access to account information
as referred to in point (8) of Annex I.

F

A 60

The account information service provider shall:

F

P2

a)

P5

A 60
P1

0.1

b)

provide services only where based on the
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P2

service user’s explicit consent;

payment service user’s explicit consent;
b)

ensure that the personalised security credentials
of the payment service user are not, with the
exception of the user and the issuer of the
personalised security credentials, accessible to
other parties and that when they are transmitted
by the account information service provider, this
is done through safe and efficient channels;

c)

for each communication session, identify itself
towards the account servicing payment service
provider of the payment service user and
securely communicate with the account servicing
payment service provider and the payment
service user, in accordance with paragraph 1
letter (d) of Article 91;

d)

access only the information from designated
payment accounts and associated payment
transactions;

e)

not request sensitive payment data linked to the
payment accounts;

f)

not use, access or store any data for purposes
other than for performing the account
information service explicitly requested by the
payment service user, in accordance with data
protection rules.

(b)ensure that the personalised security credentials
of the payment service user are not, with the
exception of the user and the issuer of the
personalised security credentials, accessible to other
parties and that when they are transmitted by the
account information service provider, this is done
through safe and efficient channels;
(c)for each communication session, identify itself
towards the account servicing payment service
provider(s) of the payment service user and securely
communicate with the account servicing payment
service provider(s) and the payment service user, in
accordance with point (d) of Article 98(1);
(d)access only the information from designated
payment accounts and associated payment
transactions;
(e)not request sensitive payment data linked to the
payment accounts;
(f)not use, access or store any data for purposes
other than for performing the account information
service explicitly requested by the payment service
user, in accordance with data protection rules.
A 67

In relation to payment accounts, the account
servicing payment service provider shall:

P3
(a) communicate securely with the account
information service providers in accordance with
point (d) of Article 98(1); and
(b) treat data requests transmitted through the
services of an account information service
provider without any discrimination for other
than objective reasons.

0.1

A 60
P3

In relation to payment accounts, the account servicing
payment service provider shall:
a)

communicate securely with the account
information service providers in accordance with
paragraph 1 letter (d) of Article 91; and

b)

treat data requests transmitted through the
services of an account information service
provider without any discrimination for other
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than objective reasons.
A 67
P4

A 68
P1

A 68
P2

A 68
P3

The provision of account information services shall
not be dependent on the existence of a contractual
relationship between the account information service
providers and the account servicing payment service
providers for that purpose.

0.1

Limits of the use of the payment instrument and
of the access to payment accounts by payment
service providers

0.1

Where a specific payment instrument is used for the
purposes of giving consent, the payer and the payer’s
payment service provider may agree on spending
limits for payment transactions executed through
that payment instrument.
If agreed in the framework contract, the payment
service provider may reserve the right to block the
payment instrument for objectively justified reasons
relating to the security of the payment instrument,
the suspicion of unauthorised or fraudulent use of
the payment instrument or, in the case of a payment
instrument with a credit line, a significantly
increased risk that the payer may be unable to fulfil
its liability to pay.

In such cases the payment service provider shall
inform the payer of the blocking of the payment
instrument and the reasons for it in an agreed
manner, where possible, before the payment
instrument is blocked and at the latest immediately
thereafter, unless providing such information would
compromise objectively justified security reasons or
is prohibited by other relevant Union or national law.

A 60
P4

A 61
P1

0.1

A 61
P2

0.1

A 61
P3

The provision of account information services is not
dependent on the existence of a contractual
relationship between the account information service
providers and the account servicing payment service
providers for that purpose.

F

Limits of the use of the payment instrument and of
the access to payment accounts by payment service
providers
Where a specific payment instrument is used for the
purposes of giving consent, the payer and the payer’s
payment service provider may agree on spending
limits for payment transactions executed through that
payment instrument.

F

If agreed in the framework contract, the payment
service provider may reserve the right to block the
payment instrument for objectively justified reasons
relating to the security of the payment instrument, the
suspicion of unauthorised or fraudulent use of the
payment instrument or, in the case of a payment
instrument with a credit line, a significantly increased
risk that the payer may be unable to fulfil its liability
to pay.

F

In the cases referred to in paragraph 2 of this Article
the payment service provider shall inform the payer of
the blocking of the payment instrument and the
reasons for it in an agreed manner, where possible,
before the payment instrument is blocked and at the
latest immediately thereafter, unless providing such
information would compromise objectively justified
security reasons or is prohibited by law or regulation.

F
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A 68
P4

A 68
P5

The payment service provider shall unblock the
payment instrument or replace it with a new
payment instrument once the reasons for blocking no
longer exist.

0.1

An account servicing payment service provider may
deny an account information service provider or a
payment initiation service provider access to a
payment account for objectively justified and duly
evidenced reasons relating to unauthorised or
fraudulent access to the payment account by that
account information service provider or that
payment initiation service provider, including the
unauthorised or fraudulent initiation of a payment
transaction. In such cases the account servicing
payment service provider shall inform the payer that
access to the payment account is denied and the
reasons therefor in the form agreed. That
information shall, where possible, be given to the
payer before access is denied and at the latest
immediately thereafter, unless providing such
information would compromise objectively justified
security reasons or is prohibited by other relevant
Union or national law.

0.1

P4

P6

In the cases referred to in paragraph 5, the account
servicing payment service provider shall
immediately report the incident relating to the
account information service provider or the payment
initiation service provider to the competent

A 61
P5

P6

The account servicing payment service provider
shall allow access to the payment account once the
reasons for denying access no longer exist.

A 68

A 61

P7

0.1

A 61
P8

The payment service provider shall unblock the
payment instrument or replace it with a new payment
instrument once the reasons for blocking no longer
exist.

F

An account servicing payment service provider may
deny an account information service provider or a
payment initiation service provider access to a
payment account for objectively justified and duly
evidenced reasons relating to unauthorised or
fraudulent access to the payment account by that
account information service provider or that payment
initiation service provider, including the unauthorised
or fraudulent initiation of a payment transaction.

F

In the situations referred to in the previous paragraph,
the account servicing payment service provider shall
inform the payer that access to the payment account is
denied and the reasons therefore in the form agreed.
That information shall, where possible, be given to the
payer before access is denied and at the latest
immediately thereafter, unless providing such
information would compromise objectively justified
security reasons or is prohibited by law or regulation.
The account servicing payment service provider shall
allow access to the payment account once the reasons
for denying access pursuant to paragraph 5 no longer
exist.
In the cases referred to in paragraph 5, the account
servicing payment service provider shall immediately
report the incident relating to the account information
service provider or the payment initiation service
provider to the Bank of Albania, the information shall

F
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authority. The information shall include the relevant
details of the case and the reasons for taking action.
The competent authority shall assess the case and
shall, if necessary, take appropriate measures.

A 69
P1

Obligations of the payment service user in
relation to payment instruments and personalised
security credentials

include the relevant details of the case and the reasons
for taking action.

0.1

P9

Upon reception of the report referred to in paragraph
8, the Bank of Albania shall assess the case and shall,
if necessary, take appropriate measures.

A 62

Obligations of the payment service user in relation
to payment instruments and personalised security
credentials

P1

The payment service user entitled to use a payment
instrument shall:

The payment service user entitled to use a payment
instrument shall:

(a)
use the payment instrument in accordance
with the terms governing the issue and use of the
payment instrument, which must be objective, nondiscriminatory and proportionate;
(b)
notify the payment service provider, or the
entity specified by the latter, without undue delay on
becoming aware of the loss, theft, misappropriation
or unauthorised use of the payment instrument.

A 69
P2

A 70

F

For the purposes of point (a) of paragraph 1, the
payment service user shall, in particular, as soon as
in receipt of a payment instrument, take all
reasonable steps to keep its personalised security
credentials safe.

0.1

Obligations of the payment service provider in
relation to payment instruments

0.1

A 62

P2

a)

use the payment instrument in accordance with
the terms governing the issue and use of the
payment instrument, which must be objective,
non-discriminatory and proportionate;

b)

notify the payment service provider, or the
entity specified by the latter, without undue
delay on becoming aware of the loss, theft,
misappropriation or unauthorised use of the
payment instrument.

For the purposes of letter (a) of paragraph 1 of this
Article , the payment service user shall, in particular,
as soon as in receipt of a payment instrument, take all
reasonable steps to keep its personalised security
credentials safe.

F

Obligations of the payment service provider in
relation to payment instruments

F

A 63

P1
The payment service provider issuing a payment
instrument shall:
(a)make

sure

that

the

personalised

security

P1

The payment service provider issuing a payment
instrument shall:
a)make sure that the personalised security credentials
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credentials are not accessible to parties other than
the payment service user that is entitled to use the
payment instrument, without prejudice to the
obligations on the payment service user set out in
Article 69;

are not accessible to parties other than the payment
service user that is entitled to use the payment
instrument, without prejudice to the obligations on the
payment service user set out in Article 62 of this Law;
b)refrain from sending an unsolicited payment
instrument, except where a payment instrument
already given to the payment service user is to be
replaced;

(b)refrain from sending an unsolicited payment
instrument, except where a payment instrument
already given to the payment service user is to be
replaced;

c)ensure that appropriate means are available at all
times to enable the payment service user to make a
notification pursuant to letter (b) of paragraph 1 of
Article 62 of this Law or to request unblocking of the
payment instrument pursuant to Article 61 paragraph
4; on request, the payment service provider shall
provide the payment service user with the means to
prove, for 18 months after notification, that the
payment service user made such a notification;

(c)ensure that appropriate means are available at all
times to enable the payment service user to make a
notification pursuant to point (b) of Article 69(1) or
to request unblocking of the payment instrument
pursuant to Article 68(4); on request, the payment
service provider shall provide the payment service
user with the means to prove, for 18 months after
notification, that the payment service user made such
a notification;

d)provide the payment service user with an option to
make a notification pursuant to letter (b) of paragraph
1 of Article 62 free of charge and to charge, if at all,
only replacement costs directly attributed to the
payment instrument;

(d)provide the payment service user with an option
to make a notification pursuant to point (b) of Article
69(1) free of charge and to charge, if at all, only
replacement costs directly attributed to the payment
instrument;

e) prevent all use of the payment instrument once the
notification referred to in letter (d) of this paragraph.

(e)prevent all use of the payment instrument once
notification pursuant to point (b) of Article 69(1) has
been made.

A 70
P2

The payment service provider shall bear the risk of
sending a payment instrument or any personalised
security credentials relating to it to the payment
service user.

0.1

A 63

P2

The payment service provider shall bear the risk of
sending a payment instrument or any personalised
security credentials relating to it to the payment
service user.

F
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A 71

Notification and rectification of unauthorised or
incorrectly executed payment transactions

A 64

P1

P1

The payment service user shall obtain rectification of
an unauthorised or incorrectly executed payment
transaction from the payment service provider only
if the payment service user notifies the payment
service provider without undue delay on becoming
aware of any such transaction giving rise to a claim,
including that under Article 89, and no later than 13
months after the debit date.

P2

The time limits for notification laid down in the first
subparagraph do not apply where the payment
service provider has failed to provide or make
available the information on the payment transaction
in accordance with Title III.

