
ANEKSI I 
 
 

RAPORTI I AKTIVITETIT TE DYSHIMTE(RAD) 
 

1. Zgjidhni një prej kutive: 
    □ Pastrim Parash;                 □ Financim i Terrorizmit;   
2. Zgjidhni një prej kutive: 
    □ Raport i ri;                        □ Përmirëson një raport të mëparshëm;  
Pjesa I   Informacion mbi aktivitetin e dyshimtë:   
Statusi ligjor i personit:a.  Individ; b.  Person Fizik Tregtar; c.  Person Juridik; d.  Përfaqësues Ligjor; 
1.a.Emri:_______________________   b. Atësia:____________________ c. Mbiemri :__________________ 
   ç.Emri i shoqërisë:________________________________________________________________   
2.Datëlindja/Data e rregjistrimit:__.___._____                           3.Shtetësia:_______________________              
4. Dokumenti i identifikimit a □ Leje drejtimi automjeti;b □ pasaportë; c □ certifikatë; d □tjetër:___________;   
    Numri i dokumentit:____________________           Autoriteti:______________________ 
 
5. NIPT: 
6. Adresa: 
7. Punësim/lloji i aktivitetit:_______________________________________ 
8. Data e kryerjes së transaksionit   ___,___,____ ; Monedha :  LEK   EUR USD Tjetër  _________;    
9. Shuma  e transaksionit__________________ _ ;    10. Numri i llogarisë/ve                 
                                                                                                              a._____________________;                        
                                                                                                              b._____________________;    
 
Pjesa II  Shpjegime/përshkrime të aktivitetit të dyshimtë:    
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

  Pjesa III   Informacion mbi subjektin raportues:  

Emri : _____________________________; 

Personi Përgjegjës:___________________; 

Firma:_____________________________; 

Aprovuesi__________________________; 

Data e raportimit:__.__._____; 

Tel/Email:_____________________________________; 

                 _____________________________________; 

Adresa:_______________________________________; 

                    
 
 
 

 



INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT  “RAPORTI I AKTIVITETIT TË 
DYSHIMTË” RAD 

HYRJE 
 
Formulari shoqërues “Raporti i Aktivitetit të Dyshimtë” (RTV) është hartuar nga Drejtoria e Parandalimit 
të Pastrimit të Parave (DPPPP)  në zbatimin të Ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”. Ky formular plotësohet dhe dërgohet tek “Autoriteti Përgjegjës” 
nga subjektet e ligjit ,kur ka dyshim se një transaksion mund të përfshijë pastrim parash ose financim të 
terrorizmit. 
 

1. Në pikën një të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse aktiviteti  dyshohet 
se ka të bëjë me pastrim parash ose financim të terrorizmit. 

2. Në pikën dy të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse dërgohet tek 
DPPPP-së, një raport i ri apo bëhet përmirësim i një raporti të mëparshëm. 
 

Pjesa I   Informacion mbi aktivitetin e dyshimtë 
 
Emri,Atësia Mbiemri ose Emri i shoqërisë: Shkruhen emri,atësia dhe mbiemri për personin fizik ose 
emri i shoqërisë për personat juridik. 
Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së një prej kutive subjekti raportues  jep informacion për 
statusin ligjor të personit/ave të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë sipas rastit personit 
juridik,fizik,tregëtar dhe përfaqësues ligjor. 
Datëlindja/Data e rregjistrimit(dd/mm/vvvv) Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) 
është një individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e rregjistrimit të shoqërisë. Data  
shkruhet në formatin tetë shifror. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë 
muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zero (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. 
P.sh, nëse data e lindjes së një individi është 3 Prill 1978, në raport duhet të shkruhet  03/04/1978. 
Shtetësia:Shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e  personave fizik)   
Dokumenti i Identifikimit:Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit. 
Numri i Dokumentit dhe Autoriteti: Këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim dhe 
autoriteti shtetëror që e ka lëshuar.   
NIPT: Shkruhet Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm për personat juridik.    
Adresa:Shkruhet adresa e plotë e personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë. 
Punesim/lloji i aktivitetit: Jepet përshkrimi i punësimit ose llojit të aktivitetit të personit të përfshirë në 
aktivitetin e dyshimtë. 
Data e kryerjes së transaksionit:Data e transaksionit shkruhet në formatin tetë shifror Dy shifrat e para 
tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë 
vitin. Zero (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh, nëse data e transaksionit është 5 Maj 2008, në 
raport duhet të shkruhet  05/05/2008. 
Monedha: Bëhet një kryq në një prej kutive sipas llojit të monedhës së përdorur për kryerjen e 
transaksionit p.sh Lek, USD,GBP,EUR etj.  
Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në lek për një transaksion të vetëm ose për disa  transaksione të 
lidhur me njëri tjetrin. Raportimi i aktivitetit të dyshimtë bëhet menjëherë dhe jo më vonë se shtatëdhjetë  
e dy orë nga momenti i kryerjes së transaksionit/eve. 
Numri i llogarisë/ve: Shkruhen numri/at e llogarive të përfshira në aktivitetin e dyshimtë. 
 
Pjesa II  Shpjegime/përshkrime të aktivitetit të dyshimtë:Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues 
bën një përshkrim të aktivitetit dhe të arsyeve për  dyshim.    
 
Pjesa III   Informacion mbi subjektin raportues ; Në këtë pjesë të raportit a shkruhen të dhënat rreth 
subjektit raportues si;Emri i Subjektit ,Emri dhe Firma e Personit Përgjegjës për parandalimin e pastrimit 
të parave, Emri i personit që bën aprovimin e raportit  RAD (në rastet kur është i ndryshëm nga personi 
përgjegjës), data e raportimit në  formatin (dd/mm/vvvv) si dhe numrin e telefonit/adresen email të 
personit përgjegjës më anë të të cilit “Autoriteti Përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në 
lidhje me raportin e paraqitur. 
  


