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PËR  

“PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR RAPORTIMIN FINANCIAR TË PARTIVE 

POLITIKE/SUBJEKTEVE ZGJEDHORE, KONTROLLIN DHE VERIFIKIMIN E 

FINANCIMEVE DHE SHPENZIMEVE TË TYRE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE PËR 

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE” 
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të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, me 

propozimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve,  

 

KOMISIONI RREGULLATOR 

V E N D O S: 

 

Neni 1 

Objekti 

 

Ky vendim ka si objekt: 

 

a) përcaktimin e rregullave të veçanta për plotësimin, depozitimin, kontrollin dhe verifikimin e 

raporteve financiare që dorëzojnë partitë politike kur konkurojnë më vete apo si pjesë e një 

koalicioni, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumëemërore si dhe kandidatët 

e propozuar nga zgjedhësit. 

b) miratimin e modeleve të raportimit për partitë politike kur konkurojnë më vete apo si pjesë e 

një koalicioni, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumëemërore si dhe 

kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.  
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c) miratimin e modelit të raportit të auditimit nga audituesët ligjorë të caktuar nga Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) për të kontrolluar raportet financiare për fushatën zgjedhore të 

subjekteve të përcaktuar në shkronjën “a” të këtij neni, 

d) afatet për publikimin e raporteve, 

e) përcaktimin e rolit dhe të përgjegjësive të financierëve të subjekteve të përcaktuar në shkronjën 

“a” të këtij neni. 

Neni 2 

Raportet e monitorimit  

1. Monitoruesit e zgjedhjeve, të caktuar nga KQZ, për monitorimin e pajtueshmërisë së veprimtarisë 

së subjekteve të përcaktuar në shkronjën “a” të nenit 1 të këtij vendimi, me detyrimet sipas Kodit 

Zgjedhor dhe/ose akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, dorëzojnë në KQZ: 

a) raportin e ndërmjetëm çdo 10 (dhjetë) ditë nga fillimi i periudhës së monitorimit deri në ditën 

e zgjedhjeve,  

b) raportin mbi shkeljen e vërejtur gjatë monitorimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes 

vendore (të incidenteve) në të njëjtën ditë që bëhet vëzhgimi, 

c) raportin përfundimtar të monitorimit, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas ditës së zgjedhjeve.  

2. Raportet e ndërmjetme, të incidenteve dhe raporti përfundimtar i monitorimit publikohen në faqen 

e internetit të KQZ-së brenda 2 (dy) ditëve pune nga depozitimi i tyre në KQZ. Komisioneri 

Shtetëror i Zgjedhjeve publikon gjithashtu çdo masë apo vendim që ka marrë në lidhje me këto 

raporte. 

 

Neni 3 

Raporti Financiar për Fushatën Zgjedhore 

1. Subjektet e përcaktuar në shkronjën “a” të nenit 1 të këtij vendimi duhet të depozitojnë në KQZ, 

raportin financiar për fushatën zgjedhore brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga shpallja e rezultatit 

të zgjedhjeve. Raporti depozitohet në KQZ në një kopje fizike dhe një kopje elektronike.  

2. Formatet e raporteve financiare për fushatën zgjedhore plotësohen sipas modeleve që i 

bashkëlidhen këtij vendimi si më poshtë vijon: 

a) shtojca nr. 1, për partitë politike; 

b) shtojca nr. 2, për kandidatët për kryetar bashkie; 

c) shtojca nr. 3, për kandidatët e listave shumëemërore; 

d) shtojca nr. 4, për kandidatët e propozuar nga zgjedhësit; 

e) shtojca nr. 5, për bilancin e aseteve të partisë politike, për periudhën nga dekretimi i datës së 

zgjedhjeve dhe deri në datën e zgjedhjeve. 
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3. Raporti financiar për fushatën zgjedhore publikohet në faqen e internetit të KQZ brenda 2 (dy) 

ditëve pune nga depozitimi i tij në KQZ. 

4. Partitë politike publikojnë raportin në faqen e tyre zyrtare të internetit brenda 3 (tre) ditëve nga 

dorëzimi i tij në KQZ.  

 

Neni 4 

Kontrolli paraprak i raporteve financiare 

1. Administrata e KQZ-së kryen kontrollin paraprak (prima facie) të raportit financiar për fushatën 

zgjedhore dhe njofton subjektet e përcaktuara në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi, nëse 

evidenton mangësi, jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga dorëzimi i tij. 

2. Objekti i kontrollit paraprak të raportit financiar për fushatën zgjedhore është vetëm verifikimi i 

elementeve të formës juridike nëse janë sipas modelit të miratuar nga KQZ-ja.  

3. Në rastet kur janë evidentuar mangësi sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, subjektet e përcaktuara në 

nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi, jo më vonë se 72 (shtatëdhjetë e dy) orë nga marrja e 

njoftimit nga KQZ, duhet të ridepozitojnë raportin e korrigjuar ose sipas rastit të depozitojnë 

shpjegimet përkatëse për mangësitë e konstatuara.  

4. Raporti financiar për fushatën zgjedhore i korrigjuar, ose sipas rastit, shpjegimet e subjekteve të 

përcaktuara në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi, publikohen nga KQZ-ja në faqen zyrtare të 

internetit jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë pas ridepozitimit të tij. 

 

Neni 5 

Raporti i Auditimit  

1. Audituesi i përzgjedhur nga KQZ-ja për të kontrolluar fondet e përfituara dhe shpenzimet e kryera 

nga subjektet e përcaktuara në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi, gjatë fushatës zgjedhore, 

dorëzon raportin e auditimit sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të auditimit dhe 

kontabilitetit në kopje fizike dhe në formë elektronike në KQZ sipas afateve të përcaktuara në 

kontratë.  

2. Raporti i auditimit hartohet sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 6 që i bashkëlidhet këtij 

vendimi. 

3. Raporti i auditimit publikohet në faqen e internetit të KQZ-së jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga 

data e paraqitjes së raportit ose, sipas rastit, nga data e mbylljes së verifikimeve përkatëse. 
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Neni 6 

Verifikimi dhe kontrolli i raporteve financiare të partive politike/subjekteve zgjedhore 

1. Administrata e KQZ-së ka të drejtë të verifikojë dhe kontrollojë respektimin e dispozitave të Kodit 

Zgjedhor dhe/ose akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij për fondet e përfituara dhe shpenzimet 

e kryera nga subjektet e përcaktuara në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi gjatë fushatës 

zgjedhore. Afati i verifikimit të raportit financiar për fushatën zgjedhore është jo më vonë se 30 

(tridhjetë) ditë nga data e dorëzimit të tij në KQZ. Ky afat mund të shtyhet me vendim të 

Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë të tjera, në rastet e 

kryerjes së hetimeve të thelluara ose kur raporti përmban çështje komplekse që kërkojnë kohë për 

verifikim. 

2. Administrata e KQZ-së, pas marrjes së raporteve të auditimit bën verifikimin e raportit financiar 

për fushatën zgjedhore duke:  

a. krahasuar të dhënat me gjetjet dhe përfundimet në raportin e auditimit për fushatën 

zgjedhore, raportin përfundimtar të monitorimit, si dhe çdo informacion tjetër të marrë 

gjatë hetimit administrativ si rezultat i ankesave, kërkesave apo denoncimeve lidhur me 

shkeljet e mundshme të Kodit Zgjedhor; 

b. kontrolluar procedurën e dokumentimit të dhurimeve nëse dhuruesi ka nënshkruar 

deklaratën për dhurimet sipas modelit bashkëlidhur këtij vendimi në shtojcën nr. 7, 

respektimin e kufirit të lejuar të shumës së dhurimit, si dhe nëse shuma e dhurimit të 

fondeve jopublike mbi kufirin e përcaktuar është transferuar në llogaritë e posaçme të 

hapura për këtë qëllim; 

c. verifikuar nëse fondet e përfituara dhe shpenzimet e kryera nga kandidati për kryetar 

bashkie dhe kandidatët e listave shumëemërore për fushatën zgjedhore janë deklaruar në 

raportin e dorëzuar nga partia politike/subjekti zgjedhor; 

d. rillogaritur totalin e shpenzimeve të deklaruara gjatë fushatës zgjedhore dhe duke e     

krahasuar atë me kufirin e lejuar për financim të subjekteve të përcaktuara në nenin 1, 

shkronja “a” të këtij vendimi. 

3. Nëse nga krahasimi ndërmjet raportit financiar të subjekteve të parashikuara në nenin 1 shkronja “a” 

të këtij vendimi me raportin përkatës të auditimit për fushatën zgjedhore, rezulton se ka 

mospërputhshmëri, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve autorizon me shkrim kryerjen e verifikimeve 

të thelluara. Për qëllime të verifikimit, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve urdhëron një riauditim 

nëpërmjet një audituesi të ri nga lista e ekspertëve kontabël të licencuar (audituesve ligjorë). Audituesi 

i ri, për përgatitjen e raportit ka të drejtë të: 
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a. intervistojë persona dhe subjekte të ndryshme; 

b. marrë informacion nga autoritetet përgjegjëse për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit;  

c. këqyrë dokumente që lidhen me këto verifikime të thelluara pranë zyrave përkatëse të 

subjekteve të përcaktuara në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi; 

d. marrë çdo lloj informacioni apo të dhënë tjetër nga institucionet shtetërore, bankat apo 

persona të tretë. 

4.  Audituesi i ri harton një raport përfundimtar dhe e dorëzon në KQZ brenda afatit të përcaktuar në 

kontratë.  