A 71
P2

A 72

2. Where a payment initiation service provider is
involved, the payment service user shall obtain
rectification from the account servicing payment
service provider pursuant to paragraph 1 of this
Article, without prejudice to Article 73(2) and
Article 89(1).
Evidence on authentication and execution of
payment transactions

0.1

A 64

P3
0.1

A 65

P1
Member States shall require that, where a payment
service user denies having authorised an executed
payment transaction or claims that the payment
transaction was not correctly executed, it is for the
payment service provider to prove that the payment
transaction was authenticated, accurately recorded,
entered in the accounts and not affected by a

P1

Notification and rectification of unauthorised or
incorrectly executed payment transactions
The payment service user shall obtain rectification of
an unauthorised or incorrectly executed payment
transaction from the payment service provider only if
the payment service user notifies the payment service
provider without undue delay on becoming aware of
any such transaction giving rise to a claim, including
that under Article 82 of this Law, and no later than
the deadline set out in Article 1022 of the Civil Code.
This deadline starts to be calculated after the debit
date.
The time limits for notification laid down in paragraph
1 do not apply where the payment service provider has
failed to provide or make available the information on
the payment transaction in accordance with Title III.

P

Where a payment initiation service provider is
involved, the payment service user shall obtain
rectification from the account servicing payment
service provider pursuant to paragraph 1 of this
Article, without prejudice to Article 66 paragraphs 3
and 4 and Article 82 paragraph 1 of this Law.

F

Evidence on authentication and execution of
payment transactions
Where a payment service user denies having
authorised an executed payment transaction or claims
that the payment transaction was not correctly
executed, it is for the payment service provider to
prove that the payment transaction was authenticated,
accurately recorded, entered in the accounts and not
affected by a technical breakdown or some other
deficiency of the service provided by the payment

F

The time limites set
in the Albanian draft
Law and which are
not alining with those
of the Directive are
based e in Article 1022
of the Civil Code. The
fully alingment of this
article is going to be
achived
after
the
amendemnst of the
Civil Code
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technical breakdown or some other deficiency of the
service provided by the payment service provider.

A 72
P2

A 73

If the payment transaction is initiated through a
payment initiation service provider, the burden shall
be on the payment initiation service provider to
prove that within its sphere of competence, the
payment transaction was authenticated, accurately
recorded and not affected by a technical breakdown
or other deficiency linked to the payment service of
which it is in charge.
Where a payment service user denies having
authorised an executed payment transaction, the use
of a payment instrument recorded by the payment
service provider, including the payment initiation
service provider as appropriate, shall in itself not
necessarily be sufficient to prove either that the
payment transaction was authorised by the payer or
that the payer acted fraudulently or failed with intent
or gross negligence to fulfil one or more of the
obligations under Article 69. The payment service
provider, including, where appropriate, the payment
initiation service provider, shall provide supporting
evidence to prove fraud or gross negligence on part
of the payment service user.

Payment service provider’s liability
unauthorised payment transactions

for

P1
Member States shall ensure that, without prejudice
to Article 71, in the case of an unauthorised payment
transaction, the payer’s payment service provider
refunds the payer the amount of the unauthorised

service provider.

P2

0.1

A 65
P3

P4

0.1

If the payment transaction is initiated through a
payment initiation service provider, the burden shall
be on the payment initiation service provider to prove
that within its sphere of competence, the payment
transaction was authenticated, accurately recorded and
not affected by a technical breakdown or other
deficiency linked to the payment service of which it is
in charge.
Where a payment service user denies having
authorised an executed payment transaction, the use of
a payment instrument recorded by the payment service
provider, including the payment initiation service
provider as appropriate, shall in itself not necessarily
be sufficient to prove either that the payment
transaction was authorised by the payer or that the
payer acted fraudulently or failed with intent or gross
negligence to fulfil one or more of the obligations
under Article 62.

F

In the cases referred to in paragraph 3 of this Article,
the payment service provider, including, where
appropriate, the payment initiation service provider,
shall provide supporting evidence to prove fraud or
gross negligence on part of the payment service user.

A 66

Payment service provider’s liability for
unauthorised payment transactions

F

P1
Without prejudice to Article 64, in the case of an
unauthorised payment transaction, the payer’s
payment service provider refunds the payer the
amount of the unauthorised payment transaction
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payment transaction immediately, and in any event
no later than by the end of the following business
day, after noting or being notified of the transaction,
except where the payer’s payment service provider
has reasonable grounds for suspecting fraud and
communicates those grounds to the relevant national
authority in writing. Where applicable, the payer’s
payment service provider shall restore the debited
payment account to the state in which it would have
been had the unauthorised payment transaction not
taken place. This shall also ensure that the credit
value date for the payer’s payment account shall be
no later than the date the amount had been debited.

A 73
P2

Where the payment transaction is initiated through a
payment initiation service provider, the account
servicing payment service provider shall refund
immediately, and in any event no later than by the
end of the following business day the amount of the
unauthorised payment transaction and, where
applicable, restore the debited payment account to
the state in which it would have been had the
unauthorised payment transaction not taken place.
If the payment initiation service provider is liable for
the unauthorised payment transaction, it shall
immediately compensate the account servicing
payment service provider at its request for the losses
incurred or sums paid as a result of the refund to the
payer, including the amount of the unauthorised
payment transaction. In accordance with Article
72(1), the burden shall be on the payment initiation
service provider to prove that, within its sphere of

immediately, and in any event no later than by the end
of the following business day, after noting or being
notified of the transaction, except where the payer’s
payment service provider has reasonable grounds for
suspecting fraud and communicates those grounds to
the Bank of Albania in writing.
P2

0.1

In the cases referred to in the paragraph 1 of this
article, where applicable, the payer’s payment service
provider shall restore the debited payment account to
the state in which it would have been had the
unauthorised payment transaction not taken place, and
also ensures that the credit value date for the payer’s
payment account shall be no later than the date the
amount had been debited.

A 66

P3

P4

F
Where the payment transaction is initiated through a
payment initiation service provider, the account
servicing payment service provider shall refund
immediately, and in any event no later than by the end
of the following business day the amount of the
unauthorised payment transaction and, where
applicable, restore the debited payment account to the
state in which it would have been had the
unauthorised payment transaction not taken place.
If the payment initiation service provider is liable for
the unauthorised payment transaction, it shall
immediately compensate the account servicing
payment service provider at its request for the losses
incurred or sums paid as a result of the refund to the
payer, including the amount of the unauthorised
payment transaction. In accordance with paragraph 1
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competence, the payment transaction was
authenticated, accurately recorded and not affected
by a technical breakdown or other deficiency linked
to the payment service of which it is in charge.

A73
P3

A74

of Article 65, the burden shall be on the payment
initiation service provider to prove that, within its
sphere of competence, the payment transaction was
authenticated, accurately recorded and not affected by
a technical breakdown or other deficiency linked to
the payment service of which it is in charge.

Further financial compensation may be determined
in accordance with the law applicable to the contract
concluded between the payer and the payment
service provider or the contract concluded between
the payer and the payment initiation service provider
if applicable.

0.1

Payer’s liability for unauthorised payment
transactions

0.1

P1
By way of derogation from Article 73, the payer
may be obliged to bear the losses relating to any
unauthorised payment transactions, up to a
maximum of EUR 50, resulting from the use of a
lost or stolen payment instrument or from the
misappropriation of a payment instrument.
The first subparagraph shall not apply if:

A 66
P5

Further financial compensation may be determined in
accordance with the law applicable to the contract
concluded between the payer and the payment service
provider or the contract concluded between the payer
and the payment initiation service provider if
applicable.

F

Payer’s liability for unauthorised payment
transactions
By way of derogation from Article 66, the payer
may be obliged to bear the losses relating to any
unauthorised payment transactions, up to a
maximum of ALL 5000, resulting from the use of
a lost or stolen payment instrument or from the
misappropriation of a payment instrument.

F

A 67

P1

1.

P2

2.

(a) the loss, theft or misappropriation of a payment
instrument was not detectable to the payer prior
to a payment, except where the payer has acted
fraudulently; or
(b) the loss was caused by acts or lack of action of
an employee, agent or branch of a payment
service provider or of an entity to which its
activities were outsourced.
P3
The payer shall bear all of the losses relating to any
unauthorised payment transactions if they were

3.

The first paragraph of this Article shall not apply
if:
a)

the loss, theft or misappropriation of a
payment instrument was not detectable to
the payer prior to a payment, except where
the payer has acted fraudulently; or

b)

the loss was caused by acts or lack of action
of an employee, agent or branch of a
payment service provider or of an entity to
which its activities were outsourced.

The payer shall bear all of the losses relating to
any unauthorised payment transactions if they
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incurred by the payer acting fraudulently or failing
to fulfil one or more of the obligations set out in
Article 69 with intent or gross negligence. In such
cases, the maximum amount referred to in the first
subparagraph shall not apply.

were incurred by the payer acting fraudulently or
failing to fulfil one or more of the obligations set
out in Article 62 with intent or gross negligence.
In such cases, the maximum amount referred to
in the paragraph 1 of this Article shall not apply.

Where the payer has neither acted fraudulently nor
intentionally failed to fulfil its obligations under
Article 69, Member States may reduce the liability
referred to in this paragraph, taking into account, in
particular, the nature of the personalised security
credentials and the specific circumstances under
which the payment instrument was lost, stolen or
misappropriated.
A74
P2

A74
P3

Where the payer’s payment service provider does
not require strong customer authentication, the payer
shall not bear any financial losses unless the payer
has acted fraudulently. Where the payee or the
payment service provider of the payee fails to accept
strong customer authentication, it shall refund the
financial damage caused to the payer’s payment
service provider.

0.1

3. The payer shall not bear any financial
consequences resulting from use of the lost, stolen or
misappropriated
payment
instrument
after
notification in accordance with point (b) of Article
69(1), except where the payer has acted
fraudulently.If the payment service provider does not
provide appropriate means for the notification at all
times of a lost, stolen or misappropriated payment
instrument, as required under point (c) of Article
70(1), the payer shall not be liable for the financial
consequences resulting from use of that payment
instrument, except where the payer has acted
fraudulently.

0.1

A67
P4

A 67

P5

P6

Where the payer’s payment service provider does not
require strong customer authentication, the payer shall
not bear any financial losses unless the payer has
acted fraudulently. Where the payee or the payment
service provider of the payee fails to accept strong
customer authentication, it shall refund the financial
damage caused to the payer’s payment service
provider.

F

The payer shall not bear any financial consequences
resulting from use of the lost, stolen or
misappropriated payment instrument after notification
in accordance with paragraph 1 letter (b) of Article 62,
except in cases where the payer has acted fraudulently
or with gross negligence.

F

If the payment service provider does not provide
appropriate means for the notification at all times of a
lost, stolen or misappropriated payment instrument, as
required under paragraph 1 letter (c) of Article 63, the
payer shall not be liable for the financial
consequences resulting from use of that payment
instrument, except where the payer has acted
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fraudulently.
A75
P1

A75
P2

A76

Payment transactions where the transaction
amount is not known in advance
Where a payment transaction is initiated by or
through the payee in the context of a card-based
payment transaction and the exact amount is not
known at the moment when the payer gives consent
to execute the payment transaction, the payer’s
payment service provider may block funds on the
payer’s payment account only if the payer has given
consent to the exact amount of the funds to be
blocked.
2. The payer’s payment service provider shall
release the funds blocked on the payer’s payment
account under paragraph 1 without undue delay after
receipt of the information about the exact amount of
the payment transaction and at the latest immediately
after receipt of the payment order.

0.1

Refunds for payment transactions initiated by or
through a payee

0.1

P1
1. Member States shall ensure that a payer is
entitled to a refund from the payment service
provider of an authorised payment transaction which
was initiated by or through a payee and which has
already been executed, if both of the following
conditions are met:

A 68

P1

0.1

A 68

P2

A 69

P1

Payment transactions where the transaction
amount is not known in advance
Where a payment transaction is initiated by or through
the payee in the context of a card-based payment
transaction and the exact amount is not known at the
moment when the payer gives consent to execute the
payment transaction, the payer’s payment service
provider may block funds on the payer’s payment
account only if the payer has given consent to the
exact amount of the funds to be blocked.

