LIGJ
Nr. 85/2012
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9049, DATË 10.4.2003 “PËR
DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE
FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË”, TË
NDRYSHUAR
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit
të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar, bëhen
këto shtesa dhe ndryshime:
Neni 1
Në nenin 2, pas pikës 6 shtohen pikat 7, 8 e 9 me këtë përmbajtje:
“7. “Shpenzim i deklarueshëm” është tërësia monetare, e paguar për arsim, mjekim
shëndetësor, pushime, aredim, si dhe të tjera shpenzime të këtij lloji, të kryera nga subjekti
deklarues.
8. Termat “konflikt i interesit”, “zyrtar”, “person i lidhur”, “interesa privatë”, të
përdorur në këtë ligj, kanë të njëjtin kuptim me atë të përcaktuar në nenin 3 pikat 1, 4, 7 dhe
11, si dhe në nenin 5 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar.
9. Përkufizimet “të dhënat personale” dhe “përpunimi i të dhënave” kanë të njëjtin
kuptim me atë të përcaktuar në nenin 3 të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të
dhënave personale”, të ndryshuar.”.
Neni 2
Neni 3 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 3
Subjektet që mbartin detyrimin për deklarim
1. Mbartin detyrimin për deklarim periodik në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive:
a) Presidenti i Republikës, deputetët e Kuvendit, Kryeministri, Zëvendëskryeministri,
ministrat e zëvendësministrat;
b) gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të
Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Avokati i Popullit, anëtari i Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve, anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Inspektori i Përgjithshëm i
Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive;
c) nëpunësit civilë të nivelit të lartë dhe të mesëm drejtues, sipas përcaktimit të nenit
11 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”;
ç) prefektët, nënprefektët, kryetarët e këshillave të qarqeve, kryetarët e bashkive, të
njësive bashkiake dhe të komunave;

d) drejtorët e drejtorive dhe komandantët e Forcave të Armatosura, në Ministrinë e
Mbrojtjes dhe në Shërbimin Informativ Shtetëror;
dh) prokurorët, gjyqtarët dhe përmbaruesit e të gjitha niveleve;
e) drejtuesit e institucioneve të pavarura publike dhe anëtarët e enteve rregullatore;
ë) drejtorët e përgjithshëm, drejtorët e drejtorive dhe shefat e sektorëve,
(komisariateve) në qendër, rrethe e rajone, të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë,
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe
nivelet drejtuese në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave;
f) zyrtari i administratës doganore dhe tatimore, që merret me mbledhjen e të
ardhurave doganore ose tatimore, përfshirë zyrtarin tatimor të njësive të qeverisjes vendore;
g) drejtuesit e të gjitha niveleve të strukturave të kthimit e kompensimit të pronave, të
privatizimit dhe regjistrimit të pasurisë;
gj) zyrtarët, që zgjidhen dhe emërohen nga Kuvendi, Presidenti i Republikës,
Kryeministri, ministrat ose personat e barazuar me ta;
h) Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zëvendësguvernatori dhe anëtarët e Këshillit
Mbikëqyrës të saj;
i) drejtuesit e institucioneve publike në varësi të institucioneve qendrore, në nivel
qarku;
j) drejtuesit e shoqërive anonime me pjesëmarrje të kapitalit shtetëror mbi 50 për qind
dhe me më shumë se 50 punëtorë.
2. Mbartin detyrimin për deklarim edhe personat që, sipas nenit 9 të këtij ligji,
mbartin detyrimin e deklarimit me kërkesë.
3. Kuvendi, me vendim të tij dhe me propozim të Inspektorit të Përgjithshëm, vendos
detyrimin për deklarim të pasurisë për funksione të tjera, të paparashikuara në këtë ligj.”.
Neni 3
Në nenin 4 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:
1. Në paragrafin e parë, fjala “pasurive” zëvendësohet me fjalët “interesave privatë”.
2. Në shkronjën “c”, fjalët “5 000 dollarë amerikanë” zëvendësohen me fjalët “500
000 (pesëqind mijë) lekë”.