5. Pas përfundimit të procesit të riauditimit, administrata e KQZ-së i paraqet Komisionerit një relacion 

përfundimtar ku parashtron gjetjet nga verifikimi dhe kontrolli, si dhe rekomandimet për masa të 

mëtejshme. Komisioneri, brenda 48 (dyzet e tetë) orësh nga marrja e relacionit, miraton me shkrim 

gjetjet dhe rekomandimet e paraqitura ose në rast se nuk bie dakord me to bën refuzimin përkatës 

me shkrim, duke arsyetuar refuzimin për të dhënë miratimin.  

 

Neni 7 

Financieri 

1. Subjektet e përcaktuara në shkronjën “a” të nenit 1, të këtij vendimi duhet të caktojnë një financier. 

Secili prej tyre nuk mund të caktojë më shumë se një financier në të njëjtën kohë.  

2. Financieri nuk duhet të jetë kandidat për t’u zgjedhur. 

3. Subjektet e përcaktuara në shkronjën “a” të nenit 1 ndërpresin marrëdhëniet me financierin dhe 

emërojnë një financier të ri në rastet kur financieri: 

a. bëhet i paaftë për arsye shëndetësore për të kryer detyrat e tij, vërtetuar nga komisioni 

kompetent mjekësor; 

b. dënohet me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale; 

c. ka papajtueshmëri me ushtrimin e detyrës së financierit sipas pikës 2 të këtij neni; 

d. është në kushtet e konfliktit të interesave në raport me KQZ; 

e. jep dorëheqjen; 

f. vdes. 

4. Në rastin kur financieri jep dorëheqjen, ai duhet të njoftojë me shkrim subjektin zgjedhor që e ka 

caktuar dhe KQZ-në. Financieri ndërpret funksionin e tij dhe me procesverbal organizon 

transferimin e informacionit dhe dokumentacionit financiar të subjekteve të përcaktuara në nenin 

1, shkronja “a” të këtij vendimi te financieri i emëruar. Subjekti zgjedhor i përcaktuar në nenin 1, 



Data:  29 Janar 2022 

Nr. 9  

 

   

                          

6 

 

“Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe 

verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e 

qeverisjes vendore” 

 

shkronja “a” të këtij vendimi njofton me shkrim KQZ-në për emërimin e financierit të ri, jo më 

vonë se 3 (tre) ditë nga data e emërimit.  

5. Financieri i subjektit zgjedhor të përcaktuar në nenin 1, shkronja “a” të këtij vendimi mban 

përgjegjësi ligjore për veprimtarinë që kryen në menaxhimin e financave ose për 

mosrespektim të legjislacionit në fuqi.  

 

Neni 8 

Përgjegjësitë e financierit 

Financieri i subjekteve të përcaktuara në shkronjën “a” të nenit 1, të këtij vendimi ka këto 

përgjegjësi: 

1. administron veprimtarinë financiare të fushatës zgjedhore të subjektit zgjedhor të përcaktuar 

në shkronjën “a” të nenit 1, të këtij vendimi dhe veprimtarinë financiare vjetore të partisë 

politike sipas rastit;  

2. regjistron të gjitha transaksionet financiare, si dhe gjurmon çdo shpenzim dhe/ose kontribut 

në natyrë;  

3. ndjek hapjen dhe deklarimin e llogarisë bankare, në momentin e regjistrimit si parti politike 

dhe siguron që dhurimi i fondeve jopublike me vlerë më të madhe se 50 mijë lekë të bëhet 

vetëm në llogari të posaçme të hapura në banka nga subjektet e përcaktuara në nenin 1, 

shkronja “a” të këtij vendimi;  

4. administron të gjithë aktivitetin financiar për fushatën zgjedhore të kandidatit për kryetar 

bashkie dhe kandidatët e listave shumëemërore të partisë politike të vënë në dispozicion nga 

këta të fundit; 

5. mbledh dhe siguron arkivimin/ruajtjen e duhur të të gjithë informacionit dhe dokumenteve 

mbështetëse në lidhje me financimin e fushatës zgjedhore nga subjekti i përcaktuar në nenin 

1, shkronja “a” të këtij vendimi, përfshirë faturat, mandat pagesat, deklaratat bankare, 

informacionin që mbështet vlerësimin e dhurimeve në natyrë dhe deklaratat e dhuruesve; 

6. kontrollon të gjitha burimet e të ardhurave, duke u siguruar se: 

a. origjina e të ardhurave, atyre monetare dhe në natyrë, është nga dhurues të ligjshëm 

dhe të lejur nga ligji; 

b. vlerësimi i dhurimeve në natyrë është kryer si duhet; 

c. nuk janë tejkaluar kufijtë në dhurime; 

7. kontrollon të gjitha shpenzimet e fushatës zgjedhore përfshirë ato të kandidatit për kryetar 

bashkie dhe kandidatët e listave shumëemërore që përfshihen në llogaritë e subjektit zgjedhor 
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duke vlerësuar mostejkalimin e kufirit të shpenzimeve, sipas nenit 92/2, pikat 4 dhe 5 të 

Kodit Zgjedhor; 

8. mban dhe ruan në arkiv për një periudhë prej 7 (shtatë) vjetësh dokumentacionin e plotë dhe 

të  hollësishëm të statusit financiar të partisë politike dhe të degëve të saj, sipas nenit 92/3, 

pika 3 të Kodit Zgjedhor. Formati i regjistrit të dhurimeve të përfituara nga subjekti zgjedhor 

për fushatën zgjedhore do të mbahet sipas shtojcës nr. 8 që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

9. dorëzon raportin financiar për fushatën zgjedhore duke u kujdesur që të jetë i saktë, i plotë 

dhe i depozituar në kohë në KQZ; 

10.  jep ose siguron qe t’i kthehet pergjigje në mënyrë të plotë dhe në kohë çdo kërkese për 

informacion të paraqitura nga audituesi apo KQZ-ja. 

 

Neni 9 

Përgjegjësitë e kandidatëve të listave shumëemërore dhe kandidatëve për kryetar bashkie 
 

1. Kandidatët e listave shumëemërore dhe kandidatët për kryetar bashkie kanë detyrimin të 

mbajnë kontakte të shpeshta me financierin dhe të ndjekin udhëzimet e dhëna prej tij për 

dokumentimin e fondeve dhe të shpenzimeve që kryejnë gjatë fushatës zgjedhore.  

2. Kandidatët e listave shumëemërore dhe kandidatët për kryetar bashkie kanë detyrim të 

dorëzojnë tek financieri brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga data e zgjedhjeve dokumentacionin 

për fondet e përfituara dhe shpenzimet e kryera prej tij gjatë fushatës zgjedhore.  

3. Financieri përgjigjet për dokumentacionin e dorëzuar nga kandidatët e listave shumëemërore 

dhe kandidatët për kryetar bashkie, me përjashtim të rastit kur nga hetimi administrativ 

vërtetohet se nuk ka pasur mundësi ose, me gjithë përpjekjet e bëra, nuk ka arritur të 

parandalojë ose korrigjojë shkeljen e kryer nga kandidati. Në këtë rast përgjegjësia për 

shkeljen i ngarkohen kandidatit të listës shumemërore/kandidatit për kryetar bashkie.  

4. Shuma e fondeve të përfituara nga çdo person fizik ose juridik, si dhe të dhëna të tjera që 

lidhen me identifikimin e qartë të dhuruesit, huadhënësit ose kredidhënësit regjistrohen në 

modelet e deklarimeve që i bashëlidhen këtij vendimi.  

5. Kandidatët e listave shumëemërore dhe kandidatët për kryetar bashkie, nëse nuk kanë hapur 

llogarinë e posaçme në momentin e regjistrimit ateherë, nga momenti i hapjes së llogarisë së 

posaçme për pranimin e dhurimeve, por jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data e zgjedhjeve, 

duhet ta deklarojnë atë menjeherë në KQZ. 

 

 

 



Data:  29 Janar 2022 

Nr. 9  

 

   

                          

8 

 

“Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe 

verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e 

qeverisjes vendore” 

 

Neni 10 

Sanksionet 

Mosbashkëpunimi ose refuzimi për të bashkëpunuar, asgjësimi i dokumenteve, vonesat ose sjellja e 

papërshtatshme në procesin e verifikimit të kryer nga KQZ-ja raportohet në prokurori si vepër 

penale, sipas nenit 248 të Kodit Penal, si dhe ndëshkohen administrativisht prej saj në përputhje me 

nenin 173 të Kodit Zgjedhor. 

 

Neni 11 

Shfuqizim 

Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, dispozitat e vendimit nr. 256, datë 08.05.2019, të Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e udhëzuesit dhe formatit të standartizuar të raportimit 

financiar të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore shfuqizohen. 

 

Neni 12 

Hyrja në fuqi 

1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë si dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. 

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga shpallja e këtij vendimi. 

 

 

Ilirjana  NANO -  Kryetare 

Arens  ÇELA -   Anëtar 

Dritan  ÇAKA -  Anëtar  

Helga  VUKAJ -  Anëtare 

 Muharrem   ÇAKAJ -   Anëtar 

 



Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)

Model i miratuar me vendim nr. 9 datë 29.01.2022 të Komisionit Rregullator

          Periudha e raportimit: gjashtë muaj para fillimit të fushatës zgjedhore dhe periudha e fushatës zgjedhore

Ky format raportimi konsiston në seksionet e mëposhtme:

1. Informacion për subjektin zgjedhor, përmbledhje financiare dhe deklarata

2.a Të ardhura - Financime publike

 2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike

2.c Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

2.d Të ardhura të krijuara nga vetë subjekti - Financime jopublike

3. Huatë dhe Kreditë

4. Shpenzimet e partisë

5.a Raportet e kandidatëve për Kryetarë të Qeverisjes Vendore

5.b Raportet e kandidatëve të listave shumëemërore për njësitë e qeverisjes vendore

6. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

                                         Ju lutemi, sigurohuni që të keni plotësuar të gjitha tabelat e këtij formati tip të raportimit para se ta dorëzoni.