F

The payer’s payment service provider shall release the
funds blocked on the payer’s payment account under
point 1 without undue delay after receipt of the
information about the exact amount of the payment
transaction and at the latest immediately after receipt
of the payment order.

F

Refunds for payment transactions initiated by or
through a payee
A payer is entitled to a refund from the payment
service provider of an authorised payment transaction
which was initiated by or through a payee and which
has already been executed, if both of the following
conditions are met:

F

(a) the authorisation did not specify the exact amount
of the payment transaction when the
authorisation was made;
(b) the amount of the payment transaction exceeded
the amount the payer could reasonably have
expected taking into account the previous
spending pattern, the conditions in the
framework contract and relevant circumstances
of the case.

(a)

the authorisation did not specify the exact
amount of the payment transaction when the
authorisation was made;

(b) the amount of the payment transaction
exceeded the amount the payer could
reasonably have expected taking into account
the previous spending pattern, the conditions
in the framework contract and relevant
circumstances of the case.
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P2

A76
P2

A76
P3

At the payment service provider’s request, the payer
shall bear the burden of proving that the conditions
referred to in the pargraph 1 are met.

At the payment service provider’s request, the payer
shall bear the burden of proving such conditions are
met.

P3

The refund shall consist of the full amount of the
executed payment transaction. The credit value date
for the payer’s payment account shall be no later
than the date the amount was debited.

P4

Without prejudice to paragraph 6, and in addition to
the refund right referred to in paragraph 1, in case of
direct debits, the payer has an unconditional right to a
refund within the time limits laid down in Article 70
of this Law.

A 69

Notwithstanding the paragraph 4 of this Article, for
the purposes of letter (b) of paragraph 1, the payer
shall not rely on currency exchange reasons if the
reference exchange rate agreed with its payment
service provider in accordance with Article 38
paragraph 1 letter (d) and subpargraph (ii) of letter (c)
of Article 45 was applied.

F

It may be agreed in a framework contract between the
payer and the payment service provider that the payer
has no right to a refund where:

F

Without prejudice to paragraph 3, Member States
shall ensure that, in addition to the right referred to
in this paragraph, for direct debits as referred to in
Article 1 of Regulation (EU) No 260/2012, the payer
has an unconditional right to a refund within the time
limits laid down in Article 77 of this Directive.
However, for the purposes of point (b) of the first
subparagraph of paragraph 1, the payer shall not rely
on currency exchange reasons if the reference
exchange rate agreed with its payment service
provider in accordance with point (d) of Article
45(1) and point (3)(b) of Article 52 was applied.

3. It may be agreed in a framework contract
between the payer and the payment service provider
that the payer has no right to a refund where:

0.1

P5

0.1

A 69

P6

The refund referred to in paragraph 1 shall consist of
the full amount of the executed payment transaction.
The credit value date for the payer’s payment account
shall be no later than the date the amount was debited.

(a)
the payer has given consent to execute the
payment transaction directly to the payment service
provider; and

A76

(b)
where applicable, information on the
future payment transaction was provided or made
available in an agreed manner to the payer for at
least 4 weeks before the due date by the payment
service provider or by the payee.
For direct debits in currencies other than euro,
Member States may require their payment service

0.1

A 69

a)

the payer has given consent to execute the
payment transaction directly to the payment
service provider; and

b)

where applicable, information on the future
payment transaction was provided or made
available in an agreed manner to the payer for
at least 4 weeks before the due date by the
payment service provider or by the payee.

For direct debits in currencies other than lekë/ALL,

F
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P4

A77

providers to offer more favourable refund rights in
accordance with their direct debit schemes provided
that they are more advantageous to the payer.
Requests for refunds for payment transactions
initiated by or through a payee

P7
0.1

P1

A77
P2

Member States shall ensure that the payer can
request the refund referred to in Article 76 of an
authorised payment transaction initiated by or
through a payee for a period of 8 weeks from the
date on which the funds were debited.
Within 10 business days of receiving a request for a
refund, the payment service provider shall either
refund the full amount of the payment transaction or
provide a justification for refusing the refund and
indicate the bodies to which the payer may refer the
matter in accordance with Articles 99 to 102 if the
payer does not accept the reasons provided.

A78

The payment service provider’s right under the first
subparagraph of this paragraph to refuse the refund
shall not apply in the case set out in the fourth
subparagraph of Article 76(1).
CHAPTER 3

P1

Execution of payment transactions

A77
P3

A 70

P1

0.1

A 70

P2

0.1

A 70

P3
0.1

A 71

the Bank of Albania may establish refund rights,
further to those provided for in this Article, provided
that they are more advantageous to the payer.
Requests for refunds for payment transactions
initiated by or through a payee
The payer can request the refund referred to in Article
69 of an authorised payment transaction initiated by or
through a payee for a period of 8 weeks from the date
on which the funds were debited.

F

Within 10 business days of receiving a request for a
refund, the payment service provider shall either
refund the full amount of the payment transaction or
provide a justification for refusing the refund and
indicate the bodies to which the payer may refer the
matter in accordance with Articles 92 to 93 if the
payer does not accept the reasons provided.

F

The payment service provider’s right under the point 2
of this article to refuse the refund shall not apply in
the case of direct debits.

F

CHAPTER 3
EXECUTION OF PAYMENT TRANSACTIONS

F

Section 1
Payment orders and amounts transferred

Payment orders and amounts transferred
Receipt of payment orders
Member States shall ensure that the time of receipt
is when the payment order is received by the payer’s
payment service provider.

Receipt of payment orders
P1

The time of receipt of a payment order is when the
payer’s payment service provider receives the
payment order.
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The payer’s account shall not be debited before
receipt of the payment order. If the time of receipt is
not on a business day for the payer’s payment
service provider, the payment order shall be deemed
to have been received on the following business day.
The payment service provider may establish a cutoff time near the end of a business day beyond
which any payment order received shall be deemed
to have been received on the following business day.

A78
P3

A79
P1

If the payment service user initiating a payment
order and the payment service provider agree that
execution of the payment order shall start on a
specific day or at the end of a certain period or on
the day on which the payer has put funds at the
payment service provider’s disposal, the time of
receipt for the purposes of Article 83 is deemed to be
the agreed day. If the agreed day is not a business
day for the payment service provider, the payment
order received shall be deemed to have been
received on the following business day
Refusal of payment orders
1. Where the payment service provider refuses to
execute a payment order or to initiate a payment
transaction, the refusal and, if possible, the reasons
for it and the procedure for correcting any factual
mistakes that led to the refusal shall be notified to
the payment service user, unless prohibited by other
relevant Union or national law.
The payment service provider shall provide or make
available the notification in an agreed manner at the
earliest opportunity, and in any case, within the

0.1

P2

The payer’s account shall not be debited before
receipt of the payment order. If the time of receipt is
not on a business day for the payer’s payment service
provider, the payment order shall be deemed to have
been received on the following business day. The
payment service provider may establish a cut-off time
near the end of a business day beyond which any
payment order received shall be deemed to have been
received on the following business day.

A 71

If the payment service user initiating a payment order
and the payment service provider agree that execution
of the payment order shall start on a specific day or at
the end of a certain period or on the day on which the
payer has put funds at the payment service provider’s
disposal, the time of receipt for the purposes of Article
76 is deemed to be the agreed day. If the agreed day is
not a business day for the payment service provider,
the payment order received shall be deemed to have
been received on the following business day.

F

Refusal of payment orders

F

P3

0.1

A 72

P1

Where the payment service provider refuses to
execute a payment order or to initiate a payment
transaction, the refusal and, if possible, the reasons for
it and the procedure for correcting any factual
mistakes that led to the refusal shall be notified to the
payment service user, unless prohibited by law or
regulation.

P2

The payment service provider shall provide or make
available the notification in an agreed manner at the
earliest opportunity, and in any case, within the
periods specified in Article 76
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periods specified in Article 83.

A79
P2

A79
P3

A80
P1

The framework contract may include a condition that
the payment service provider may charge a
reasonable fee for such a refusal if the refusal is
objectively justified.
Where all of the conditions set out in the payer’s
framework contract are met, the payer’s account
servicing payment service provider shall not refuse
to execute an authorised payment order irrespective
of whether the payment order is initiated by a payer,
including through a payment initiation service
provider, or by or through a payee, unless prohibited
by other relevant Union or national law.
For the purposes of Articles 83 and 89 a payment
order for which execution has been refused shall be
deemed not to have been received.
Irrevocability of a payment order

0.1

A80
P3

The framework contract may include a condition that
the payment service provider may charge a reasonable
fee for the refusal provided in point 1 if the refusal is
objectively justified.

A72

Where all of the conditions set out in the payer’s
framework contract are met, the payer’s account
servicing payment service provider shall not refuse to
execute an authorised payment order irrespective of
whether the payment order is initiated by a payer,
including through a payment initiation service
provider, or by or through a payee, unless prohibited
by enforced legislation

F

For the purposes of Articles 76 and 82 a payment
order for which execution has been refused shall be
deemed not to have been received.

F

Irrevocability of a payment order

F

P4

0.1

A 72

0.1

P5
A 73

Member States shall ensure that the payment service
user shall not revoke a payment order once it has
been received by the payer’s payment service
provider, unless otherwise specified in this Article.
A80
P2

P3

P1

Where the payment transaction is initiated by a
payment initiation service provider or by or through
the payee, the payer shall not revoke the payment
order after giving consent to the payment initiation
service provider to initiate the payment transaction
or after giving consent to execute the payment
transaction to the payee.

0.1

However, in the case of a direct debit and without
prejudice to refund rights the payer may revoke the
payment order at the latest by the end of the business

0.1

A 73

P2

A 73

P3

The payment service user shall not revoke a payment
order once it has been received by the payer’s
payment service provider, unless otherwise specified
in this Article.
Where the payment transaction is initiated by a
payment initiation service provider or by or through
the payee, the payer shall not revoke the payment
order after giving consent to the payment initiation
service provider to initiate the payment transaction or
after giving consent to execute the payment
transaction to the payee.

F

Notwithstanding the paragraph 2 of this Article, in the
case of a direct debit and without prejudice to refund
rights, the payer may revoke the payment order at the
latest by the end of the business day preceding the day

F

Page 111
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

day preceding the day agreed for debiting the funds.

A80
P4

A80
P5

A 81
P1

A 81
P2

A 81
P3

agreed for debiting the funds.

In the case referred to in Article 78(2) the payment
service user may revoke a payment order at the latest
by the end of the business day preceding the agreed
day.

A 73

P4

After the time limits laid down in paragraphs 1 to 4,
the payment order may be revoked only if agreed
between the payment service user and the relevant
payment service providers. In the case referred to in
paragraphs 2 and 3, the payee’s agreement shall also
be required. If agreed in the framework contract, the
relevant payment service provider may charge for
revocation.

0.1

Amounts transferred and amounts received

0.1

Member States shall require the payment service
provider(s) of the payer, the payment service
provider(s) of the payee and any intermediaries of
the payment service providers to transfer the full
amount of the payment transaction and refrain from
deducting charges from the amount transferred.
However, the payee and the payment service
provider may agree that the relevant payment service
provider deduct its charges from the amount
transferred before crediting it to the payee. In such a
case, the full amount of the payment transaction and
charges shall be separated in the information given
to the payee.
If any charges other than those referred to in
paragraph 2 are deducted from the amount

A 73

P5

A74

P2

0.1

F

After the time limits laid down in paragraphs 1 to 4 of
this Article, the payment order may be revoked only if
agreed between the payment service user and the
relevant payment service providers. In the case
referred to in paragraph 2 and 3, the payee’s
agreement shall also be required. If agreed in the
framework contract, the relevant payment service
provider may charge for revocation.

