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                                                               BASHKIA VORË 

 

Nr._______prot.                                                                                      Vorë, më___.___.2020 

 

Lënda: Sqarim për shkresën nr. 2254 prot. dt. 18.03.2020 për bllokimin e vlerës së detyrimit 

ndaj Bashkisë Vorë nga subjektet. 

Drejtuar :  Banka Raiffeisen 

                   Banka e Bashkuar e Shqipërisë  

                   Banka Kombëtare Tregtare 

                   Banka Tirana sh.a 

                   Banka Alpha Albania 

                   Banka Intesa Sanpaolo 

                   Banka Procredit 

                   Banka Amerikane e Investimeve  

                   Banka Credins 

                   Banka OTP Albania 

                   Banka Union 

                   Banka e Parë e Investimeve  

Për dijeni :  Guvernatorit të Bankës së Shqiperisë 

  Z. Genc Sejko 

 

Në vijim të shkresës nr. 2254 prot. dt. 18.03.2020 që ju kemi dërguar për detyrimet e 

prapambetura të subjekteve në listën bashkëngjitur, në zbatim të nenit 4, Ligjit nr. 9632 datë 

30.10.2016 “Për sistemin e taksave vendore” I ndryshuar, si dhe Ligjit 10279, dt 20.05.2010 

“Për Kundravajtjet administrative” I ndryshuar, Ju bëjmë me dije që nga subjektet kemi 

marrë ankesa që nga bankat nuk janë respektuar dispozitat ligjore të Nenit 605 Kodi Civil 
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(Ndryshuar me ligjin nr. 8536, datë 18.10.1999) (Shtuar paragrafi i fundit me ligjin 

nr.113/2016, datë 3.11.2016) dhe konkretisht me “Rradhën e preferimit të detyrimeve”.  

Bazuar në Nenin 605 Kodi Civil (Ndryshuar me ligjin nr. 8536, datë 18.10.1999) (Shtuar 

paragrafi i fundit me ligjin nr.113/2016, datë 3.11.2016) ju bëjmë me dije që detyrimet për të 

paguar ndaj punëmarrësve prej subjekteve, kanë preferencë ndaj detyrimeve tatimore që  

referon shkresa me nr. 2254 prot. dt. 18.03.2020. 

Si rrjedhojë kërkojmë nga ju të respektoni dispozitat ligjore të Kodit Civil dhe të lejoni 

subjektet në listën bashkëngjitur të paguajnë punonjësit e tyre nëse paraqesin një kërkesë të 

tillë. Çdo vlerë tjetër që gjendet ose do të kreditohet në  llogaritë e këtyre subjekteve pranë 

bankës tuaj dhe nuk i përkasin buxhetit te pagave duhet bllokohet për detyrimet e 

prapambetura në zbatim të nenit 4, Ligjit nr. 9632 date 30.10.2016 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar, si dhe Ligjit 10279, dt 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative” 

i ndryshuar sipas vlerave në listën bashkëngjitur.  

 

Kërkojmë të na njoftoni sipas afateve të parashikuara në ligj. 

 

Ju faleminderit për bashkëpunimin! 

 

 

 

 

 

 

 

KRYETAR 

   Hekuran BRAHIMAJ                                                           