Tabela "Referenca" nuk ka nevojë të plotësohet.

Në bazë të Kodit Zgjedhor (neni 92/3), të gjitha subjektet zgjedhore duhet të raportojnë për donacionet dhe 

shpenzimet e kryera për qëllime të fushatës zgjedhore, dhe duhet të mbajnë dhe dorëzojnë edhe 

dokumentacionin mbështetës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar këtë format të standardizuar për 

raportim, i cili detajon të gjithë informacionin që duhet të dorëzohet nga subjektet zgjedhore. Ky format tip i 

standardizuar do të dorëzohet si në versionin elektronik me anë të emailit në adresën e shënuar më poshtë, 

ashtu edhe i printuar, pranë Drejtorisë së Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm të KQZ-së.  

Ky raport i plotësuar duhet të dorëzohet dorazi tek Drejtoria e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm 

në KQZ dhe gjithashtu me email në adresën: Valbona.Ballgjini@kqz.gov.al

Formati tip i raportimit financiar të fushatës zgjedhore për partitë politike të regjistruara si subjekte 

zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore

Shtojca 1



Emri i plotë i subjektit i zgjedhor:

Numri i regjistrimit (Neni 9 i Ligjit për partitë politike):

Adresa e emailit e personit përgjegjës për financat

Numri i telefonit të personit përgjegjës për financat

-ALL                                                          

a. Totali i të ardhurave nga fondet publike -ALL                                                          

b. Totali i të ardhurave nga persona fizike -ALL                                                          

c. Totali i të ardhurave nga persona juridike -ALL                                                          

d. Totali i të ardhurave nga kandidatët për kryetarë -ALL                                                          

e. Totali i të ardhurave nga kandidatët e listave -ALL                                                          

e. Totali i të ardhurave të krijuara nga vetë partia -ALL                                                          

-ALL                                                          

-ALL                                                          

a. Totali i shpenzimeve të bëra nga partia -ALL                                                          

b. Totali i shpenzimeve të bëra nga kandidatët për kryetarë -ALL                                                          

c. Totali i shpenzimeve të bëra nga kandidatët e listave -ALL                                                          

d. Totali i shpenzimeve indirekte -ALL                                                          

e. Totale të papaguara/detyrime financiare -ALL                                                          

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

1. Informacion për subjektin zgjedhor, përmbledhje financiare dhe deklarata

Pjesa A - Informacion për subjektin zgjedhor

Data e firmosjes:

Pjesa B - Përmbledhje financiare

Totali i të ardhurave:

Totali i huave:

Totali i shpenzimeve:

Pjesa C - Deklarata

Duke qenë i/e vetëdijshëm për pasojat ligjore në rast të deklaratave të paplota, të pasakta ose të rreme, në bazë 

të njohurive të mia më të mira dhe me përgjegjësi për përgatitjen e këtij raporti, unë konfirmoj vërtetësinë e të 

dhënave të paraqitura në këtë dokument.

Firma e personit përgjegjës për financat/përgatitur nga:

Adresa e selisë së subjektit zgjedhor

Emri/Mbiemri i personit përgjegjës për financat



Fondi i marrë nga Buxheti i Shtetit (sipas nenit 88)

Data e marrjes së fondit nga Buxheti i Shtetit

Diferenca e kthyer (nëse ka, sipas nenit 88, pika 7)

Data e kthimit të diferencës

Kompensimi financiar paszgjedhor (neni 89)

Data e marrjes së kompensimit financiar paszgjedhor

Firma e personit përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

2.a Të ardhura - Financime publike

Shuma e fondeve publike të përfituara në përputhje me nenet 88 dhe 89 të Kodit Zgjedhor

a

b



 2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike
Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A.  Statusi i 

dhuruesit

B. Emri i dhuruesit C. Mbiemri i 

dhuruesit

D. Adresa (rreshti 1) E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i identifikimit  H. Shuma e dhurimit I. Data e 

dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Metoda e 

dhurimit

L. Kodi bankar i llogarisë 

në të cilën u depozitua 

dhurimi 

M. Numri llogarisë në të 

cilën u depozitua dhurimi

N. Marrë në 

dorëzim nga:

O. Emri i 

degës

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 

2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike



2.c Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike
Firma e personit 

përgjegjës/  Përgatitur 

nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Statusi i 

dhuruesit
B. Emri i dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit
D. Adresa  (rreshti 1)

E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses
G. Numri i identifikimit H. Vlera e dhurimit I. Data e dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi për 

zgjedhjet 

K. Marrë në 

dorëzim nga:
L. Emri i degës

M. Përshkrimi i dhurimit 

në natyrë

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

-ALL                                

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar2.c 

Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike



2.d Të ardhura të krijuara nga vetë subjekti - Financime jopublike
Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Aktiviteti nga i cili keni krijuar 

të ardhura

B. Shuma e të 

ardhurave

C. Data në të cilën 

janë depozituar të 

ardhurat

D. Kodi bankar i llogarisë 

në të cilën janë depozituar 

të ardhurat

E. Numri i llogarisë në 

të cilën janë depozituar 

të ardhurat

F. Të ardhura të krijuara 

nga:

G. Emri i degës (nëse është i 

aplikueshëm)

H. Përshkrimi

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 2.d Të ardhura të 

krijuara nga vetë subjekti - Financime jopublike



3. Huatë dhe Kreditë Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Emri i Huadhënësit B. Statusi i huadhënësit C. Adresa e 

huadhënësit (rreshti 1)

D. Adresa e huadhënësit 

(rreshti 2)

E. Kodi postar i 

huadhënësit

F. Numri i identifikimit i 

huadhënësit

G. Numri i referencës së 

huasë/kredisë

H. Shuma e huasë/limiti i 

kredisë

I. Data e fillimit 

të 

huasë/kredisë

J. Norma e 

interesit

K. Data e 

shlyerjes

L. Kolaterali i ofruar

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 3. Huatë dhe Kreditë

Termat



Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur 

nga:

4. Shpenzimet e partisë Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

Shpenzimet e zyrës 

elektorale

Materiale promocionale/Media 

Sociale/Sondazhe/Publikime dhe 

reklama/Transport/Reklamime në 

natyrë/Konsulencë

A. Kategoria e 

shpenzimeve

B. Shitësi/furnizuesi C. Nr identifikimit 

të faturës

D. Data e faturës E. Data e 

pagesës

F. Shuma e paguar G. Shuma e papaguar 

(nëse ka)

H. Metoda e kryerjes 

së pagesës

I. Shpjegimi J. Shpenzimi 

kryer nga:

K. Dega e 

partisë

L. Sipas bashkive M. Vendi i 

mitingut

N. Ambienti O. Data e mitingut P. Lloji i medias R. Pershkrimi S. Përshkrimi

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 4. 

Shpenzimet e partisë

MediaMitingjet e fushatës



5.a Raportet e kandidatëve për Kryetarë të Qeverisjes Vendore
Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur 

nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Bashkia B. Të ardhurat totale të 

kandidatëve për Kryetarë 

sipas secilës njësi të 

qeverisjes vendore

C. Shpenzimet totale 

të kandidatëve për 

Kryetarë sipas 

secilës njësi të 

qeverisjes vendore

Belsh

Berat

Bulqizë

Cërrik

Delvinë

Devoll

Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq

Fushë Arrëz

Gjirokastër

Gramsh

Has

Himarë

Kamëz

Kavajë

Këlcyrë

Klos

Kolonjë

Konispol

Korçë

Krujë

Kuçovë

Kukës

Kurbin

Lezhë

Libohovë

Librazhd

Lushnjë

Malësi e Madhe

Maliq

Mallakastër

Mat

Memaliaj

Mirditë

Patos

Peqin

Përmet

Pogradec

Polican

Prrenjas

Pukë

Pustec

Roskovec

Rrogozhinë

Sarandë

Selenicë

Shijak

Shkodër

Skrapar

Tepelenë

Tiranë

Tropojë

Ura Vajgurore

Vau i Dejës

Vlorë

Vorë

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 5.a Raportet 

e kandidatëve për Kryetarë të Qeverisjes Vendore



5.b Raportet e kandidatëve të listave shumëemërore për njësitë e qeverisjes vendore
Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur 

nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Bashkia B. Të ardhurat totale të 

kandidatëve të listave 

shumëemërore sipas 

secilës njësi të 

qeverisjes vendore

C. Shpenzimet totale 

të kandidatëve të 

listave shumëemërore 

sipas seciles njësi të 

qeverisjes vendore

Belsh

Berat

Bulqizë

Cërrik

Delvinë

Devoll

Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq

Fushë Arrëz

Gjirokastër

Gramsh

Has

Himarë

Kamëz

Kavajë

Këlcyrë

Klos

Kolonjë

Konispol

Korçë

Krujë

Kuçovë

Kukës

Kurbin

Lezhë

Libohovë

Librazhd

Lushnjë

Malësi e Madhe

Maliq

Mallakastër

Mat

Memaliaj

Mirditë

Patos

Peqin

Përmet

Pogradec

Polican

Prrenjas

Pukë

Pustec

Roskovec

Rrogozhinë

Sarandë

Selenicë

Shijak

Shkodër

Skrapar

Tepelenë

Tiranë

Tropojë

Ura Vajgurore

Vau i Dejës

Vlorë

Vorë

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 5.b Raportet 

e kandidatëve të listave shumëemërore për njësitë e qeverisjes 

vendore



6. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

Firma e personit përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Mitingjet e fushatës B. Kategoritë e shpenzimeve për mitingje C. Kostoja 