F

Amounts transferred and amounts received

F

A74

P1

0.1

In the case referred to in Article 71 paragraph 3 the
payment service user may revoke a payment order at
the latest by the end of the business day preceding the
agreed day.

A 74
P3

The payment service provider of the payer, the
payment service provider of the payee and any
intermediaries of the payment service providers shall
transfer the full amount of the payment transaction
and refrain from deducting charges from the amount
transferred.
Notwithstanding paragraph 1 of this article the payee
and the payment service provider may agree that the
relevant payment service provider deduct its charges
from the amount transferred before crediting it to the
payee. In such a case, the full amount of the payment
transaction and charges shall be separated in the
information given to the payee.

F

If any charges other than those referred to in
paragraph 2 of this Article are deducted from the

F
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transferred, the payment service provider of the
payer shall ensure that the payee receives the full
amount of the payment transaction initiated by the
payer. Where the payment transaction is initiated by
or through the payee, the payment service provider
of the payee shall ensure that the full amount of the
payment transaction is received by the payee.
A 82
P1

Execution time and value date

amount transferred, the payment service provider of
the payer shall ensure that the payee receives the full
amount of the payment transaction initiated by the
payer. Where the payment transaction is initiated by
or through the payee, the payment service provider of
the payee shall ensure that the payee receives the full
amount of the payment transaction.
0.1

A75

Section 2
Execution time and value date

Scope

P

Scope of application

1. This Section applies to:
P1

(a)payment transactions in euro;

This Section applies to:
(a) national payment transactions in lekë/ALL;
(b) payment transactions in euro or in a
currency of a Member State of the European
Union outside the euro area initiated or
received in Albania;

(b)national payment transactions in the currency of
the Member State outside the euro area;
(c)payment transactions involving only one currency
conversion between the euro and the currency of a
Member State outside the euro area, provided that
the required currency conversion is carried out in the
Member State outside the euro area concerned and,
in the case of cross-border payment transactions, the
cross-border transfer takes place in euro.

A 82
P1

This Section applies to payment transactions not
referred to in the paragraph 1, unless otherwise
agreed between the payment service user and the
payment service provider, with the exception of
Article 87, which is not at the disposal of the parties.
However, if the payment service user and the
payment service provider agree on a longer period
than that set in Article 83, for intra-Union payment
transactions, that longer period shall not exceed 4
business days following the time of receipt as
referred to in Article 78.

P2

0.1

A 75

P3

This Section applies to payment transactions not
referred to in the paragraph 1, unless otherwise agreed
between the payment service user and the payment
service provider, with the exception of Article 79,
which is not at the disposal of the parties.

If the payment service user and the payment service
provider agree on a longer period than that set in
Article 76, for cross-border transactions between
Albania and the European Union, that longer period
shall not exceed 4 business days following the time of
receipt as referred to in Article 71.

As regards paragraph 1,
leter “ a” and “b” of
this article of the
directive, they are
partially alining with
the directive taking in
to the accout that
Albanina is not
Memebere State. These
provisions may apply to
the national currency
and to domestic
transactions within the
euro in this phase of the
integration proces.
letterc is not applicable

F
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A 83
P1

A 83
P2

A 83
P3

A 84

A 85

Payment transactions to a payment account
Member States shall require the payer’s payment
service provider to ensure that after the time of
receipt as referred to in Article 78, the amount of the
payment transaction will be credited to the payee’s
payment service provider’s account by the end of the
following business day. That time limit may be
extended by a further business day for paperinitiated payment transactions.
Member States shall require the payment service
provider of the payee to value date and make
available the amount of the payment transaction to
the payee’s payment account after the payment
service provider has received the funds in
accordance with Article 87.
Member States shall require the payee’s payment
service provider to transmit a payment order initiated
by or through the payee to the payer’s payment
service provider within the time limits agreed
between the payee and the payment service provider,
enabling settlement, as far as direct debit is
concerned, on the agreed due date.
Absence of payee’s payment account with the
payment service provider
Where the payee does not have a payment account
with the payment service provider, the funds shall be
made available to the payee by the payment service
provider who receives the funds for the payee within
the time limit laid down in Article 83.
Cash placed on a payment account
Where a consumer places cash on a payment account
with that payment service provider in the currency of

0.1

A 76
P1

0.1

A 76
P2

0.1

A 76
P3

0.1

Payment transactions to a payment account
The payer’s payment service provider shall ensure that
after the time of receipt as referred to in Article 71 of
this Law, the amount of the payment transaction will
be credited to the payee’s payment service provider’s
account by the end of the following business day,
except for paper-initiated payment transactions in
which case the time limit may be extended by a
further business day.

F

The payment service provider of the payee shall value
date and make available the amount of the payment
transaction to the payee’s payment account after the
payment service provider has received the funds in
accordance with Article 79 of this Law.

F

The payee’s payment service shall transmit a payment
order initiated by or through the payee to the payer’s
payment service provider within the time limits agreed
between the payee and the payment service provider,
enabling settlement, as far as direct debit is concerned,
on the agreed due date.

F

Absence of payee’s payment account with the
payment service provider

F

A 77

Where the payee does not have a payment account
with the payment service provider, the funds shall be
made available to the payee by the payment service
provider who receives the funds for the payee within
the time limit laid down in Article 76 of this Law.
0.1

A 78

Cash placed on a payment account

F

Where a consumer or microenterprise places cash on a
payment account with that payment service provider
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that payment account, the payment service provider
shall ensure that the amount is made available and
value dated immediately after receipt of the funds.
Where the payment service user is not a consumer,
the amount shall be made available and value dated
at the latest on the following business day after
receipt of the funds.
A 86

in the currency of that payment account, the payment
service provider shall ensure that the amount is made
available and value dated immediately after receipt of
the funds. Where the payment service user is not a
consumer or microenterprise, the amount shall be
made available and value dated at the latest on the
following business day after receipt of the funds.
0.1

A80

National payment transactions

National payment transactions
For national payment transactions, Member States
may provide for shorter maximum execution times
than those provided for in this Section.

A87

For national payment transactions, the Bank of
Albania may provide for shorter maximum execution
times than those provided for in this Section.

0.1
Value date and availability of funds

P1

A87
P2

Member States shall ensure that the credit value date
for the payee’s payment account is no later than the
business day on which the amount of the payment
transaction is credited to the payee’s payment
service provider’s account.
The payment service provider of the payee shall
ensure that the amount of the payment transaction is
at the payee’s disposal immediately after that
amount is credited to the payee’s payment service
provider’s account where, on the part of the payee’s
payment service provider, there is:
(a)
no currency conversion; or
(b)
a currency conversion between the euro
and a Member State currency or between two
Member State currencies.

F

F

A 78
P1

Value date and availability of funds
The credit value date for the payee’s payment account
shall be no later than the business day on which the
amount of the payment transaction is credited to the
payee’s payment service provider’s account.

0.1

A78
P2

P3

The payment service provider of the payee shall
ensure that the amount of the payment transaction is at
the payee’s disposal immediately after that amount is
credited to the payee’s payment service provider’s
account where, on the part of the payee’s payment
service provider, there is no currency conversion.

P

Letter (b) of this
paragraph
is
not
applicable for Albania.

The obligation laid down in paragraph 2 of this Article
shall also apply to payments within one payment
service provider.

The obligation laid down in this paragraph shall also
apply to payments within one payment service
provider.

Page 115
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

A87
P3

A88

Member States shall ensure that the debit value date
for the payer’s payment account is no earlier than the
time at which the amount of the payment transaction
is debited to that payment account.

0.1

A78
P4

The debit value date for the payer’s payment account
shall not be earlier than the time at which the amount
of the payment transaction is debited to that payment
account.

F

Liability

0.1

A81

Incorrect unique identifiers

F

Incorrect unique identifiers
P1

P1

If a payment order is executed in accordance with
the unique identifier, the payment order shall be
deemed to have been executed correctly with regard
to the payee specified by the unique identifier.

A88

If the unique identifier provided by the payment
service user is incorrect, the payment service
provider shall not be liable under Article 89 for nonexecution or defective execution of the payment
transaction

0.1

However, the payer’s payment service provider shall
make reasonable efforts to recover the funds
involved in the payment transaction. The payee’s
payment service provider shall cooperate in those
efforts also by communicating to the payer’s
payment service provider all relevant information for
the collection of funds.

0.1

P2
A88

P3

In the event that the collection of funds under the
first subparagraph is not possible, the payer’s
payment service provider shall provide to the payer,
upon written request, all information available to the
payer’s payment service provider and relevant to the
payer in order for the payer to file a legal claim to
recover the funds.

A81

P2
A81

P3

P4

If a payment order is executed in accordance with the
unique identifier, the payment order shall be deemed
to have been executed correctly with regard to the
payee specified by the unique identifier.

If the unique identifier provided by the payment
service user is incorrect, the payment service provider
shall not be liable under Article 82 for non-execution
or defective execution of the payment transaction.

Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the
payer’s payment service provider shall make
reasonable efforts to recover the funds involved in the
payment transaction. The payee’s payment service
provider shall cooperate in those efforts also by
communicating to the payer’s payment service
provider all relevant information for the collection of
funds.

F

In the event that the collection of funds under
paragraph 3 of this Article is not possible, the payer’s
payment service provider shall provide to the payer,
upon written request, all information available to the
payer’s payment service provider and relevant to the
payer in order for the payer to file a legal claim to
recover the funds.
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A88

If agreed in the framework contract, the payment
service provider may charge the payment service
user for recovery.

0.1

5. If the payment service user provides information
in addition to that specified in point (a) of Article
45(1) or point (2)(b) of Article 52, the payment
service provider shall be liable only for the
execution of payment transactions in accordance
with the unique identifier provided by the payment
service user.

0.1

A89

Payment service providers’ liability for nonexecution, defective or late execution of payment
transactions

0.1

P1

1. Where a payment order is initiated directly by
the payer, the payer’s payment service provider
shall, without prejudice to Article 71, Article 88(2)
and (3), and Article 93, be liable to the payer for
correct execution of the payment transaction, unless
it can prove to the payer and, where relevant, to the
payee’s payment service provider that the payee’s
payment service provider received the amount of the
payment transaction in accordance with Article
83(1). In that case, the payee’s payment service
provider shall be liable to the payee for the correct
execution of the payment transaction.

P4

A88
P5

Where the payer’s payment service provider is liable
under the first subparagraph, it shall, without undue
delay, refund to the payer the amount of the nonexecuted or defective payment transaction, and,
where applicable, restore the debited payment
account to the state in which it would have been had

A81

P5

A81

P6

A82

P1

If agreed in the framework contract, the payment
service provider may charge the payment service user
for recovery.

F

If the payment service user provides information in
addition to that specified in paragraph 1 subparagraph
(a) of Article 38 or letter (b) subparagraph (ii) of
Article 45, the payment service provider shall be
liable only for the execution of payment transactions
in accordance with the unique identifier provided by
the payment service user.