3. Pas shkronjës “ë” shtohen shkronjat “f”, “g”, “gj” dhe “h” me këtë përmbajtje:
“f) dhuratat dhe trajtimet preferenciale, përfshirë identitetin e personit fizik ose
juridik, prej nga vijnë apo krijohen dhuratat a trajtimet preferenciale. Nuk deklarohen dhurata
ose trajtim preferencial kur vlera e tyre është më e vogël se 10 000 (dhjetë mijë) lekë, si dhe
kur dy e më shumë dhurata ose trajtime preferenciale, të dhëna nga i njëjti person, së bashku,
nuk e kalojnë këtë vlerë, gjatë së njëjtës periudhë deklarimi;
g) angazhime në veprimtari private me qëllim fitimi ose çdo lloj veprimtarie që krijon
të ardhura, përfshirë çdo lloj të ardhure, të krijuar nga kjo veprimtari ose ky angazhim;
gj) interesa privatë të subjektit, që përputhen, përmbajnë, bazohen ose burojnë nga
marrëdhëniet familjare apo të bashkëjetesës;
h) çdo shpenzim i deklarueshëm, me vlerë mbi 500 000 (pesëqind mijë) lekë, i kryer
gjatë vitit të deklarimit.”.
4. Në fund të nenit 4 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:
“Interesat privatë të llojeve të tjera nga ato të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji
mund të kërkohen të deklarohen periodikisht, nëse kjo është e mundur dhe e përshtatshme për
nënlloje interesash brenda këtyre llojeve, të përcaktuara me urdhër të Inspektorit të
Përgjithshëm.”.
Neni 4
Pas nenit 5 shtohet neni 5/1 me këtë përmbajtje:

“Neni 5/1
Deklarimi para fillimit të punës
1. Të gjitha subjektet, që mbartin detyrimin për deklarim, sipas këtij ligji, duhet të
deklarojnë para fillimit të punës:
a) të gjitha pasuritë e grumbulluara, detyrimet financiare dhe interesat e tjerë të
përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, përfshirë burimet e krijimit të tyre;
b) angazhimet në veprimtari private me qëllim fitimi ose çdo lloj veprimtarie që krijon
të ardhura, që ekzistojnë në datën e fillimit të punës, përfshirë çdo lloj të ardhure të krijuar
nga këto angazhime ose veprimtari, nga data 1 janar deri në datën e fillimit të punës të vitit të
deklarimit.
2. Deklarimi para fillimit të punës dorëzohet jo më vonë se 30 ditë nga data e fillimit
të detyrës.”.
Neni 5
Neni 7 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 7
Deklarimi periodik vjetor
1. Në deklarimin periodik jepen vetëm ndryshimet e ndodhura në pasuritë, detyrimet
financiare dhe interesat privatë, të deklaruar më parë, sipas nenit 6 të këtij ligji, ata të lindur
gjatë vitit që deklarohet dhe çdo e ardhur e fituar dhe shpenzim i deklarueshëm, i kryer gjatë
gjithë vitit për të cilin bëhet deklarimi.
2. Deklarimi para fillimit të punës, sipas nenit 6, dhe ai pas largimit nga funksioni,
sipas nenit 8 të këtij ligji, janë raste të veçanta të deklarimit periodik.
3. Të gjithë zyrtarët dhe personat e tjerë të lidhur, që mbartin detyrim për deklarim,
detyrohen të paraqesin deklaratën e tyre, të mbyllur në zarf, deri më 31 mars të çdo viti, pranë
autoritetit ose strukturës përgjegjëse të institucionit publik, të parashikuar në shkronjën “b” të
pikës 2 të nenit 41 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave
në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar.
4. Kur zyrtari transferon të drejtat e zotërimit aktiv të aksioneve ose të pjesëve në
kapital, sipas pikës 3 të nenit 38 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e
konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar, në deklarimin
periodik, për sa kohë vazhdon kjo gjendje, ai deklaron vetëm gjendjen e këtyre të drejtave
para transferimit dhe frytet e pasurisë, të cilat ai ka marrë efektivisht gjatë vitit për të cilin
bëhet deklarimi.
5. Për qëllim të deklarimit periodik vjetor, sipas pikave të mësipërme të këtij neni,
ndër personat e lidhur me zyrtarin, mbartin detyrim për deklarim vetëm bashkëshorti/ja dhe
fëmijët madhorë.”.
Neni 6
Pas nenit 7 shtohet neni 7/1 me këtë përmbajtje:
“Neni 7/1
Deklarimi pas largimit nga funksioni
1. Deklarimi pas largimit nga funksioni kryhet vetëm një herë për periudhën nga
deklarimi i fundit deri në datën e largimit, me përjashtim të rastit kur zyrtari fillon punë në
një detyrë tjetër, që, sipas këtij ligji, vazhdon të mbartë detyrimin për deklarim.