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 6. Shpenzimet për mitingjet e 

fushatës (pasqyrë)



Lloji_i_zgjedhjeve Lloji_dhurimit Statusi_i_dhuruesit Metoda_e_dhurimit Lloji_i_shpenzimit Lloji_i_medias Po_Jo

Parlamentare Dhurime monetare Person fizik Para në dorë/cash Mitingje/tubime dhe aktivitete në fushatë* TV Po

Lokale Dhurime në natyrë Person juridik Çek bankar Materiale promocionale Radio Jo

Të ardhura të krijuara nga subjekti Entitet juridik Transfertë bankare Media * Printime

Kartë krediti/debiti Media sociale Online

Sondazhe

Botime/Publikime

Transporti

Konsulenca

Reklamime në natyrë

Shpenzime zyre elektorale

Shpenzimet administrative



Data më e hershme Marrë_nga Aktiviteti_që_ka_krijuar_të_ardhura Të_pa_raportueshme Kategoria_e_shpenzimit Kategoria_shpenzimeve_të_fushatës Listamitingjevedinamike Kryer_nga Qarku

01/01/2017 Zyra qendrore Shtypi i printuar Të dhënat e mëposhtme Zërat e shpenzimeve monetareShpenzime për vendin/ambjentin Zyra qëndrore Belsh

Dega Shitja e publikimeve Konfirmoj se nuk kemi zëra për të raportuar Shpenzime të papaguara Shpenzime për zbavitje/argëtim Dega Berat

Dhënia me qera Shpenzime për pajisje Bulqizë

Interesa bankare Detyrime financiare Shpenzime për pije Cërrik

Kuotat e anëtarësisë Shpenzime për reklama/promocion Delvinë

Transfertë nga llogaritë e partisë Shpenzime për transport Devoll

Të tjera (specifikoni në kolonën e fundit) Shpenzime administrative Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq

Fushë Arrëz

Gjirokastër

Gramsh



Shtojca 2

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)

Model i miratuar me vendim nr. 9 datë 29.01.2022 të Komisionit Rregullator

Periudha e raportimit: gjashtë muaj para fillimit të fushatës zgjedhore dhe periudha e fushatës zgjedhore

Ky format tip konsiston në seksionet e mëposhtme:

1. Informacion për kandidatin, përmbledhje financiare dhe deklarata

 2.a Të ardhura monetare - Financime jopublike

2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

2.c Huatë dhe Kreditë

3. Shpenzime

4. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

                                        Ju lutemi, sigurohuni që të keni plotësuar të gjitha tabelat e këtij formati tip të raportimit para se ta dorëzoni.

Tabela "Referenca" nuk ka nevojë të plotësohet.

Formati tip i raportimit financiar të fushatës zgjedhore për kandidatët për kryetarë të organeve të qeverisjes 

vendore

Secili kandidat për kryetar për njësitë e qeverisjes vendore, duhet të raportojë për donacionet dhe shpenzimet e 

kryera për qëllime të fushatës zgjedhore, dhe duhet të mbajë dhe të dorëzojë edhe dokumentacionin 

mbështetës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar këtë format tip për raportim, i cili detajon të gjithë 

informacionin që duhet të dorëzohet nga kandidatët për kryetarë për njësitë e qeverisjes vendore pranë partive 

politike që ata i përkasin. Ky raport do t'i dorëzohet Kryefinancierit të partisë tuaj në format elektronik dhe të 

printuar, ndërkohë që dokumentacioni mbështetës duhet të dorëzohet i printuar.

Ky raport i plotësuar duhet të dorëzohet tek Kryefinancieri i Partisë tuaj brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes së 

rezultatit të zgjedhjeve.



Emri i plotë i kandidatit:

Bashkia

Emri/Mbiemri i personit përgjegjës për financat (nëse është i 

ndryshëm nga kandidati)

Adresa e emailit e personit përgjegjës për financat

Numri i telefonit të personit përgjegjës për financat

-ALL                                                         

b. Totali i të ardhurave nga persona fizike -ALL                                                         

c. Totali i të ardhurave nga persona juridike -ALL                                                         

-ALL                                                         

-ALL                                                         

a. Totali i pagesave të bëra -ALL                                                         

b. Totali i shpenzimeve indirekte -ALL                                                         

c. Totale të papaguara/detyrime financiare -ALL                                                         

1. Informacion për kandidatin, përmbledhje financiare dhe deklarata

Pjesa A - Informacion për kandidatin

Data e firmosjes:

Pjesa B - Përmbledhje financiare

Totali i të ardhurave:

Totali i huave:

Totali i shpenzimeve:

Pjesa C - Deklarata

Duke qenë i/e vetëdijshëm se raporti im do jetë pjesë e raportit të subjektit zgjedhor që unë përfaqësoj dhe 

për pasojat ligjore në rast të deklaratave të paplota, të pasakta ose të rreme, në bazë të njohurive të mia më 

të mira dhe me përgjegjësi për përgatitjen e këtij raporti, unë konfirmoj vërtetësinë e të dhënave të 

paraqitura në këtë dokument.

Firma e kandidatit:

Firma e personit përgjegjës për financat /përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:



 2.a Të ardhura monetare - Financime jopublike

A.  Statusi i 

dhuruesit

B. Emri i 

dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit

D. Adresa (rreshti 1) E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i 

identifikimit 

H. Shuma e 

dhurimit

I. Data e dhurimit J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Metoda e 

dhurimit

L. Kodi bankar i 

llogarisë në të cilën u 

depozitua dhurimi 

M. Numri llogarisë 

në të cilën u 

depozitua dhurimi

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

Data e firmosjes:

Firma e personit përgjegjës për 

financat /përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të 

raportuar 2.a Të ardhura monetare - Financime 

jopublike



2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

A. Statusi i 

dhuruesit
B. Emri i dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit
D. Adresa  (rreshti 1)

E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i 

identifikimit
H. Vlera e dhurimit I. Data e dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Përshkrimi i dhurimit 

në natyrë

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

Data e firmosjes:

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të 

raportuar2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - 

Financime jopublike

Firma e personit përgjegjës për financat 

/përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:



2.c Huatë dhe Kreditë

A. Emri i Huadhënësit B. Statusi i huadhënësit C. Adresa e 

huadhënësit (rreshti 1)

D. Adresa e huadhënësit 

(rreshti 2)

E. Kodi postar i 

huadhënësit

F. Numri i 

identifikimit i 

huadhënësit

G. Numri i referencës së 

huasë/kredisë

H. Shuma e huasë/limiti i 

kredisë

I. Data e fillimit 

të 

huasë/kredisë

J. Norma e 

interesit

K. Data e 

shlyerjes

L. Kolaterali i ofruar

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 2.c Huatë dhe Kreditë

Termat

Firma e personit përgjegjës për financat /përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Data e firmosjes:



3. Shpenzime

Shpenzimet e 

zyrës elektorale

Materiale 

promocionale/Media 

Sociale/Sondazhe/Publikim

e dhe 

reklama/Transport/Reklami

me në natyrë/Konsulencë
A. Kategoria e 

shpenzimeve

B. Shitësi/furnizuesi C. Nr identifikimit 

të faturës

D. Data e faturës E. Data e 

pagesës

F. Shuma e paguar G. Shuma e 

papaguar (nëse ka)

H. Metoda e 

kryerjes së pagesës

I. Shpjegimi J. Sipas bashkive K. Pershkrimi L. Lloji i medias M. Pershkrimi

Mitingje/tubime dhe aktivitete në fushatë

Firma e personit përgjegjës për financat 

/përgatitur nga: (nëse ka)

Media

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 3. Shpenzime Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Data e firmosjes:



4. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

Firma e personit përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Mitingjet e fushatës B. Kategoritë e shpenzimeve për mitingje C. Kostoja 

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 4. Shpenzimet për mitingjet e 

fushatës (pasqyrë)



Lloji_i_zgjedhjeve Lloji_dhurimit Statusi_i_dhuruesit Metoda_e_dhurimit Lloji_i_shpenzimit Lloji_i_medias Po_Jo
Parlamentare Dhurime monetare Person fizik Para në dorë/cash Mitingje/tubime dhe aktivitete në fushatë* TV Po
Lokale Dhurime në natyrë Person juridik Çek bankar Materiale promocionale Radio Jo

Të ardhura të krijuara nga subjekti Entitet juridik Transfertë bankare Media * Printime

Kartë krediti/debiti Media Sociale Online

Sondazhe

Botime/Publikime

Transporti

Konsulenca

Reklamime në natyrë

Shpenzime zyre elektorale

Shpenzimet administrative



Data më e hershme Marrë_nga Aktiviteti_që_ka_krijuar_të_ardhura Të_pa_raportueshme Kategoria_e_shpenzimit Kategoria_shpenzimeve_të_fushatës Listamitingjevedinamike Qarku

01/01/2017 Zyra qëndrore Shtypi i printuar Të dhënat e mëposhtme Zërat e shpenzimeve monetareShpenzime për vendin/ambientin Belsh

Dega Shitja e publikimeve Konfirmoj se nuk kemi zëra për të raportuar Shpenzime të papaguara Shpenzime për zbavitje/argëtim Berat

Kandidati Dhënia me qera Shpenzime për pajisje Bulqizë

Interesa bankare Detyrime financiare Shpenzime për pije Cërrik

Kuotat e anëtarësisë Shpenzime për reklama/promocion Delvinë

Të tjera (specifikoni në kolonën e fundit) Shpenzime për transport Devoll

Shpenzime administrative Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq



Shtojca 3

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)

Model i miratuar me vendim nr. 9 datë 29.01.2022 të Komisionit Rregullator

Periudha e raportimit: gjashtë muaj para fillimit të fushatës zgjedhore dhe periudha e fushatës zgjedhore

Ky format tip konsiston në seksionet e mëposhtme:

1. Informacion për kandidatin, përmbledhje financiare dhe deklarata

 2.a Të ardhura monetare - Financime jopublike

2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

2.c Huatë dhe Kreditë

3. Shpenzime

                                        Ju lutemi, sigurohuni që të keni plotësuar të gjitha tabelat e këtij formati tip të raportimit para se ta dorëzoni.