F

Payment service providers’ liability for nonexecution, defective or late execution of payment
transactions

F

Where a payment order is initiated directly by the
payer:
a) the payer’s payment service provider shall,
without prejudice to Article 64, Article 81
paragraphs 2, 3 and 4, and Article 86, be liable
to the payer for correct execution of the
payment transaction, unless it can prove to the
payer and, where relevant, to the payee’s
payment service provider that the payee’s
payment service provider received the amount
of the payment transaction in accordance with
Article 76 paragraph 1. In that case, the payee’s
payment service provider shall be liable to the
payee for the correct execution of the payment
transaction;
b) where the payer’s payment service provider is
liable under letter (a) of paragraph 1 of this
Article, it shall, without undue delay, refund to
the payer the amount of the non-executed or
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the defective payment transaction not taken place.
The credit value date for the payer’s payment
account shall be no later than the date on which the
amount was debited.

c)

Where the payee’s payment service provider is liable
under the first subparagraph, it shall immediately
place the amount of the payment transaction at the
payee’s disposal and, where applicable, credit the
corresponding amount to the payee’s payment
account.

d)

e)

The credit value date for the payee’s payment
account shall be no later than the date on which the
amount would have been value dated, had the
transaction been correctly executed in accordance
with Article 87.

f)
Where a payment transaction is executed late, the
payee’s payment service provider shall ensure, upon
the request of the payer’s payment service provider
acting on behalf of the payer, that the credit value
date for the payee’s payment account is no later than
the date the amount would have been value dated
had the transaction been correctly executed.
g)
In the case of a non-executed or defectively executed
payment transaction where the payment order is
initiated by the payer, the payer’s payment service
provider shall, regardless of liability under this
paragraph, on request, make immediate efforts to
trace the payment transaction and notify the payer of
the outcome. This shall be free of charge for the
payer.

A89

2. Where a payment order is initiated by or through
the payee, the payee’s payment service provider

0.1

A82

defective payment transaction, and, where
applicable, restore the debited payment account
to the state in which it would have been had the
defective payment transaction not taken place;
the credit value date for the payer’s payment
account shall be no later than the date on which
the amount was debited;
where the payee’s payment service provider is
liable under letter (a) of paragraph 1 of this
Article, it shall immediately place the amount of
the payment transaction at the payee’s disposal
and, where applicable, credit the corresponding
amount to the payee’s payment account;
the credit value date for the payee’s payment
account shall be no later than the date on which
the amount would have been value dated, had
the transaction been correctly executed in
accordance with Article 79 of this Law;
where a payment transaction is executed late,
the payee’s payment service provider shall
ensure, upon the request of the payer’s payment
service provider acting on behalf of the payer,
that the credit value date for the payee’s
payment account is no later than the date the
amount would have been value dated had the
transaction been correctly executed;
in the case of a non-executed or defectively
executed payment transaction where the
payment order is initiated by the payer, the
payer’s payment service provider shall,
regardless of liability under this paragraph, on
request and free of charge, make immediate
efforts to trace the payment transaction and
notify the payer of the outcome.

Where a payment order is initiated by or through the
payee:

F
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P2

shall, without prejudice to Article 71, Article 88(2)
and (3), and Article 93, be liable to the payee for
correct transmission of the payment order to the
payment service provider of the payer in accordance
with Article 83(3). Where the payee’s payment
service provider is liable under this subparagraph, it
shall immediately re-transmit the payment order in
question to the payment service provider of the
payer.
In the case of a late transmission of the payment
order, the amount shall be value dated on the payee’s
payment account no later than the date the amount
would have been value dated had the transaction
been correctly executed.
In addition, the payment service provider of the
payee shall, without prejudice to Article 71, Article
88(2) and (3), and Article 93, be liable to the payee
for handling the payment transaction in accordance
with its obligations under Article 87. Where the
payee’s payment service provider is liable under this
subparagraph, it shall ensure that the amount of the
payment transaction is at the payee’s disposal
immediately after that amount is credited to the
payee’s payment service provider’s account. The
amount shall be value dated on the payee’s payment
account no later than the date the amount would
have been value dated had the transaction been
correctly executed.
In the case of a non-executed or defectively executed
payment transaction for which the payee’s payment
service provider is not liable under the first and
second subparagraphs, the payer’s payment service
provider shall be liable to the payer. Where the
payer’s payment service provider is so liable he
shall, as appropriate and without undue delay, refund
to the payer the amount of the non-executed or
defective payment transaction and restore the

a)
P2

the payee’s payment service provider shall,
without prejudice to Article 64, Article 81
paragraphs 2, 3 and 4, and Article 86, be liable
to the payee for correct transmission of the
payment order to the payment service provider
of the payer in accordance with Article 76
paragraph 3. Where the payee’s payment
service provider is liable under this letter (a), it
shall immediately re-transmit the payment order
in question to the payment service provider of
the payer;

b) in the case of a late transmission of the payment
order, the amount shall be value dated on the
payee’s payment account no later than the date
the amount would have been value dated had
the transaction been correctly executed;

c)

in addition, the payment service provider of the
payee shall, without prejudice to Article 64,
Article 81 paragraphs 2, 3 and 4, and Article 86,
be liable to the payee for handling the payment
transaction in accordance with its obligations
under Article 79;

d) where the payee’s payment service provider is
liable under letter (c) of paragraph 2 of this
Article, it shall ensure that the amount of the
payment transaction is at the payee’s disposal
immediately after that amount is credited to the
payee’s payment service provider’s account.
The amount shall be value dated on the payee’s
payment account no later than the date the
amount would have been value dated had the
transaction been correctly executed;

e)

in the case of a non-executed or defectively
executed payment transaction for which the
payee’s payment service provider is not liable
under letters (a) and (b) of paragraph 2 of this
Article, the payer’s payment service provider
shall be liable to the payer. Where the payer’s
payment service provider is so liable he shall, as
appropriate and without undue delay, refund to
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debited payment account to the state in which it
would have been had the defective payment
transaction not taken place. The credit value date for
the payer’s payment account shall be no later than
the date the amount was debited.

the payer the amount of the non-executed or
defective payment transaction and restore the
debited payment account to the state in which it
would have been had the defective payment
transaction not taken place. The credit value
date for the payer’s payment account shall be no
later than the date the amount was debited;

The obligation under the fourth subparagraph shall
not apply to the payer’s payment service provider
where the payer’s payment service provider proves
that the payee’s payment service provider has
received the amount of the payment transaction,
even if execution of payment transaction is merely
delayed. If so, the payee’s payment service provider
shall value date the amount on the payee’s payment
account no later than the date the amount would
have been value dated had it been executed
correctly.

f)

In the case of a non-executed or defectively executed
payment transaction where the payment order is
initiated by or through the payee, the payee’s
payment service provider shall, regardless of liability
under this paragraph, on request, make immediate
efforts to trace the payment transaction and notify
the payee of the outcome. This shall be free of
charge for the payee.

A89
P3

A90

the obligation under subparagraph (e) of
paragraph 2 of this Article shall not apply to the
payer’s payment service provider where the
payer’s payment service provider proves that
the payee’s payment service provider has
received the amount of the payment transaction,
even if execution of payment transaction is
merely delayed. If so, the payee’s payment
service provider shall value date the amount on
the payee’s payment account no later than the
date the amount would have been value dated
had it been executed correctly;

g) in the case of a non-executed or defectively
executed payment transaction where the
payment order is initiated by or through the
payee, the payee’s payment service provider
shall, regardless of liability under this
paragraph, on request and free of charge, make
immediate efforts to trace the payment
transaction and notify the payee of the outcome.

In addition, payment service providers shall be
liable to their respective payment service users for
any charges for which they are responsible, and for
any interest to which the payment service user is
subject as a consequence of non-execution or
defective, including late, execution of the payment
transaction.

0.1

Liability in the case of payment initiation services
for non-execution, defective or late execution of

0.1

A 82

P3

A 83
P1

In addition, payment service providers shall be liable
to their respective payment service users for any
charges for which they are responsible, and for any
interest to which the payment service user is subject as
a consequence of non-execution or defective,
including late, execution of the payment transaction.

F

Liability in the case of payment initiation services
for non-execution, defective or late execution of

F
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P1

payment transactions

payment transactions

Where a payment order is initiated by the payer
through a payment initiation service provider, the
account servicing payment service provider shall,
without prejudice to Article 71 and Article 88(2) and
(3), refund to the payer the amount of the nonexecuted or defective payment transaction and,
where applicable, restore the debited payment
account to the state in which it would have been had
the defective payment transaction not taken place.

Where a payment order is initiated by the payer
through a payment initiation service provider, the
account servicing payment service provider shall,
without prejudice to Article 64 and Article 81
paragraph 2, 3 and 4, refund to the payer the amount
of the non- executed or defective payment transaction
and, where applicable, restore the debited payment
account to the state in which it would have been had
the defective payment transaction not taken place.

The burden shall be on the payment initiation service
provider to prove that the payment order was
received by the payer’s account servicing payment
service provider in accordance with Article 78 and
that within its sphere of competence the payment
transaction was authenticated, accurately recorded
and not affected by a technical breakdown or other
deficiency linked to the non-execution, defective or
late execution of the transaction.
A 90
P1

If the payment initiation service provider is liable
for the non-execution, defective or late execution of
the payment transaction, it shall immediately
compensate the account servicing payment service
provider at its request for the losses incurred or sums
paid as a result of the refund to the payer.

0.1

P2

The burden shall be on the payment initiation service
provider to prove that the payment order was received
by the payer’s account servicing payment service
provider in accordance with Article 71 and that within
its sphere of competence the payment transaction was
authenticated, accurately recorded and not affected by
a technical breakdown or other deficiency linked to
the non-execution, defective or late execution of the
transaction.

A 83

If the payment initiation service provider is liable for
the non-execution, defective or late execution of the
payment transaction, it shall immediately compensate
the account servicing payment service provider at its
request for the losses incurred or sums paid as a result
of the refund to the payer.

P3

A 91

Additional financial compensation
Any financial compensation additional to that
provided for under this Section may be determined
in accordance with the law applicable to the contract
concluded between the payment service user and the
payment service provider.

0.1

A84

Additional financial compensation

F

F

This Section is without prejudice to any additional
financial compensation determined in accordance with
the law applicable to the contract concluded between
the payment service user and the payment service
provider.
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A 92

Right of recourse

0.1

P1

Where the liability of a payment service provider
under Articles 73 and 89 is attributable to another
payment service provider or to an intermediary, that
payment service provider or intermediary shall
compensate the first payment service provider for
any losses incurred or sums paid under Articles 73
and 89. That shall include compensation where any
of the payment service providers fail to use strong
customer authentication.

A92

0.1

P2

Further financial compensation may be determined
in accordance with agreements between payment
service providers and/or intermediaries and the law
applicable to the agreement concluded between
them.

A 93

Abnormal and unforeseeable circumstances

0.1

No liability shall arise under Chapter 2 or 3 in cases
of abnormal and unforeseeable circumstances
beyond the control of the party pleading for the
application of those circumstances, the consequences
of which would have been unavoidable despite all
efforts to the contrary, or where a payment service
provider is bound by other legal obligations covered
by Union or national law.

A85

Right of recourse

F

P1

Where the liability of a payment service provider
under Articles 66 and 82 is attributable to another
payment service provider or to an intermediary, that
payment service provider or intermediary shall
compensate the first payment service provider for any
losses incurred or sums paid under Articles 66 and 82.
That shall include compensation where any of the
payment service providers fail to use strong customer
authentication.

A85

F

P2

Further financial compensation may be determined in
accordance with agreements between payment service
providers and/or intermediaries and the law applicable
to the agreement concluded between them.

A86

Abnormal and unforeseeable circumstances

F

Under the terms established by the Bank of Albania,
no liability shall arise under Chapters 2 or 3 of this
title in cases of abnormal and unforeseeable
circumstances beyond the control of the party
pleading for the application of those circumstances,
the consequences of which would have been
unavoidable despite all efforts to the contrary, or
where a payment service provider is bound by other
legal obligations covered by law or regulation.