2. Në deklarimin pas largimit nga funksioni jepen vetëm ndryshimet e ndodhura në
pasuritë, detyrimet financiare dhe interesat privatë, për periudhën nga deklarimi i fundit deri
në datën e largimit nga funksioni.
3. Deklarimi kryhet jo më vonë se 15 ditë nga data e largimit nga funksioni.”.
Neni 7
Neni 9 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 9
Deklarimi me kërkesë
1. Inspektori i Përgjithshëm ka detyrimin të kërkojë deklarimin e pasurive e të
interesave privatë dhe burimet e krijimit të tyre, sipas kërkesave të këtij ligji, si dhe të
urdhërojë kontrollin për saktësinë e këtyre deklarimeve edhe për individët ose personat fizikë
e juridikë, kur, nga verifikimet e kryera, rezulton se këta të fundit janë persona të lidhur me
subjektet që mbartin detyrimin për deklarim periodik.
2. Vlerësohet person i lidhur, në zbatim të pikës 1 të këtij neni, edhe i besuari, sipas
kuptimit të neneve 3 pika 6 dhe 38 pika 3 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e
konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar, si dhe
bashkëjetuesi, sipas kuptimit të neneve 163 e 164 të ligjit nr. 9062, datë 8.5.2003 “Kodi i
Familjes”.
3. Inspektori i Përgjithshëm, për efekt të verifikimit të deklarimit të të ardhurave, në
përputhje me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, i
dërgon Ministrit të Financave dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve informacion për
listën e individëve, të cilët kanë rezultuar persona të lidhur me subjektet deklaruese që
mbartin detyrim për deklarim, sipas pikës 1 të këtij neni.”.
Neni 8
Pas nenit 9 shtohet neni 9/1 me këtë përmbajtje:
“Neni 9/1
Autorizimi i kontrollit
Deklarimi i pasurisë dhe i interesave privatë shoqërohet me një autorizim të veçantë,
ku deklaruesi autorizon organet e përcaktuara në këtë ligj të verifikojnë të gjitha subjektet,
private e publike, brenda dhe jashtë vendit, për të dhënat e deklaratës.
Mosdhënia e autorizimit brenda 15 ditëve nga mbarimi i afatit për deklarim përbën
shkak ligjor për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, sipas legjislacionit përkatës.”.
Neni 9
Në nenin 11 bëhen shtesat e mëposhtme:
a) Në fund të pikës 2 shtohen fjalët “me të drejtë rizgjedhjeje”.
b) Pas pikës 4 shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:
“5. Pas përfundimit të mandatit, me pëlqimin e tij, ai ka të drejtë të emërohet në
funksionin ose detyrën publike që kishte para zgjedhjes së tij ose në një vend të
barasvlershëm me vendin e mëparshëm. Ai nuk përfiton nga kjo e drejtë, në rastet kur
shkarkohet për shkelje të rëndë të ligjit ose për akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën
dhe figurën e Inspektorit të Përgjithshëm.”.

Neni 10
Në nenin 17, në fund të shkronjës “b” shtohet fjalia me këtë përmbajtje:
“Mbledhja e të dhënave bëhet në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për
mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar.”.
Neni 11
Në fund të nenit 22 shtohet fjalia me këtë përmbajtje:
“Anëtari i familjes dhe personi i lidhur me subjektin deklarues mban përgjegjësi
ligjore për vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të deklaruara.”.
Neni 12
Pas nenit 25 shtohen nenet 25/1 dhe 25/2 me këtë përmbajtje:
“Neni 25/1
Kontrolli i plotë i deklaratës së pasurive dhe interesave privatë
1. Kontrolli i plotë për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të dhënave që
përmbahen në deklaratën e pasurisë dhe të interesave privatë kryhet:
a) çdo 2 vjet për Presidentin e Republikës, Kryeministrin, Zëvendëskryeministrin,
ministrin, zëvendësministrin, gjyqtarin e Gjykatës Kushtetuese, gjyqtarin e Gjykatës së Lartë,
Kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurorin e Përgjithshëm, Avokatin e Popullit,
anëtarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, anëtarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
anëtarin e organeve rregullatore ose të mbrojtjes së konkurrencës, Guvernatorin e Bankës së
Shqipërisë, zëvendësguvernatorin dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të saj;
b) çdo 3 vjet për deputetët, prefektët, kryetarët e bashkive, komunës dhe këshillit të
qarkut (vetëm për kryetarët e bashkive ose të komunave me mbi 10 000 banorë), nëpunësin
civil të nivelit të lartë drejtues të administratës publike, zyrtarët e nivelit të lartë drejtues të
administratës doganore dhe tatimore, gjyqtarët e apelit, prokurorët e apelit dhe të Prokurorisë
së Përgjithshme;
c) çdo 4 vjet për titullarët e institucioneve shtetërore, qendrore ose vendore, dhe
anëtarët e organeve kolegjiale të këtyre institucioneve, të papërfshira në shkronjat e
mësipërme të kësaj pike.