Tabela "Referenca" nuk ka nevojë të plotësohet.

Formati tip i raportimit financiar të fushatës zgjedhore për kandidatët në listat shumëemërore të subjekteve 

zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore

Secili kandidat në listën shumëemërore të çdo subjekti zgjedhor, duhet të raportojë për donacionet dhe 

shpenzimet e kryera për qëllime të fushatës zgjedhore, dhe duhet të mbajë dhe të dorëzojë edhe 

dokumentacionin mbështetës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar këtë format tip për raportim, i cili 

detajon të gjithë informacionin që duhet të dorëzohet nga kandidatët në listat shumëemërore, pranë partive 

politike që ata i përkasin. Ky raport do t'i dorëzohet Kryefinancierit të partisë tuaj në format elektronik dhe të 

printuar, ndërkohë që dokumentacioni mbështetës duhet të dorëzohet i printuar.

Ky raport i plotësuar duhet të dorëzohet tek Kryefinancieri i Partisë tuaj brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes së 

rezultatit të zgjedhjeve.



Emri i plotë i kandidatit:

Bashkia

Emri/Mbiemri i personit përgjegjës për financat (nëse është i 

ndryshëm nga kandidati)

Adresa e emailit e personit përgjegjës për financat

Numri i telefonit të personit përgjegjës për financat

-ALL                                                         

b. Totali i të ardhurave nga persona fizike -ALL                                                         

c. Totali i të ardhurave nga persona juridike -ALL                                                         

-ALL                                                         

-ALL                                                         

a. Totali i pagesave të bëra -ALL                                                         

b. Totali i shpenzimeve indirekte -ALL                                                         

c. Totale të papaguara/detyrime financiare -ALL                                                         

1. Informacion për kandidatin, përmbledhje financiare dhe deklarata

Pjesa A - Informacion për kandidatin

Data e firmosjes:

Pjesa B - Përmbledhje financiare

Totali i të ardhurave:

Totali i huave:

Totali i shpenzimeve:

Pjesa C - Deklarata

Duke qenë i/e vetëdijshëm se raporti im do jetë pjesë e raportit të subjektit zgjedhor që unë përfaqësoj dhe 

për pasojat ligjore në rast të deklaratave të paplota, të pasakta ose të rreme, në bazë të njohurive të mia më 

të mira dhe me përgjegjësi për përgatitjen e këtij raporti, unë konfirmoj vërtetësinë e të dhënave të 

paraqitura në këtë dokument.

Firma e kandidatit:

Firma e personit përgjegjës për financat /përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:



 2.a Të ardhura monetare - Financime jopublike

A.  Statusi i 

dhuruesit

B. Emri i 

dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit

D. Adresa (rreshti 1) E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i 

identifikimit 

H. Shuma e 

dhurimit

I. Data e dhurimit J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Metoda e 

dhurimit

L. Kodi bankar i 

llogarisë në të cilën u 

depozitua dhurimi 

M. Numri llogarisë 

në të cilën u 

depozitua dhurimi

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

-ALL                           

Data e firmosjes:

Firma e personit përgjegjës për 

financat /përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të 

raportuar 2.a Të ardhura monetare - Financime 

jopublike



2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

A. Statusi i 

dhuruesit
B. Emri i dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit
D. Adresa  (rreshti 1)

E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i 

identifikimit
H. Vlera e dhurimit I. Data e dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Përshkrimi i dhurimit 

në natyrë

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

Data e firmosjes:

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të 

raportuar2.b  Të ardhura, dhurime në natyrë - 

Financime jopublike

Firma e personit përgjegjës për financat 

/përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:



2.c Huatë dhe Kreditë

A. Emri i Huadhënësit B. Statusi i huadhënësit C. Adresa e 

huadhënësit (rreshti 1)

D. Adresa e huadhënësit 

(rreshti 2)

E. Kodi postar i 

huadhënësit

F. Numri i 

identifikimit i 

huadhënësit

G. Numri i referencës së 

huasë/kredisë

H. Shuma e huasë/limiti i 

kredisë

I. Data e fillimit 

të 

huasë/kredisë

J. Norma e 

interesit

K. Data e 

shlyerjes

L. Kolaterali i ofruar

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 2.c Huatë dhe Kreditë

Termat

Firma e personit përgjegjës për financat /përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Data e firmosjes:



3. Shpenzime

Shpenzimet e 

zyrës elektorale

Materiale 

promocionale/Media 

Sociale/Sondazhe/Publikim

e dhe 

reklama/Transport/Reklami

me në natyrë/Konsulencë
A. Kategoria e 

shpenzimeve

B. Shitësi/furnizuesi C. Nr identifikimit 

të faturës

D. Data e faturës E. Data e 

pagesës

F. Shuma e paguar G. Shuma e 

papaguar (nëse ka)

H. Metoda e 

kryerjes së pagesës

I. Shpjegimi J. Sipas bashkive K. Pershkrimi L. Lloji i medias M. Pershkrimi

Firma e personit përgjegjës për financat 

/përgatitur nga: (nëse ka)

Media

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 3. Shpenzime Data e firmosjes:

Firma e kandidatit:

Data e firmosjes:



Lloji_i_zgjedhjeve Lloji_dhurimit Statusi_i_dhuruesit Metoda_e_dhurimit Lloji_i_shpenzimit Lloji_i_medias Po_Jo
Parlamentare Dhurime monetare Person fizik Para në dorë/cash Mitingje/tubime dhe aktivitete në fushatë* TV Po
Lokale Dhurime në natyrë Person juridik Çek bankar Materiale promocionale Radio Jo

Të ardhura të krijuara nga subjekti Entitet juridik Transfertë bankare Media * Printime

Kartë krediti/debiti Media Sociale Online

Sondazhe

Botime/Publikime

Transporti

Konsulenca

Reklamime në natyrë

Shpenzime zyre elektorale

Shpenzimet administrative



Data më e hershme Marrë_nga Aktiviteti_që_ka_krijuar_të_ardhura Të_pa_raportueshme Kategoria_e_shpenzimit Kategoria_shpenzimeve_të_fushatës Listamitingjevedinamike Bashkia

01/01/2017 Zyra qëndrore Shtypi i printuar Të dhënat e mëposhtme Zërat e shpenzimeve monetareShpenzime për vendin/ambientin Belsh

Dega Shitja e publikimeve Konfirmoj se nuk kemi zëra për të raportuar Shpenzime të papaguara Shpenzime për zbavitje/argëtim Berat

Kandidati Dhënia me qera Shpenzime për pajisje Bulqizë

Interesa bankare Detyrime financiare Shpenzime për pije Cërrik

Kuotat e anëtarësisë Shpenzime për reklama/promocion Delvinë

Të tjera (specifikoni në kolonën e fundit) Shpenzime për transport Devoll

Shpenzime administrative Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq



Shtojca 4

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)

Model i miratuar me vendim nr. 9 datë 29.01.2022 të Komisionit Rregullator

            Periudha e raportimit: gjashtë muaj para fillimit të fushatës zgjedhore dhe periudha e fushatës zgjedhore

Ky format raportimi konsiston në seksionet e mëposhtme:

1. Informacion për subjektin zgjedhor, përmbledhje financiare dhe deklarata

2.a Të ardhura - Financime publike

 2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike

2.c Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike

3. Huatë dhe Kreditë

4. Shpenzimet 

5. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

                                         Ju lutemi, sigurohuni që të keni plotësuar të gjitha tabelat e këtij formati tip të raportimit para se ta dorëzoni.

Tabela "Referenca" nuk ka nevojë të plotësohet.

Në bazë të Kodit Zgjedhor (neni 92/3), të gjitha subjektet zgjedhore duhet të raportojnë për donacionet dhe 

shpenzimet e kryera për qëllime të fushatës zgjedhore, dhe duhet të mbajnë dhe dorëzojnë edhe 

dokumentacionin mbështetës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar këtë format të standardizuar për 

raportim, i cili detajon të gjithë informacionin që duhet të dorëzohet nga subjektet zgjedhore. Ky format tip i 

standardizuar do të dorëzohet si në versionin elektronik me anë të emailit në adresën e shënuar më poshtë, 

ashtu edhe i printuar, pranë Drejtorisë së Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm të KQZ-së.  