Page 122
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

A 94
P1

Data protection

0.1

Ar 95
P1

Payment service providers shall only access, process
and retain personal data necessary for the provision
of their payment services, with

P1

P2

0.1

A87

P3

CHAPTER 5
Operational and security risks and authentication

F

Processing of personal data

1.
Member States shall permit processing of
personal data by payment systems and payment
service providers when necessary to safeguard the
prevention, investigation and detection of payment
fraud. The provision of information to individuals
about the processing of personal data and the
processing of such personal data and any other
processing of personal data for the purposes of this
Directive shall be carried out in accordance with
Directive 95/46/EC, the national rules which
transpose Directive 95/46/EC and with Regulation
(EC) No 45/2001.

P2

DATA PROTECTION

CHAPTER 4
Data protection

Ar 94

A 87

0.1

The payment systems and payment service providers
may process personal data when and in the extent
necessary to safeguard the prevention, investigation
and detection of payment fraud.
The processing of personal data for the purposes of
this Law shall be carried out in accordance with the e
enforced legislation for peronal data protection.

Payment service providers shall only access, process
and retain personal data necessary for the provision of
their payment services, with the explicit consent of the
payment service user.

A88

CHAPTER 5

F

F

OPERATIONAL AND SECURITY RISKS AND
AUTHENTICATION

P1

Management of operational and security risks
Management of operational and security risks
Member States shall ensure that payment service
providers establish a framework with appropriate
mitigation measures and control mechanisms to
manage the operational and security risks, relating to
the payment services they provide. As part of that
framework, payment service providers shall

Payment service providers establish a framework with
appropriate mitigation measures and control
mechanisms to manage the operational and security
risks, relating to the payment services they provide.
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establish
and
maintain
effective
incident
management procedures, including for the detection
and classification of major operational and security
incidents.

Ar 95
P2

Ar 95
P3

As part of that framework, payment service providers
shall establish and maintain effective incident
management procedures, including for the detection
and classification of major operational and security
incidents.

Member States shall ensure that payment service
providers provide to the competent authority on an
annual basis, or at shorter intervals as determined by
the competent authority, an updated and
comprehensive assessment of the operational and
security risks relating to the payment services they
provide and on the adequacy of the mitigation
measures and control mechanisms implemented in
response to those risks.

0.1

By 13 July 2017, EBA shall, in close cooperation
with the ECB and after consulting all relevant
stakeholders, including those in the payment services
market, reflecting all interests involved, issue
guidelines in accordance with Article 16 of
Regulation (EU) No 1093/2010 with regard to the
establishment, implementation and monitoring of the
security measures, including certification processes
where relevant.

0.1

A88

P2

A88

P3

The payment service providers shall provide to the
Bank of Albania on an annual basis, or at shorter
intervals as determined by the Bank of Albania, an
updated and comprehensive assessment of the
operational and security risks relating to the payment
services they provide and on the adequacy of the
mitigation measures and control mechanisms
implemented in response to those risks.

F

Bank of Albania, when establishing the sub legal ats
for the adequate application of this Article, the Bank
of Albania shall take into consideration the
international best practices and regulatory technical
standards of the field.

EBA shall, in close cooperation with the ECB,
review the guidelines referred to in the first
subparagraph on a regular basis and in any event at
least every 2 years.

Ar 95
P4

Taking into account experience acquired in the
application of the guidelines referred to in paragraph
3, EBA shall, where requested to do so by the
Commission as appropriate, develop draft regulatory
technical standards on the criteria and on the
conditions for establishment, and monitoring, of

0.1

A88

P4

N/A

Paragraph 4 of the
directive is N / A
because
these
provisions defines or
the obligations of the
EBA to draft technical

Page 124
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

security measures.

standards.
BoA
in
drafting
secondary
legislation
will
transpose
these
technical standards

Power is delegated to the Commission to adopt the
regulatory technical standards referred to in the first
subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of
Regulation (EU) No 1093/2010.

A95
P5

A96
P1

EBA shall promote cooperation, including the
sharing of information, in the area of operational and
security risks associated with payment services
among the competent authorities, and between the
competent authorities and the ECB and, where
relevant, the European Union Agency for Network
and Information Security.

0.1

Incident reporting

0.1

In the case of a major operational or security
incident, payment service providers shall, without
undue delay, notify the competent authority in the
home Member State of the payment service
provider.
Where the incident has or may have an impact on
the financial interests of its payment service users,
the payment service provider shall, without undue
delay, inform its payment service users of the
incident and of all measures that they can take to
mitigate the adverse effects of the incident.

A88

N/A

P5

A89
P1

Incident reporting

Paragraph 4 of the
directive is N / A
because
these
provisions defines or
the obligations of the
EBA to draft technical
standards.
BoA
in
drafting
secondary
legislation
will
transpose
these
technical standards

F

In the case of a major operational or security incident,
payment service providers shall, without undue delay,
notify the Bank of Albania.

P2
Where the incident has or may have an impact on the
financial interests of its payment service users, the
payment service provider shall, without undue delay,
inform its payment service users of the incident and of
all measures that they can take to mitigate the adverse
effects of the incident.

Page 125
A = Article; P= Paragraph; S= Sentence; N= Number;
F= Full conformity; P= Partial conformity; N= Not in conformity; N/A=not applicable

A96
P2

Upon receipt of the notification referred to in
paragraph 1, the competent authority of the home
Member State shall, without undue delay, provide
the relevant details of the incident to EBA and to the
ECB. That competent authority shall, after assessing
the relevance of the incident to relevant authorities
of that Member State, notify them accordingly.
EBA and the ECB shall, in cooperation with the
competent authority of the home Member State,
assess the relevance of the incident to other relevant
Union and national authorities and shall notify them
accordingly. The ECB shall notify the members of
the European System of Central Banks on issues
relevant to the payment system.

0.1

A89
P3

P4

Upon receipt of the notification referred to in
paragraph 1, Bank of Albania shall, where
appropriate, take all of the necessary measures to
protect the immediate safety of the financial system.

F

The payment service providers shall provide, in such a
manner and periodicity as prescribed by the Bank of
Albania, and at least on an annual basis, statistical
data on fraud relating to the different means of
payment.

On the basis of that notification, the competent
authorities shall, where appropriate, take all of the
necessary measures to protect the immediate safety
of the financial system.

A96
P3

3. By 13 January 2018, EBA shall, in close
cooperation with the ECB and after consulting all
relevant stakeholders, including those in the payment
services market, reflecting all interests involved,
issue guidelines in accordance with Article 16 of
Regulation (EU) No 1093/2010 addressed
(a)
payment service providers, on the
classification of major incidents referred to in
paragraph 1, and on the content, the format,
including standard notification templates, and the
procedures for notifying such incidents;

N/A

Paragraph 3 of the
directive is N / A
because
these
provisions defines or
the obligations of the
EBA to draft technical
standards.
BoA
in
drafting
secondary
legislation
will
transpose
these
technical standards

(b)
competent authorities, on the criteria on
how to assess the relevance of the incident and the
details of the incident reports to be shared with other
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domestic authorities. to each of the following:

A96
P4
A96
P5

A 96

P6

A 97
P1

A 97
P2

EBA shall, in close cooperation with the ECB,
review the guidelines referred to in paragraph 3 on a
regular basis and in any event at least every 2 years

N/A

Iden

While issuing and reviewing the guidelines referred
to in paragraph 3, EBA shall take into account
standards and/or specifications developed and
published by the European Union Agency for
Network and Information Security for sectors
pursuing activities other than payment service
provision.

N/A

Iden

. Member States shall ensure that payment service
providers provide, at least on an annual basis,
statistical data on fraud relating to different means of
payment to their competent authorities. Those
competent authorities shall provide EBA and the
ECB with such data in an aggregated form.

N/A

Iden

Authentication
Member States shall ensure that a payment service
provider applies strong customer authentication
where the payer:
(a)
accesses its payment account online;
(b)
initiates an electronic payment transaction;
(c)
carries out any action through a remote
channel which may imply a risk of payment fraud or
other abuses.

0.1

With regard to the initiation of electronic payment
transactions as referred to in point (b) of paragraph
1, Member States shall ensure that, for electronic
remote payment transactions, payment service

0.1

A90

P1

Authentication
Payment service providers, in the manner determined
by Bank of Albania, shall apply strong customer
authentication where the payer:

F

a)
accesses its payment account online;
b)
initiates an electronic payment transaction;
c)
carries out any action through a remote
channel which may imply a risk of payment fraud or
other abuses.
A90

P2

With regard to the initiation of electronic payment
transactions as referred to in letter (b) of the previous
paragraph, for electronic remote payment transactions,

F
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providers apply strong customer authentication that
includes elements which dynamically link the
transaction to a specific amount and a specific payee.

A 97
P3

A 97
P4

A97
P5

A98
P1

the payment service providers shall apply strong
customer authentication that includes elements which
dynamically link the transaction to a specific amount
and a specific payee.

With regard to paragraph 1, Member States shall
ensure that payment service providers have in place
adequate security measures to protect the
confidentiality and integrity of payment service
users’ personalised security credentials.

0.1

Paragraphs 2 and 3 shall also apply where payments
are initiated through a payment initiation service
provider. Paragraphs 1 and 3 shall also apply when
the information is requested through an account
information service provider.

0.1

Member States shall ensure that the account
servicing payment service provider allows the
payment initiation service provider and the account
information service provider to rely on the
authentication procedures provided by the account
servicing payment service provider to the payment
service user in accordance with paragraphs 1 and 3
and, where the payment initiation service provider is
involved, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3.

0.1

Regulatory technical standards on authentication
and communication
1. EBA shall, in close cooperation with the ECB
and after consulting all relevant stakeholders,
including those in the payment services market,
reflecting all interests involved, develop draft
regulatory technical standards addressed to payment
service providers as set out in Article 1(1) of this
Directive in accordance with Article 10 of
Regulation (EU) No 1093/2010 specifying:

0.1

A90

P3

A90

P4

A90

P5

A91

With regard to paragraph 1, the payment service
providers shall have in place adequate security
measures to protect the confidentiality and integrity of
payment service users’ personalised security
credentials.

F

Paragraphs 2 and 3 shall also apply where payments
are initiated through a payment initiation service
provider. Paragraphs 1 and 3 shall also apply when the
information is requested through an account
information service provider.

F

The account servicing payment service provider shall
allow the payment initiation service provider and the
account information service provider to rely on the
authentication procedures provided by the account
servicing payment service provider to the payment
service user in accordance with paragraphs 1 and 3
and, where the payment initiation service provider is
involved, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3.

F

Regulatory technical standards on authentication
and communication

F

P1
Bank of Albania shall set forth by a by-law act, the
technical requirements for the payment Service
providers asset out in Article 5 letter cc of this Law
specifying:
a) the requirements of the strong customer
authentication referred to in Article 90
paragraphs 1 and 2;
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(a)
the requirements of the strong customer
authentication referred to in Article 97(1) and (2);
(b)
the exemptions from the application of
Article 97(1), (2) and (3), based on the criteria
established in paragraph 3 of this Article;
(c)
the requirements with which security
measures have to comply, in accordance with Article
97(3) in order to protect the confidentiality and the
integrity of the payment service users’ personalised
security credentials; and
(d)
the requirements for common and secure
open standards of communication for the purpose of
identification, authentication, notification, and
information, as well as for the implementation of
security measures, between account servicing
payment service providers, payment initiation
service providers, account information service
providers, payers, payees and other payment service
providers.