2. Për të gjitha kategoritë e tjera të zyrtarëve, që i nënshtrohen deklarimit periodik
(përfshirë ato të përcaktuara në shkronjat e mësipërme të pikës 1), kontrolli kryhet çdo vit për
një numër prej të paktën 4 për qind të numrit të përgjithshëm të deklaratave. Përcaktimi i
nivelit të përqindjes për çdo grup funksionesh, sipas pikës 1 të nenit 3 të këtij ligji, bëhet nga
Inspektori i Përgjithshëm, bazuar në vlerësimin e riskut dhe numrin e zyrtarëve për çdo grup.
Përzgjedhja e deklaratave bëhet me short, në prani të medias, të shoqërisë civile dhe
përfaqësuesve të sindikatave. Përzgjedhja e një zyrtari/deklarate, në një vit, nuk e përjashton
zyrtarin/deklaratën nga shorti për vitin pasardhës.
3. Për rastet e përcaktuara në pikat 1 shkronjat “a”, “b” e “c” dhe 2 të këtij neni duhet
të shmanget kryerja e dyfishtë e kontrollit mbi të njëjtën deklaratë të të njëjtit zyrtar, të bërë
në të njëjtin vit, përjashtuar rastet e përcaktuara në pikën 4 të këtij neni.
4. Kontrolli ose rikontrolli i plotë i deklarimit kryhet çdo herë që gjykohet e
nevojshme nga Inspektori i Përgjithshëm, kur ai ka të dhëna, nga burime të ligjshme, që vënë
në dyshim vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave që përmbahen në deklarimin e një zyrtari, si
dhe kur ka mospërputhje, që rezultojnë nga kontrolli aritmetik e logjik, të cilat tregojnë se
burimet nuk mbulojnë ose nuk justifikojnë të drejtat pasurore të deklaruesit.

Neni 25/2
Hetimi administrativ
1. Kur nga rezultatet e verifikimit të deklarimit rezulton se burimet nuk mbulojnë apo
justifikojnë pasuritë ose kur për një deklaratë, pavarësisht nëse ka kaluar apo jo në kontroll të
plotë, ka të dhëna, nga burime të ligjshme, për fshehje të interesave dhe të çdo të dhëne tjetër
private, që është e detyrueshme të deklarohet, ose deklarime të rreme, Inspektori i
Përgjithshëm nis hetimin administrativ.
2. Mbledhja e të dhënave, kryerja e kontrollit të plotë dhe hetimi administrativ bëhen
në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.”.
Neni 13
Në nenin 27 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) Titulli i nenit “Korrigjimi i gabimeve në deklarim” zëvendësohet me titullin
“Thirrja e subjektit për të dhënë shpjegime”.
b) Në fund të nenit shtohen fjalët “brenda 15 ditëve nga data e njoftimit.”.
Neni 14
Në nenin 29, fjalia e dytë e paragrafit të dytë ndryshohet si më poshtë:
“Ekspertët janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e të dhënave që sigurojnë gjatë
ekspertimit, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. Shpenzimet e
ekspertëve përballohen nga buxheti i Inspektoratit të Lartë.”.
Neni 15
Në nenin 31 bëhet ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
1. Fjalia e parë e paragrafit të parë ndryshohet si më poshtë:
“Në bazë të fletë-kontrolleve hartohen raporte me të dhënat, që i paraqiten për
miratim Inspektorit të Përgjithshëm.”.
2. Pas paragrafit të parë shtohen paragrafët e dytë e të tretë me këtë përmbajtje:
“Kontrolluesi i ILDKP-së merr masa organizative dhe teknike të përshtatshme për të
mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale,
për të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi
i të dhënave bëhet në rrjet, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme përpunimi, në përputhje
me legjislacionin e mbrojtjes së të dhënave personale.
Punonjësit e ILDKP-së, që vihen në dijeni për të dhënat e deklarimit të pasurisë, për
shkak të ushtrimit të funksioneve të tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin dhe
besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit. Këto të dhëna nuk përhapen, përveç
rasteve të parashikuara me ligj.”.