Ky raport i plotësuar duhet të dorëzohet dorazi tek Drejtoria e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm 

në KQZ dhe gjithashtu me email në adresën: Valbona.Ballgjini@kqz.gov.al

Formati tip i raportimit financiar të fushatës zgjedhore për "Kandidatin e paraqitur nga një grup 

zgjedhësish" për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore



Emri i plotë i subjektit i zgjedhor:

Adresa e emailit e personit përgjegjës për financat

Numri i telefonit të personit përgjegjës për financat

-ALL                                                          

a. Totali I të ardhurave nga fondet publike -ALL                                                          

b. Totali i të ardhurave nga persona fizike -ALL                                                          

c. Totali i të ardhurave nga persona juridike -ALL                                                          

-ALL                                                          

-ALL                                                          

a. Totali i shpenzimeve -ALL                                                          

b. Totali i shpenzimeve indirekte -ALL                                                          

c. Totale të papaguara/detyrime financiare -ALL                                                          

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

1. Informacion për subjektin zgjedhor, përmbledhje financiare dhe 

deklarata

Pjesa A - Informacion për subjektin zgjedhor

Data e firmosjes:

Pjesa B - Përmbledhje financiare

Totali i të ardhurave:

Totali i huave:

Totali i shpenzimeve:

Pjesa C - Deklarata

Duke qenë i/e vetëdijshëm për pasojat ligjore në rast të deklaratave të paplota, të pasakta ose të rreme, në 

bazë të njohurive të mia më të mira dhe me përgjegjësi për përgatitjen e këtij raporti, unë konfirmoj 

vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në këtë dokument.

Firma e personit përgjegjës për financat /përgatitur nga: (nëse ka)

Adresa e selisë së subjektit zgjedhor

Emri/Mbiemri i personit përgjegjës për financat (nëse është i 

ndryshëm nga kandidati)



Kompensimi financiar paszgjedhor (neni 89)

Data e marrjes së kompensimit financiar paszgjedhor

Firma e personit përgjegjës/Përgatitur nga:

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

b

2.a Të ardhura - Financime publike

Shuma e fondeve publike të përfituara në përputhje me nenin 89 të Kodit Zgjedhor



 2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike
Firma e personit 

përgjegjës/Përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A.  Statusi i 

dhuruesit

B. Emri i dhuruesit C. Mbiemri i 

dhuruesit

D. Adresa (rreshti 1) E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses

G. Numri i identifikimit  H. Shuma e dhurimit I. Data e 

dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Metoda e 

dhurimit

L. Kodi bankar i llogarisë 

në të cilën u depozitua 

dhurimi 

M. Numri llogarisë në të 

cilën u depozitua dhurimi

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

-ALL                         

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 

2.b Të ardhura monetare - Financime jopublike



2.c Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime jopublike
Firma e personit 

përgjegjës/ përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Statusi i 

dhuruesit
B. Emri i dhuruesit

C. Mbiemri i 

dhuruesit
D. Adresa  (rreshti 1)

E. Adresa (rreshti 

2)

F. Kodi postar i 

adreses
G. Numri i identifikimit

H. Vlera e 

dhurimit

I. Data e 

dhurimit

J. Totali i agreguar i 

dhurimeve nga dhuruesi 

për zgjedhjet 

K. Përshkrimi i dhurimit 

në natyrë

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

-ALL                              

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të 

raportuar2.c Të ardhura, dhurime në natyrë - Financime 

jopublike



3. Huatë dhe Kreditë Firma e personit përgjegjës/ 

përgatitur nga: (nëse ka)

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Emri i Huadhënësit B. Statusi i huadhënësit C. Adresa e 

huadhënësit (rreshti 1)

D. Adresa e huadhënësit 

(rreshti 2)

E. Kodi postar i 

huadhënësit

F. Numri i identifikimit i 

huadhënësit

G. Numri i referencës së 

huasë/kredisë

H. Shuma e huasë/limiti i 

kredisë

I. Data e fillimit 

të 

huasë/kredisë

J. Norma e 

interesit

K. Data e 

shlyerjes

L. Kolaterali i ofruar

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 3. Huatë dhe Kreditë

Termat



4. Shpenzimet 
Firma e personit 

përgjegjës/ përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

Shpenzimet e zyrës 

elektorale

Materiale promocionale/Media 

Sociale/Sondazhe/Publikime dhe 

reklama/Transport/Reklamime në 

natyrë/Konsulencë

A. Kategoria e 

shpenzimeve

B. Shitësi/furnizuesi C. Nr identifikimit 

të faturës

D. Data e faturës E. Data e 

pagesës

F. Shuma e paguar G. Shuma e papaguar 

(nëse ka)

H. Metoda e kryerjes 

së pagesës

I. Shpjegimi j. Sipas bashkive K. Vendi i mitingut L. Ambienti M. Data e mitingut N. Lloji i medias O. Pershkrimi P. Përshkrimi

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 4. 

Shpenzimet 

MediaMitingjet e fushatës



5. Shpenzimet për mitingjet e fushatës (pasqyrë)

Firma e personit përgjegjës/ përgatitur nga: 

(nëse ka)

Data e firmosjes:

Aprovuar/Miratuar nga:

Data e firmosjes:

A. Mitingjet e fushatës B. Kategoritë e shpenzimeve për mitingje C. Kostoja 

Ju lutemi konfirmoni nëse nuk keni gjë për të raportuar 5. Shpenzimet për mitingjet e 

fushatës (pasqyrë)



Lloji_i_zgjedhjeve Lloji_dhurimit Statusi_i_dhuruesit Metoda_e_dhurimit Lloji_i_shpenzimit Lloji_i_medias Po_Jo

Parlamentare Dhurime monetare Person fizik Para në dorë/cash Mitingje/tubime dhe aktivitete në fushatë* TV Po

Lokale Dhurime në natyrë Person juridik Çek bankar Materiale promocionale Radio Jo

Të ardhura të krijuara nga subjekti Entitet juridik Transfertë bankare Media * Printime

Kartë krediti/debiti Media sociale Online

Sondazhe

Botime/Publikime

Transporti

Konsulenca

Reklamime në natyrë

Shpenzime zyre elektorale

Shpenzimet administrative



Data më e hershme Marrë_nga Aktiviteti_që_ka_krijuar_të_ardhura Të_pa_raportueshme Kategoria_e_shpenzimit Kategoria_shpenzimeve_të_fushatës Listamitingjevedinamike Kryer_nga Qarku

01/01/2017 Zyra qendrore Shtypi i printuar Të dhënat e mëposhtme Zërat e shpenzimeve monetareShpenzime për vendin/ambjentin Zyra qëndrore Belsh

Dega Shitja e publikimeve Konfirmoj se nuk kemi zëra për të raportuar Shpenzime të papaguara Shpenzime për zbavitje/argëtim Dega Berat

Dhënia me qera Shpenzime për pajisje Bulqizë

Interesa bankare Detyrime financiare Shpenzime për pije Cërrik

Kuotat e anëtarësisë Shpenzime për reklama/promocion Delvinë

Transfertë nga llogaritë e partisë Shpenzime për transport Devoll

Të tjera (specifikoni në kolonën e fundit) Shpenzime administrative Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

Fier

Finiq

Fushë Arrëz
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

KOMISIONI RREGULLATOR 

 

 

Shtojca 5                       TABELA E BILANCIT TË ASETEVE PËR PERIUDHËN NGA DEKRETIMI I DATËS SË 

ZGJEDHJEVE DERI DATËN E ZGJEDHJEVE 
 

 

 

 

 Financieri__________________ 
 Emër, Mbiemër, Firmë                                                                                                                                                                                                                      

NR PËRSHKRIMI  SASIA/COPË 
DATA E 

BLERJES/DHURIMIT 
KOSTO/LEKË VLERA/LEKË 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

 

SHUMA TOTALE  

Shifër (fjalë) lekë 
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SHTOJCA 6 

 

MODELI I RAPORTIT TË AUDITIMIT PËR RAPORTET E FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE. 

 

 

I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

 

A. INFORMACIONI LIGJOR 

i. Kuadri ligjor 

ii. Standardet e kontabilitetit të zbatueshme 

 

 

B. OBJEKTI I AUDITIMIT 

i. Kontrata e shërbimit  

ii. Udhëzimi i KQZ-së 

iii. Përgjegjësitë përkatëse të subjektit zgjedhor dhe audituesit ligjor 

 

 

C. PREZANTIMI I SUBJEKTIT ZGJEDHOR TEK AUDITUESI LIGJOR 

i. Prezantimi i subjektit zgjedhor 

ii. Forma e organizimit dhe menaxhimit (qendra dhe degët rajonale) 

 

 

D. PARAQITJA E RAPORTIT DHE STRUKTURA E TIJ 

i. Struktura e raportit të auditimit – kërkesat formale, të ardhurat dhe shpenzimet 

ii. Përmenden takimet dhe komunikimet e mundshme midis audituesit ligjor dhe subjektit zgjedhor dhe çdo person 

tjetër të tretë 

iii. Jepet një paraqitje e përgjithshme në lidhje me raportin e financimit të fushatës zgjedhore të kontrolluar: nëse 

është ose jo në përputhje me kërkesat e raportimit 
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II. KËRKESAT FORMALE 

 

A. PËRMBLEDHJE 

 

1/ Data e dorëzimit 

 a) dorëzim në formë elektronike Po / Jo Datë 

b) dorëzim fizik Po / Jo Datë 

2/ Nënshkrimi 

 Nënshkrimi Po / Jo Datë 

3/ Llogaria bankare e posaçme/  

Personi përgjegjës i financës 

 a) evidenca e hapjes së 

llogarisë/ve bankare të posaçme 

Po / Jo Datë 

b) Dokumenti i lëvizjeve në 

llogarinë/të bankare (bank 

statement) që mbulon fushatën 

zgjedhore 

Po / Jo  

c) identiteti i personit përgjegjës  

të financës (financierit) 

Po / Jo Identiteti 

 

 

B. ANALIZA 

a/ Llogaria bankare e veçantë 

- A është unike llogaria bankare (vetëm për qëllimin e fushatës zgjedhore) ? 

o A është hapur llogaria/të vetëm për fushatën zgjedhore dhe për të marrë donacionet që  kalojnë shumën 50.000 Lekë? 

o A ka ndonjë llogari bankare tjetër, që është përdorur për të marrë financime publike dhe për të paguar shpenzimet e fushatës 

zgjedhore? 
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o Raste të llogarive bankare “të fjetura” që janë përdorur për zgjedhjet e mëparshme 

o A është i balancuar raporti i financimit të fushatës zgjedhore? A ka defiçit? 