A98
P2

The draft regulatory technical standards referred to
in paragraph 1 shall be developed by EBA in order
to:
(a)
ensure an appropriate level of security for
payment service users and payment service
providers, through the adoption of effective and riskbased requirements;
(b)
ensure the safety of payment service users’
funds and personal data;
(c)
secure and maintain fair competition
among all payment service providers;
(d)
ensure technology and business-model
neutrality;
(e)
allow for the development of user-friendly,
accessible and innovative means of payment.

b)

c)

d)

0.1

A91
P2

the exemptions from the application of
Article 90 paragraphs 1, 2 and 3, based on
the criteria established in paragraph 3 of this
Article;
the requirements with which security
measures have to comply, in accordance
with Article 90 paragraph 3 in order to
protect the confidentiality and the integrity
of the payment service users’ personalised
security credentials; and
the requirements for common and secure
open standards of communication for the
purpose of identification, authentication,
notification, and information, as well as for
the implementation of security measures,
between account servicing payment service
providers, payment initiation service
providers, account information service
providers, payers, payees and other payment
service providers.

The regulatory technical standards referred to in
paragraph 1 shall be developed by Bank of Albania in
order to:
a) ensure an appropriate level of security for
payment service users and payment service
providers, through the adoption of effective
and risk-based requirements;
b) ensure the safety of payment service users’
funds and personal data;
c) secure and maintain fair competition among
all payment service providers;
d) ensure technology and business-model
neutrality;
e) allow for the development of user-friendly,
accessible and innovative means of
payment.

F
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A98
P3

A98
P4

A 98
P4

A 99
P1

The exemptions referred to in point (b) of paragraph
1 shall be based on the following criteria:
(a)
the level of risk involved in the service
provided;
(b)
the amount, the recurrence of the
transaction, or both;
(c)
the payment channel used for the
execution of the transaction.

0.1

A91
P3

The exemptions referred to in subparagraph (b) of
paragraph 1 of this Article shall be based on the
following criteria:
a) the level of risk involved in the service
provided;
b) the amount, the recurrence of the
transaction, or both;
c) the payment channel used for the execution
of the transaction.

.EBA shall submit the draft regulatory technical
standards referred to in paragraph 1 to the
Commission by 13 January 2017.
Power is delegated to the Commission to adopt those
regulatory technical standards in accordance with
Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.

F

N/A

As above mentioned
comment for Albania

N/A

As above mentioned
comment for Albania

5. In accordance with Article 10 of Regulation
(EU) No 1093/2010, EBA shall review and, if
appropriate, update the regulatory technical
standards on a regular basis in order, inter alia, to
take account of innovation and technological
developments.
CHAPTER 6
ADR procedures for the settlement of disputes
Section 1
Complaint procedures
Complaints
1. Member States shall ensure that procedures are
set up which allow payment service users and other
interested parties including consumer associations,
to submit complaints to the competent authorities
with regard to payment service providers’ alleged
infringements of this Directive.

0.1

A92

Section 1
Complaint procedures

F

Article 92
Unit responsible for alternative resolution of
disputes
P1
The Bank of Albania, without prejudice to the right of
parties to bring proceedings before a court in
accordance with the applicable legislation on
consumer’s protection, shall establish a separate
entity, ADR, which shall examine and settle the
disputes arise between consumers or microenterprises
and payment service providers with regard to alleged
infringements of this Law.
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A 99
P2

2. Where appropriate and without prejudice to the
right to bring proceedings before a court in
accordance with national procedural law, the reply
from the competent authorities shall inform the
complainant of the existence of the ADR procedures
set up in accordance with Article 102.

0.1

5.The Bank of Albania shall publish the
procedure for the alternative resolution of
disputes.

A92
P5

6.The payment service provider shall inform the
payment service user about the right to refer the
dispute to the ADR entity the rights and
obligations arising under Titles III and IV of this
Law.

A93
P6

Article 100

Competent authorities
1.
Member States shall designate competent
authorities to ensure and monitor effective
compliance with this Directive. Those competent
authorities shall take all appropriate measures to
ensure such compliance.
They shall be either:
(a)
competent authorities within the meaning
of Article 4(2) of Regulation (EU) No 1093/2010; or
(b)
bodies recognised by national law or by
public authorities expressly empowered for that
purpose by national law.
They shall not be payment service providers, with
the exception of national central banks.
2. The authorities referred to in paragraph 1 shall
possess all powers and adequate resources necessary
for the performance of their duties. Where more than
one competent authority is empowered to ensure and
monitor effective compliance with this Directive,
Member States shall ensure that those authorities
collaborate closely so that they can discharge their
respective duties effectively.
3. The competent authorities shall exercise their
powers in accordance with national law either:
(a)
directly under their own authority or under
the supervision of the judicial authorities; or

0.1

F

A92
P1

F
Section 1
Complaint procedures
Article 92
Unit responsible for alternative resolution
of disputes

Paragraph 1 letter “a”,
paragraph 3, letter “b”
and paragraphs 4 and 5
are not applicable (N/A)
for Albania.

1.
The Bank of Albania, without prejudice to
the right of parties to bring proceedings before a court
in accordance with the applicable legislation on
consumer’s protection, shall establish a separate
entity, ADR, which shall examine and settle the
disputes arise between consumers or microenterprises
and payment service providers with regard to alleged
infringements of this Law.
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(b)
by application to courts which are
competent to grant the necessary decision, including,
where appropriate, by appeal, if the application to
grant the necessary decision is not successful.
4.
In the event of infringement or suspected
infringement of the provisions of national law
transposing Titles III and IV, the competent
authorities referred to in paragraph 1 of this Article
shall be those of the home Member State of the
payment service provider, except for agents and
branches conducted under the right of establishment
where the competent authorities shall be those of the
host Member State.
5. Member States shall notify the Commission of
the designated competent authorities referred to in
paragraph 1 as soon as possible and in any event by
13 January 2018. They shall inform the Commission
of any division of duties of those authorities. They
shall immediately notify the Commission of any
subsequent change concerning the designation and
respective competences of those authorities.
6.
EBA shall, after consulting the ECB, issue
guidelines, addressed to the competent authorities, in
accordance with Article 16 of Regulation (EU) No
1093/2010 on the complaints procedures to be taken
into consideration to ensure compliance with
paragraph 1 of this Article. Those guidelines shall be
issued by 13 January 2018 and shall be updated on a
regular basis, as appropriate.
Article 101

ADR procedures and penalties
Dispute resolution
1. Member States shall ensure that payment service
providers put in place and apply adequate and
effective complaint resolution procedures for the
settlement of complaints of payment service users
concerning the rights and obligations arising under
Titles III and IV of this Directive and shall monitor
their performance in that regard.
Those procedures shall be applied in every Member
State where the payment service provider offers the

0.1

A93

P
Obligations of payment service providers for the
resolution of disputes

P1

1.

2.
P2

Consumers or microenterprises, prior to the
submission of the claim to the ADR entity, shall
address to the payment service provider with
regard to the alleged infringements of this Law.
The payment service providers, as entities being
supervised and regulated by the Bank of Albania,
shall ensure to establish and implement adequate

The requirements are
going to be fulfilled
by BoA’s secondary
legislation
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payment services and shall be available in an official
language of the relevant Member State or in another
language if agreed between the payment service
provider and the payment service user.
2. Member States shall require that payment service
providers make every possible effort to reply, on
paper or, if agreed between payment service
provider and payment service user, on another
durable medium, to the payment service users’
complaints. Such a reply shall address all points
raised, within an adequate timeframe and at the latest
within 15 business days of receipt of the complaint.
In exceptional situations, if the answer cannot be
given within 15 business days for reasons beyond
the control of the payment service provider, it shall
be required to send a holding reply, clearly
indicating the reasons for a delay in answering to the
complaint and specifying the deadline by which the
payment service user will receive the final reply. In
any event, the deadline for receiving the final reply
shall not exceed 35 business days.
Member States may introduce or maintain rules on
dispute resolution procedures that are more
advantageous to the payment service user than that
referred to in the first subparagraph. Where they do
so, those rules shall apply.
3. The payment service provider shall inform the
payment service user about at least one ADR entity
which is competent to deal with disputes concerning
the rights and obligations arising under Titles III and
IV.
4. The information referred to in paragraph 3 shall
be mentioned in a clear, comprehensive and easily
accessible way on the website of the payment
service provider, where one exists, at the branch, and
in the general terms and conditions of the contract
between the payment service provider and the
payment service user. It shall specify how further
information on the ADR entity concerned and on the
conditions for using it can be accessed.

P3

3.

P4

4.

P5

5.

P6
6.

P7
7.

and effective procedure for the settlement of
disputes concerning the rights and obligations
arising under Titles III and IV of this Law.
The procedures referred to in paragraph 2 of this
Article shall be available at least in Albanian
language, and in another language if expressly
agreed between the parties.
The payment service provider shall reply, on
paper or, if agreed between the parties, on
another durable medium, to complaints.
The payment service provider’s reply referred to
in paragraph 4 of this Article shall address all
paragraphs raised, within an adequate timeframe
and at the latest within 15 business days of
receipt of the complaint. In exceptional
situations, if the answer cannot be given within
15 business days for reasons beyond the control
of the payment service provider, it shall be
required to send a holding reply, clearly
indicating the reasons for a delay in answering to
the complaint and specifying the deadline by
which the payment service user will receive the
final reply. In any event, the deadline for
receiving the final reply shall not exceed 35
business days.
The payment service provider shall inform the
payment service user about the right to refer the
dispute to the ADR entity the rights and
obligations arising under Titles III and IV of this
Law.
The information referred to in paragraph 6 shall
be mentioned in a clear, comprehensive and
easily accessible way on the website of the
payment service provider, where one exists, at
the branch, and in the framework contract
between the payment service provider and the
payment service user. It shall specify how further
information on alternative dispute resolution
procedures can be accessed.
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Article 102

ADR procedures
1. Member States shall ensure that adequate,
independent, impartial, transparent and effective
ADR procedures for the settlement of disputes
between payment service users and payment service
providers concerning the rights and obligations
arising under Titles III and IV of this Directive are
established according to the relevant national and
Union law in accordance with Directive 2013/11/EU
of the European Parliament and the Council, using
existing competent bodies where appropriate.
Member States shall ensure that ADR procedures are
applicable to payment service providers and that
they also cover the activities of appointed
representatives.
2. Member States shall require the bodies referred
to in paragraph 1 of this Article to cooperate
effectively for the resolution of cross-border disputes
concerning the rights and obligations arising under
Titles III and IV.

0.1

A93

F
Obligations of payment service providers
for the resolution of disputes

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1.
Consumers or microenterprises,
prior to the submission of the claim to the
ADR entity, shall address to the payment
service provider with regard to the alleged
infringements of this Law.
2.
The payment service providers, as
entities being supervised and regulated by
the Bank of Albania, shall ensure to
establish and implement adequate and
effective procedure for the settlement of
disputes concerning the rights and
obligations arising under Titles III and IV of
this Law.
3.
The procedures referred to in
paragraph 2 of this Article shall be available
at least in Albanian language, and in another
language if expressly agreed between the
parties.
4.
The payment service provider
shall reply, on paper or, if agreed between
the parties, on another durable medium, to
complaints.
5.
The payment service provider’s
reply referred to in paragraph 4 of this
Article shall address all paragraphs raised,
within an adequate timeframe and at the
latest within 15 business days of receipt of
the complaint. In exceptional situations, if
the answer cannot be given within 15
business days for reasons beyond the control
of the payment service provider, it shall be
required to send a holding reply, clearly
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indicating the reasons for a delay in
answering to the complaint and specifying
the deadline by which the payment service
user will receive the final reply. In any
event, the deadline for receiving the final
reply shall not exceed 35 business days.
6.
The payment service provider
shall inform the payment service user about
the right to refer the dispute to the ADR
entity the rights and obligations arising
under Titles III and IV of this Law.
7.
The information referred to in
paragraph 6 shall be mentioned in a clear,
comprehensive and easily accessible way on
the website of the payment service provider,
where one exists, at the branch, and in the
framework contract between the payment
service provider and the payment service
user. It shall specify how further
information on alternative dispute resolution
procedures can be accessed.
A 103
P1

1.