Neni 16
Në nenin 32, pas fjalëve “organet tatimore” shtohen fjalët “të cilët detyrohen të
njoftojnë, rast pas rasti, Inspektoratin e Lartë për masat e marra”.
Neni 17
Neni 34 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 34

Publikimi
1. Të dhënat, që grumbullohen nga deklarimi, sipas këtij ligji, janë të lejueshme për
publikun vetëm në përputhje me ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit
për dokumentet zyrtare” dhe me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave
personale”, të ndryshuar.”.
2. Publikimi i të dhënave që deklarohen pranë Inspektoratit të Lartë bëhet nga ky i
fundit vetëm pasi të ketë kryer kontrollin paraprak dhe aritmetik e logjik të këtyre të dhënave,
duke i shoqëruar njëkohësisht me vërtetimin përkatës mbi rezultatin e këtij kontrolli.”.
Neni 18
1. Pas kreut III shtohet kreu IV me titull “Kundërvajtjet administrative”.
2. Pas nenit 39 shtohen nenet 40 dhe 41 me këtë përmbajtje:
“Neni 40
Kundërvajtjet administrative
1. Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj, kur nuk përbën vepër penale,
përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë, sipas kufijve të përcaktuar më
poshtë:
a) Për mosdeklarim periodik apo me kërkesë, në afat dhe pa shkaqe të arsyeshme,
zyrtari ose personi i lidhur me të, që mbart detyrimin për deklarim, dënohet me gjobë nga 50
000 (pesëdhjetë mijë) lekë deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë;
b) Për moslëshim autorizimi, sipas nenit 10 të këtij ligji, zyrtari dënohet me gjobë nga
30 000 (tridhjetë mijë) lekë deri në 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë;
c) Kur nuk jepen të dhënat e kërkuara nga Inspektorati i Lartë, sipas nenit 26 të këtij
ligji, personat përgjegjës të institucioneve publike dhe private dënohen me gjobë nga 50 000
(pesëdhjetë mijë) lekë deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë.
ç) Kur ekspertët refuzojnë kryerjen e ekspertimit ose kur ata nuk paraqiten, pa shkaqe
të arsyeshme, për kryerjen e ekspertimit, sipas nenit 29 të këtij ligji, dënohen me gjobë nga
100 000 (njëqind mijë) lekë deri në 200 000 (dyqind mijë) lekë;
d) Për shkelje të tjera të këtij ligji, të përcaktuara me urdhër të Inspektorit të
Përgjithshëm e të konstatuara gjatë veprimtarisë kontrolluese të Inspektoratit të Lartë,
Inspektori i Përgjithshëm dënon personat përgjegjës me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë
mijë) lekë deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë.
2. Të drejtën për vendosjen e masave administrative për rastet e shkeljeve të
mësipërme e ka Inspektori i Përgjithshëm.
3. Procedurat për zbatimin e masave administrative dhe ankimin ndaj tyre rregullohen
sipas Kodit të Procedurave Administrative dhe dispozitave të ligjit nr. 10 279, datë 20.5.2010
“Për kundërvajtjet administrative”.
4. Shqyrtimi i kundërvajtjeve administrative të konstatuara gjatë kryerjes së
inspektimeve të Inspektoratit të Lartë bëhet jo më vonë se 6 muaj pas konstatimit të shkeljes.
Neni 41
Ekzekutimi i gjobave
Të ardhurat nga gjobat dhe të ardhurat e tjera të mbledhura në zbatim të dispozitave të
këtij ligji kalojnë të gjitha në Buxhetin e Shtetit, jo më vonë së 30 ditë nga komunikimi i
gjobës.

Me kalimin e këtij afati, vendimi i dhënë shndërrohet në titull ekzekutiv dhe
ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga punëdhënësi kur kundërvajtësi është në
marrëdhënie pune ose nga zyra e përmbarimit, me kërkesën e Inspektorit të Përgjithshëm.”.
Neni 19
Kudo në këtë ligj, emërtimi “Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive” zëvendësohet me emërtimin “Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave”.
Neni 20
Dispozitë kalimtare
Për efekt të deklarimit të shpenzimeve të deklarueshme, sipas nenit 1 pika 7 të këtij
ligji, shpenzime të deklarueshme janë ato që kryhen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 18.9.2012
Shpallur me dekretin nr.7776, datë 9.10.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bujar Nishani