 

- A është siguruar i gjithë informacioni? 

o Evidenca e çeljes së llogarisë bankare të posaçme (data, dokumenti nga banka). 

o Dokumenti i lëvizjeve bankare (bank statement) që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore. 

 

b/ Personi përgjegjës për Financën/ Financieri 

- Identiteti i personit përgjegjës për financën (Financieri): 

o Kush? Personi përgjegjës për thesarin (financat) e partisë, kontabilist i liçencuar, vullnetar, etj. 

o Çështje të mospërputhjeve të mundëshme. 

- Përgjegjësi për përgatitjen dhe nënshkrimin e raportit të financimit të fushatës zgjedhore: 

o Nënshkrimi i raportit të financimit të fushatës zgjedhore. 

o Përgatitja e të gjithë dokumenteve mbështetëse: zbulimi i problemeve të paraqitjes (shiko më poshtë) 

 

 

 a) bosh/mungon informacioni Po / Jo Çfarë?  

b) dokumentacioni (shqyrtim i 

shpejtë) 

  

 Të Ardhurat 

 Financime publike   

Donacione private   

Financim nga burimet e veta 

të partisë 

 

Huatë/Kreditë  
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Shpenzimet 

 Mitingje/tubime dhe aktivitete 

në fushatë 

 

Materialet promocionale  

Media  

Media Sociale  

Sondazhe   

Botime/Publikime  

Shpenzime zyre elektorale  

Transporti  

Konsulenca  

Reklamime në natyre   

Shpenzime administrative  

 

 

III. TË ARDHURAT 

A. PËRMBLEDHJE 

 

 Sipas raportit të 

financimit të fushatës 

zgjedhore 

Sipas auditimit të 

kryer  

1/ Financimi publik 

 Fondi i marrë paradhënie   

Data e marrjes së fondit   

Kompensimi financiar paszgjedhor   

Data e marrjes se kompensimit financiar paszgjedhor   
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Diferenca e kthyer   

Data e kthimit të diferencës   

2/ Donacionet private  

 Shuma e përgjithshme e raportuar   

Shuma e donacioneve në para   

Shuma e donacioneve në natyrë   

Përgatitet një listë e donatorëve   

Përfshihen të gjitha dokumentet e lëvizjeve në llogarinë/të bankare të 

posaçme (bank statement) 

 

Përputhshmëria midis çdo donacioni të raportuar dhe dokumentit të 

lëvizjeve në llogaritë bankare të posaçme (bank statement) (shuma) 

 

Përputhshmëria midis çdo donacioni të raportuar dhe dokumentit të 

lëvizjeve në llogaritë bankare të posaçme (bank statement) (data) 

 

Përputhshmëria midis çdo donacioni të raportuar dhe dokumentit të 

lëvizjeve në llogaritë bankare të posaçme (bank statement) (donatori) 

 

Përputhshmëria mes çdo donacioni në natyrë të raportuar dhe vlerës 

së tregut (donatori / data) 

 

A përputhen shifrat në total (të përgjithshme)?  

Respektimi i kufirit të donacionit  

3/ Financimi nga burimet e vetë partisë 

 

 

 Shuma e përgjithshme e raportuar   

Shuma e përgjithshme e raportuar (Zyra Qendrore)   

Kuotat e anëtarësisë    

Botimet   

Shtypi i printuar   

Shitja e publikimeve   

Dhënia me qera   
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Interesa bankare   

Transfertë nga llogaritë e partisë   

Shuma e përgjithshme e raportuar (degët lokale)   

Botimet   

Shtypshkronja   

Dhënia me qera   

Përputhshmëria mes çdo të ardhure të raportuar dhe dokumentit të 

lëvizjeve në llogarinë/të bankare të posaçme (bank 

statement)(shuma) 

  

Përputhshmëria mes çdo të ardhure të raportuar dhe dokumentit të 

lëvizjeve në llogarinë/të bankare të posaçme(bank statement) (data) 

 

4/ Huatë/Kreditë  

 Shuma e përgjithshme e raportuar   

Shuma / shuma e huasë / kredisë (për çdo kredi / hua)   

Data e huasë / kredisë dhe data e shlyerjes (për çdo kredi / hua)   

Paraqitja e dokumenteve mbështetëse (kontratat për secilën kredi / 

hua) 

  

5/ Marrja/Arkëtimi i të ardhurave  

Të gjithë të ardhurat në para të marra / të mbledhura përmes llogarisë specifike. 

 

Po / Jo  

 

 

B. ANALIZA 

a/ Financimi publik 

- Shuma dhe data e transferimit të pagesave paradhënie dhe paszgjedhore të marra nga shteti: çfarë ndodh nëse pjesa e caktuar 

publike që duhet ndarë pas zgjedhjeve nuk është e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet zgjedhore → që do të thotë se raporti 

i financimit të fushatës zgjedhore (dhe llogaria bankare) është në defiçit (kundrejt standardeve të kontabilitetit?) 

- Kontrolli i minutazhit që subjekti zgjedhor ka marrë nga çdo sektor i medias që siguron kohë të lirë transmetimi. 
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- Rasti/et e abuzimit/keqpërdorimit të burimeve publike, që janë burimet e siguruara nga shteti, përveç hapësirës së lirë të reklamave 

dhe kohës së lirë të transmetimit (do të trajtohen më me hollësi në pjesën e shpenzimeve). 

b/ Financimi nga burimet jo publike 

- Donatorët e lejuar: 

o Kontrolli i identitetit të donatorëve dhe lejueshmëria e çdo donacioni të deklaruar; 

o Kontrolli i shumës së përgjithshme të donacioneve nga i njëjti donator, në veçanti nëse disa donacione janë bërë në nivel 

qendror dhe nga një degë e partisë; 

- Burimet e palejuara 

- Kontributet në natyrë 

o Vlerësimi:  

 Dallimi mes kontributit në natyrë (dhe mundësisht) sponsorizimit dhe veprimtarisë vullnetare; 

 Vlerësimi (rregulli i 10% më të ulët se çmimi i tregut apo mallrave/shërbimeve që arrijnë vlerën më shumë se 

50,000 Lekë). 

o Kufizimet 

 Kontrolli i shumës së përgjithshme nga i njëjti donator, në veçanti nëse disa donacione janë bërë në nivel qendror 

nga një degë e partisë; 

 Kufizimet (pragu i raportimit dhe deklarimit zbatohet si për kontributet në para ashtu edhe për ato në natyrë – si të 

garantojmë respektimin e kësaj dispozite kur raportet e financimit të fushatës zgjedhore konsolidojnë llogaritë e 

selisë së partisë me ato të degëve?) 

c/ Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

- Klasifikimi sipas zërave i të ardhurave nga burimet e vetë partisë 

o Kuotat e anëtarësisë: shuma e përgjithshme dhe e detajuar sipas shumave të marra 

o Botimet 

o Shtypi i printuar 

o Dhënia me qera..... 

- Klasifikimi i të ardhurave që merren nga burimet e vetë partisë për secilin zë të deklaruar sipas emrit të degës 

o Zyrat Qendrore 

o Degët lokale 

- Përputhshmëria mes natyrës dhe shumës së të ardhurave të deklaruar dhe deklarimit bankar (bank statement) 

(mund të përdoret edhe termi “nxjerrje e llogarisë”) 
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d/ Huatë/Kreditë 

- Identiteti i huadhënësit/ve 

- Shuma dhe data e huasë/ve (paraqitja e kontratës së kredisë / huasë). 

- Data e shlyerjes e përcaktuar në kontratën e kredisë / huasë/ve (problemi i huave të fshira– në rast dyshimi, e rëndësishme që të 

theksohet) 

- Normat e interesit (llogaritet tek shpenzimet si një shpenzim zgjedhor?) 

 

 

IV. SHPENZIMET 

 

A. PËRMBLEDHJE  

 

 

Shuma e përgjithshme e raportuar  

 

  

Respektimi i kufirit të shpenzimit (Shuma e 

shpenzimeve nuk duhet të jetë më shumë se 3 herë më 

e madhe se shuma më e lartë që ka marrë një subjekt 

zgjedhor nga fondet publike per qellime zgjedhore, ne 

perputhje me nenin 88 te ligjit nr.10019, date 

19.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise”, 

i ndryshuar) 

 

Po / Jo 

Shpenzimet e kryera nga Zyra Qendrore e partisë 

 

 Shpenzimet 

zgjedhore të 

deklaruara në 

raportin e 

financimit të 

fushatës 

zgjedhore 

Faturat e 

paraqitura 

 

Faturat e 

Përgjithshme 

Dokumente 

mbështetëse 

që mungojnë 

Shpenzime të 

papaguara 

Mospërputhje 

në lidhje me 

dokumentet e 

paraqitura nga 

furnitorët  

Shuma e 

përgjithshme e 

shpenzimeve 

zgjedhore sipas 

auditimit 
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Mitingjet/tubi

me dhe 

aktivitete në 

fushatë  

       

Materialet 

promocionale 

       

Media          

Media Sociale        

Sondazhe        

Botime/Publiki

me 

       

Transporti        

Konsulenca        

Reklamime në 

natyrë 

       

Shpenzime 

zyre 

elektorale 

       

Shpenzime 

administrative 

       

