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PËRMBAJTJA

Qarkullimi i brendshëm pagesor
Instrumentat për pagesa me para të
gatshme
Instrumentet për qarkullimin pagesor me
para jo të gatshme

1.QARKULLIMI I BRENDSHËM PAGESOR

• Qarkullimi i brendshëm pagesor ose qarkullimi pagesor në vendin tonë paraqet shumën e të gjitha
transaksioneve të qarkullimit pagesor të kryera dhe të shprehura në para kombëtare. Për këtë arsye,
objekt të qarkullimit të brendshëm pagesor janë paratë kombëtare si mjet pagese.
• Në varësi të pagesës dhe përdorimit të formave të caktuara të parave kombëtare, qarkullimi i brendshëm
pagesor mund të klasifikohet:
➢ me para të gatshme, që i përfshin të gjitha transaksionet e qarkullimit pagesor me para të gatshme ose
me para efektive, dhe

➢ me para jo të gatshme, që i përshin të gjitha hyrjet dhe daljet e mjeteve monetare dhe të parave të
gatshme surrogate, pra pa përdorimin direkt të parave efektive.

2. INSTRUMENTAT PËR PAGESA ME PARA
TË GATSHME
• Instrumentet për pagesë me para të gatshme janë:
• Për arkëtime:
➢ Fletëpagesat (Formulari PP10)

➢ Fletëpagesa për të hyrat publike (Formulari PP11)
• Për pagesat:

➢ Urdhri për pagesë të parave të gatshme (Formulari PP40)
➢ Fletëpagesa për pagesë të parave të gatshme (Formulari PP41)

FLETËPAGESA

(FORMULARI PP10)
• Fletëpagesën e përdorin qytetarët dhe
personat juridik edhe atë kur:
✓ qytetarët të cilët në bazë të
shfrytëzimit të shërbimeve të ndryshme,
paguajnë para të gatshme në dobi të
llogarive të subjekteve juridike
✓ personat juridikë kur paguajnë para të
gatshme në bazë të qarkullimit ditor,
rritje të kapitalit themelues dhe kur në
kushte të tjera futin para të gatshme në
llogaritë e tyre.

URDHRI PËR PAGESË TË PARAVE TË GATSHME
(FORMULARI PP40)

• Ky instrument përdoret për tërheqjen e
parave
të
gatshme, pagesa
të
kompensimeve nga rrogat, shpenzimet
materiale,
blerjet
e
produkteve
bujqësore etj.

FLETËPAGESA PËR PAGESË ME PARA TË
GATSHME
(FORMULARI PP41)

• Fletëpagesa për pagesë me para të gatshme
shfrytëzohet gjatë pagesës së parave të gatshme
sipas trasankcioneve, vendimeve gjyqësore të
qytetarëve, gjatë pagesës së pensioneve dhe lloje
të tjera të të ardhurave.
• Pagesa mund të bëhet:
• në arkë në centralin e bartësit të qarkullimit
pagesor
• në bankë ose në arkat e pjesëve të saja
organizative, në arkat në postë etj.

3.INSTRUMENTET PËR QARKULLIMIN
PAGESOR ME PARA JO TË GATSHME
• Instrumentet të cilat shfrytëzohen në qarkullimin pagesor me para jo të gatshme janë:
✓ urdhëresa për transferim (Formulari PP30)
✓ urdhri përmbledhës për transferim – në barrë të një paguesi në dobi të një pranuesi sipas shumë bazave
(Formulari PP31)
✓ urdhri përmbledhës për transferim – në barrë të një paguesi në dobi të një pranuesi sipas shumë
pranuesve (Formulari PP32)
✓ urdhri për pagesë të të hyrave publike (Formulari PP50)

✓ çeku (Formulari PP20)
✓ Çeku i vijëzuar (Formulari PP21)
✓ çeku në llogarinë rrjedhëse të qytetarëve (Formulari PP22)

URDHRI PËR TRANSFERIM
(FORMULARI PP30)

• Instrumenti urdhri për transferim
(Formulari PP30) përdoret për pagesë me
para jo të gatshme për transferimin e
mjeteve nga llogaria e paguesit në
llogarinë e pranuesit të pagesës (pagesa
nga llogaria në llogari).

URDHRI I PËRMBLEDHUR PËR TRANSFERIM –
NË B ARRË TË NJË PAGUESI DHE NË FAVOR TË NJË
PRANUESI NË B AZA TË NDRYSHME
( FOR MUL AR I PP3 1 )

• Urdhri përmbledhës për transferim (në
barrë të një paguesi dhe në favor të
pranuesit mbi disa baza) është instrument,
njëlloj si formulari PP30, që përdoret për të
transferuar mjetet nga llogaria e paguesit në
llogarinë e paguesit.
• Dallimi midis këtyre dy është se formulari
PP31 i referohet pagesave totale për arsye të
shumta dhe në dokumente të ndryshme.

URDHRI PËR PAGESË I TË HYRAVE PUBLIKE
(FORMULARI PP50)

• Ky instrument përdoret ekskluzivisht për pagesë të
obligimeve të personave fizikë dhe juridikë në bazë
të të hyrave publike.
• Me këtë instrument paguhen të gjitha llojet e
taksave, taksat doganore, akcizat, etj.
• Personat juridikë pagesën e bëjnë nga llogaritë e
tyre, kurse personat fizikë atë e bëjnë nga llogaria e
tyre (llogaria rrjedhëse, debitore, kreditore), e
shënojnë numrin e llogarisë së tyre, por në qoftë
se paguajnë me para në dorë, atëherë fushën
“llogaria” nuk e plotësojnë ose nuk e shkruajnë.

ÇEKU

(FORMULARI PP20)

• Çeku është instrument për pagesë me para jo të
gatshme.
• Me çek, trasanti, huamarrësi, i jep urdhër personit
tjetër, bankës-trasante, t’i paguajë remintetit,
shfrytëzuesit të çekut, një shumë të caktuar të
parave nga mbulesa (trasanti) i tij te trasati
• Pagesa e çekut bëhen në afat të përcaktuar me
Ligjin për çek.

• Me shfrytëzim të çekut lehtësohet qarkullimi i
parave pa përdorim të parave të gatshme.

ÇEKU I VIJËZUAR
(FORMULARI PP21)

• Çeku i vijëzuar përdoret si instrument për
pagesë me para jo të gatshme, kurse
lëshohet zakonisht për të siguruar dëshminë
se kush ka paguar shumën e specifikuar në
çek, ose shfrytëzuesi është klient i bankës
ku theksohet se do të paguhet çeku, kurse
ai nuk ka mbulim në atë bankë, por të
njëjtën e ka në bankë tjetër.