1. Member States shall lay down rules on penalties
applicable to infringements of the national law
transposing this Directive and shall take all
necessary measures to ensure that they are
implemented. Such penalties shall be effective,
proportionate and dissuasive.

0.1

A 94
1.

2.

a)

b)

Any infringement to the provisions of this Law
shall be classified as administrative offense and
Bank of Albania has the power to impose
penalties to the payment service provider or to
them that control and manage its activity.
The Bank of Albania shall apply a penalty from
ALL 50,000 to ALL 250,000 on the payment
institution and payment service provider, which is
excepted under Article 27 or 28 of this Law, if
committing the following infringements:
provides payment services not included in the
licence or which are not registered in accordance
with Articles 6 and 16 of this Law;
fails to meet the minimum capital requirements,
as laid down in this Law and the by-law acts

F
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

3.

a)

issued for its implementation;
does not protect the funds of payment service
users, in violation of Article 12 of this Law;
has failed to establish adequate and
comprehensive rules, procedures and systems for
the management and internal audit, as set forth in
paragraph 4 of Article 13 of this Law;
does not notify the Bank of Albania on new facts
or circumstances ascertained after the granting of
the authorisation, as laid down in Article 17 of
this Law;
does not maintain accounts and does not prepare
financial statements to reflect their financial
condition precisely and in accordance with the
accounting rules and principles as laid down in
Article 18 of this Law;
in case the payment institution carries out other
activities different from those of payment
services, does not keep separate accounting
information as set forth in paragraph 4 of Article
18 of this Law;
does not report according to the form, type,
methodology, content and reporting periods
determined in the by-law acts issued by the Bank
of Albania, as set forth in Article 18 of this Law;
grants credit relating to payment services, in
violation of the requirements laid down in
paragraph 4 of Article 19 of this Law;
provides payment services through an agent,
without informing the Bank of Albania, as laid
down in paragraph 1 of Article 21 of this Law;
does not inform the Bank of Albania on the
transfer the operational functions of payment
services to a third party/ies, as laid down in
paragraph 6 of Article 21 of this Law.
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 50,000 to ALL 250,000 to the payment
service provider, if committing the following
infringements;
Charges the payment service user on providing
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

information in violation of Article 33 of this Law;
does not provide to the payment service user the
information on the characteristics of payment
services, small value payment instruments carried
out accordingly to the framework contract, laid
down in Article 35 of this Law;
does not provide to the payment service user the
general information about the individual
transactions of the payment, set forth in Article 37
to 42 of this Law, or does not provide information
in the manner determined in this articles;
does not provide to the payment service user the
general information about the individual
transactions of payments carried out accordingly
to the framework contract, set forth in Article 44
to 47 of this Law, or does not provide information
accordingly to the manner stipulated in this
Articles;
charges the payment service user in case of
framework contract termination, in violation of
Article 48 of this Law;
does not provide to the payer the information
about the individual transactions of payment laid
down in Article 50 of this Law, or does not
provide to the payee the information about the
individual transaction, set forth in Article 51 of
this Law;
does not provide to the payer the information on
the charges and the exchange rate, set out in
Article 52 of this Law;
does not inform the payment service user about
the charges applicable on the use of a payment
instrument prior to the initiation of the payment
transaction, in violation of Article 53, paragraph 2
of this Law;
does not execute the payment transaction after
receiving the payment order, in violation of
Article 71 of this Law;
does not notify the payment service user for the
refusal of the execution of the payment order,
accordingly to the stipulations laid down in
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k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)

r)

4.

a)

Article 72, paragraphs 1 and 2 of this Law;
does not allow the payment service user to revoke
the payment order, accordingly to Article 73 of
this Law;
does not transfer the full amount of the payment
transaction, as laid down in paragraph 1 of Article
74 of this Law, or in the event the parties have
agreed on deducting charges from the transferred
amount, does not inform the payee on the full
amount of the payment transaction and the
deducted charges, as set forth in paragraph 2 of
Article 74 of this Law;
does not execute the payment transaction within
the time limits set forth in Article 76 of this Law;
does not transmit a payment order initiated by or
through the payee to the payer’s payment service
provider within the time limits agreed between
the parties on the established day, as set forth in
paragraph 3 of Article 76 of this Law;
does not make the funds available to the payee
within the time limits set forth in Articles 77 to 79
of this Law;
does not refund the amount of non-executed or
defective payment order, as well as the charges or
relevant interests, as laid down in Article 82 of
this Law;
infringes the requirements on the maintenance of
confidentiality of data, in violation of the
stipulations laid down in this Law:
fails to set out the procedures and rules for the
alternative resolution of disputes in relation with
the provision of payment service, or in the event
these rules and procedures do not meet the
requirements laid down in this Law
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 50,000 to ALL 250,000, in the event of
concluding the following infringements:
to a participant in the system, if it acts in violation
with the stipulations set forth in Article 29,
paragraph 3;
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b)
5.

a)

b)

c)

6.

7.

8.

9.

to a bank, it acts in violation of the stipulations set
forth in Article 30.
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 50,000 to ALL 250,000, in the event the
payment service provider for the account service
commits the following infringements:
When it does not immediately confirm to the
payment service provider whether an amount
necessary for the execution of a card-based
payment transaction is available on the payment
account of the payer, as laid down in Article 58 of
this Law;
When it does not provide the necessary
information for the realisation of a transaction
that is initiated through a provider for the
initiation of the payment, in violation of the
stipulations laid down in Article 59;
When it does not provide the necessary
information to the service provider on the account
information, in violation of the stipulations laid
down in Article 60.
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 50,000 to ALL 250,000, to the payment
service provider that is excluded under Article 27
or 28 of this Law, if it does not notify the Bank of
Albania on any change in its situation, that affects
the fulfilment of the conditions to benefit the
exclusion./
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 10,000 to ALL 50,000, to the employees
responsible for the infringements set forth in
paragraphs 2 and 3 of this Article.
Bank of Albania shall impose a penalty from
ALL 20,000 to ALL 100,000, to the administrator
of the payment institution or the person
responsible for the management, in relation to the
payment services if it does not provide to the
Bank of Albania the necessary information, in the
form and time limit as set forth in Article 25,
paragraph 2 of this Law.
Bank of Albania shall impose a penalty from
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10.

11.

a)
b)
c)
d)
12.

13.

ALL 5,000 to ALL 50,000, to the employee
responsible for the infringements set forth in
paragraph 8 of this Article.
The Bank of Albania, except for the cases of
revocation of the license provisioned in Article
15, paragraph 1 and suspension of one or more of
the activities according to Article 25, paragraph
2, letter “c” of this Law, when it deems it
appropriate, may suspend one or more activities,
or may revoke the license of the payment
institution, when it is required by the General
Directorate for the Prevention of Money
Laundering under the legislation in force, for the
prevention of money laundering and terrorism
financing.
In determining the amount of the penalty, laid
down in paragraphs 2 to 9 of this Article, the
Bank of Albania shall consider:
circumstances in which the infringement took
place;
consequences of the infringement;
repetition of the infringement;
importance and duration of the infringement.
The right to review the administrative offences,
set forth in this Law, cannot be exercised when 3
years have passed from the moment of
committing the administrative offence.
In the event of repetition of infringements, or the
penalty is no paid within the time limit
accordingly to the procedure set forth in the
legislation “On administrative offenses”, the
Bank of Albania shall decide the doubling of the
penalty.
If the infringements are repeated and the penalty
is not paid again within the deadline, then the
Bank of Albania decides to suspend the exercise
of one or more activities for a period of 6 months.
In the decision to suspend the exercise of one or
more activities, the Bank of Albania shall charge
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the entity/person with the payment of all
outstanding liabilities and with the completion of
all deficiencies found. In the event that upon the
expiry of the 6-month suspension period, the
Bank of Albania considers that the entity has not
fulfilled all the obligations set forth above at this
point, it shall decide on the repeal of the license.
14.

15.

2.
Member States shall allow their competent
authorities to disclose to the public any
administrative penalty that is imposed for
infringement of the measures adopted in the
transposition of this Directive, unless such disclosure
would seriously jeopardise the financial markets or
cause disproportionate damage to the parties
involved.

A 103
P2

1.

0.1

A 95

The penalties imposed pursuant to this Article,
shall be cashed for the account of the Bank of
Albania.
Penalties are executive titles and the Office of
Enforcement is charged with their execution.

1.
The Bank of Albania shall disclose at the
official website the sanctions imposed for
infringements of the provisions of this Law. The
disclosure shall take place upon the person, against
whom the sanction is taken, is informed on that
sanction, including information on the type and nature
of the infringement and the identity of the individual
or legal person, on whom the sanction is imposed.
2.
In the case of disclosure of sanctions, which
are appealed, the Bank of Albania shall disclose the
information on the status and result of the appeal.
3.
The disclosure in compliance with this
Article shall be available at the official website of the
Bank of Albania for a maximum of one year and in
any case in compliance with the applicable legislation
on the protection of personal data.
4. Bank of Albania shall not disclosure the sanctions
only if it judges that this disclosure seriously
jeopardises the stability of financial markets or causes
disproportionate damage to the parties involved.

F
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Anexi 1

ANNEX I

0.1

Anex 1

Annex I
PAYMENT SERVICES

F

PAYMENT SERVICES
(as referred to in letterpoint (kk) of Article 5)
(as referred to in point (3) of Article 4)
1. Services enabling cash to be placed on a payment
account as well as all the operations required for
operating a payment account.
2. Services enabling cash withdrawals from a
payment account as well as all the operations
required for operating a payment account.
3. Execution of payment transactions, including
transfers of funds on a payment account with the
user’s payment service provider or with another
payment service provider:
(a) execution of direct debits, including one-off
direct debits;
(b) execution of payment transactions through a
payment card or a similar device
(c) execution of credit transfers, including standing
orders.
4. Execution of payment transactions where the
funds are covered by a credit line for a payment
service user:
(a) execution of direct debits, including one-off
direct debits;
(b) execution of payment transactions through a
payment card or a similar device;
(c) execution of credit transfers, including standing
orders.
5. Issuing of payment instruments and/or acquiring
of payment transactions.
6. Money remittance.
7. Payment initiation services
8. Account information services

1. Services enabling cash to be placed on a payment
account as well as all the operations required for
operating a payment account.
2. Services enabling cash withdrawals from a payment
account as well as all the operations required for
operating a payment account.
3.Execution of payment transactions, including
transfers of funds on a payment account with the
user’s payment service provider or with another
payment service provider:
a) execution of direct debits, including one-off direct
debits;
b)execution of payment transactions through a
payment card or a similar device;
c) execution of credit transfers, including standing
orders.

4.Execution of payment transactions where the funds
are covered by a credit line for a payment service
user:
a)execution of direct debits, including one-off direct
debits;
b) execution of payment transactions through a
payment card or a similar device;
c) execution of credit transfers, including standing
orders.
5. Issuing of payment instruments and/or acquiring of
payment transactions.
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6. Money remittance.
.

7. Payment initiation services.
8.Account information services.
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