Shpenzimet e bëra nga degët e partisë 

 

 Shpenzimet 

zgjedhore të 

deklaruara në 

raportin e 

financimit te 

fushatës 

zgjedhore 

Faturat e 

paraqitura 

 

Faturat e 

Përgjithshme 

Dokumente 

mbështetëse 

që mungojnë 

Shpenzime të 

papaguara 

Mospërputhje 

në lidhje me 

dokumentet e 

paraqitura nga 

furnitorët  

Shuma e 

përgjithshme e 

shpenzimeve 

zgjedhore sipas 

auditimit 

 

Mitingjet dhe 

aktivitetet e 

fushatës  
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Materialet 

promovuese 

       

Media          

Sondazhet e 

opinionit 

publik 

       

Botimet        

Transporti        

Konsulenca        

Reklamat në 

ambientet e 

jashtme 

       

Administrative 

dhe të 

përgjithshme 

       

Shpenzimet zgjedhore 

 

Të gjitha shpenzimet zgjedhore të bëra janë paguar përmes një llogarie të veçantë 

 

Po / Jo 

 

 

B. ANALIZA 

a/ Respektimi i kufirit të shpenzimeve të fushatës (është çdo shpenzim që bën një parti ose kandidatët e saj për qëllime të 

fushatë zgjedhore): Për partitë politike 167.480.250 lekë ndërsa për kandidatët e pavarur 27.913.375 lekë → fokusohuni tek “fushatat e 

shumëfishta” të bëra në nivel qendror dhe degët e partisë në të gjithë vendin; 

b/ Analiza e të gjithë shpenzimeve të deklaruara dhe klasifikuara sipas degës së partisë dhe kategorisë, në përputhje me 

modelin e raportit të financimit të fushatës zgjedhore. 

- Mitingjet dhe aktivitetet e fushatës (fokusohuni tek këto); 

o Shpenzime për vendin/ambjentin; 

o Shpenzimet e zbavitjes/argëtimit; 

o Shpenzimet e pajisjeve; 

o Shpenzimet për pijet; 



 

      ______________________________________________________________________ 
 

             Miratuar me vendimin nr.9, datë 29.01.2022 të Komisionit Rregullator 

 

o Shpenzimet e reklamave/promocioneve; 

o Shpenzimet e Transportit;  

o Shpenzimet administrative; 

- Materialet promocionale 

- Media 

- Media sociale 

- Sondazhe  

- Botimet/Publikimet 

- Transporti 

- Konsulenca 

- Reklamime në natyrë  

- Shpenzime zyre elektorale 

- Shpeznime administrative 

 

KUJDES:  Për secilën kategori të shpenzimeve, analizoni: 

• Natyrën zgjedhore të shpenzimeve të llogaritura dhe të përfshira në raportin e financimit të fushatës zgjedhore; 

• Ekzistencës dhe/ose zbulimit të shpenzimeve të paligjshme (keqpërdorimi i burimeve publike / blerja e votës). Sidoqoftë, këto 

shpenzime, të paligjshme nga natyra, duhen llogaritur dhe këto shpenzime të llogaritet si tejkalim i kufirit të shpenzimeve. 

• Shpenzimeve që janë bërë 6 (gjashtë) muaj para datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve duhen llogaritur dhe këto 

shpenzime si tejkalim i kufirit të shpenzimeve. 

• Raportimi i shpenzimeve në natyrë. Duhet të ekzistojë një përputhshmëri me donacionet në natyrë. 

V. PËRFUNDIMI 

A. SINTEZA 

o Përmbledhja e gjetjeve dhe përfundimeve 

o Lista e parregullsive të gjetura gjatë proçesit të auditimit 

o Krahasimi me raportin e monitorimit të ekspertit financiarë? 

 

B. PËRFUNDIMI 

o Çertifikimi/dhënia e opinionit pa rezervë 

o Çertifikimi me përmirësime / rezerva/opinioni me rezervë 

o Refuzimi për ta çertifikuar/refuzimi për të dhënë opinion 
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Opinioni pa rezervë 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë tregtare ABC (Shoqëria), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 

Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për vitin që 

mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme. 

 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të 

drejtë për), pozicionin financiar të Shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare dhe flukset e parasë për vitin që 

mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 

 

Baza për Opinionin 

 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Auditimit dhe Kontabilitetit. Përgjegjësitë tona 

sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 

Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare 

në [juridiksionin], dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që 

kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.  

  

 

Opinioni me rezervë (kundërshtues/refuzues) 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë tregtare ABC (shoqëria), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 

Dhjetor 20X1, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për vitin që 

mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme. 

 

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve të çështjeve të përshkruara në seksionin e Bazës për Opinionin me Rezervë të raportit tonë, 

pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, (ose japin pamjen e vërtetë dhe të drejtë për) pozicionin 

financiar të shoqërisë me datën 31 Dhjetor 20X1, dhe performancën financiare e flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 

pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 
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Baza për opinionin me rezervë 

 

Inventarët e shoqërisë janë paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar në shumën xxx. Drejtimi nuk i ka paraqitur inventarët me vlerën 

më të ulët midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme, por vetëm me kosto, çka përbën një devijim nga kërkesat e SNRF-ve. Regjistrat 

e shoqërisë tregojnë se nëse drejtimi do t`i kishte paraqitur inventarët me më të ultën midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme, një 

shumë prej xxx do të paraqitej si pakësim/rënie e vlerës së inventarëve për t`i çuar ato deri në vlerën e tyre neto të realizueshme. Për 

rrjedhojë, kostot e shitjes do të ishin rritur me xxx dhe tatimi mbi të ardhurat, të ardhurat neto dhe kapitali i aksionarëve do të ishin 

reduktuar respektivisht me xxx, xxx dhe xxx. 

 

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Auditimit dhe Kontabilitetit. Përgjegjësitë tona sipas 

këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit të Përgjegjësive të Audituesit për Auditimin e 

Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga shoqëria në përputhje me kërkesat etike që janë të përshtatshme për auditimin e pasqyrave 

financiare (të zbatueshme në juridiksionin përkatës) dhe kemi përmbushur edhe përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. 

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë 

me rezervë. 
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Shtojca 7 

 

DEKLARATË  

 

Mbi konfliktin e interesave për financimin e partive politike/subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve 

për organet e qeverisjes vednore 

 

Të personit fizik, juridik vendas ose cdo aksionar i tij për fushatën zgjedhore në Zgjedhjet për     

Organet e Qeverisjes Vendore, të datës ________ 

 

 

Unë i nënshkruari ________________, me cilësinë e personit fizik, juridik apo aksioner i tij 

_______________, deklaroj nën përgjegjësinë time personale  se: 

Jam në dijeni të ndalimeve të përcaktuara në nenin 92/1 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi 

Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe deklaroj se nuk jam në asnjë nga rrethanat e 

përcaktuara në dispozitën e mësipërme.  

 

Referuar nenit 92/2, pika 2, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar nëpërmjet kësaj deklarate përfshihet dhe autorizimi për KQZ-në dhe të 

ngarkuarin e saj për të marrë drejtpërdrejt nga banka të dhëna për të gjitha transaksionet e llogarisë. 

 

Kujdes! Deklaruesi mban përgjegjësi personale për deklarim të rremë. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ___ . ___.____ 

    (data, muaji, viti) 
 

 

 

Deklaruesi 

_________________________ 

(emri, mbiemri, nënshkrimi)   

Neni 92/1 i Kodit Zgjedhor parashikon: 

Ndalohet dhënia e fondeve nga një person juridik apo çdo aksioner i tij nëse ndodhet në një nga 

kushtet e mëposhtme: 

a) ka përfituar fonde publike, kontrata publike apo koncesione në 3 vitet e fundit me vlerë mbi 10 milionë lekë. Ky ndalim zbatohet 

edhe në rastin e nënkontraktimeve apo të kontratave të partneritetit publik privat; 

b) ushtron veprimtari në fushën e medias;  

c) ka qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme; 

ç) ka detyrime monetare ndaj Buxhetit të Shtetit ose ndaj çdo institucioni publik. Ky detyrim nuk zbatohet nëse aksionari i zotëron këto 

aksione si rezultat i ofertës publike. 
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Shtojca 8                       TABELA E FONDEVE TË PËRFITUARA NGA PARTIA/KOALICIONI/KANDIDATI PËR KRYETAR 

BASHKIE/KANDIDATËT E LISTAVE SHUMËEMËRORE/KANDIDATËT E 
PAVARUR________________________PREJ PERSONAVE FIZIKË OSE JURIDIKË VENDAS, 

PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 
 

Shënim: Për çdo dhuratë në sende ose shërbime, subjekti zgjedhor do të llogarisë dhe deklarojë kundërvleftën në lekë të sendeve ose shërbimeve duke u bazuar në indeksin mujor të çmimeve, të publikuar nga INSTAT. Për sendet ose shërbimet, 

vlera e të cilave nuk pasqyrohet në indeksin mujor të çmimeve, subjektet zgjedhore do t’i referohen çmimit të tregut në momentin e marrjes së dhuratës. 
 

Partia/Koalicioni/Kandidat për kryetar bashkie/kandidatët e listave shumëemërore/kandidatët e pavarur_________________Financieri___________  
  Emër, Mbiemër, Firmë                                                                                                                                                                           

NR 
PËRSHKRIMI I 

DHURIMIT 

VLERA NË 

LEKË 

IDENTITETI I PLOTË I 

DHURUESIT 

 

NIPTI DATA E DHURIMIT 

NR. I LLOGARISË 

KU U DEPOZITUA 

DHURIMI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 

SHUMA TOTALE E DHURUAR 

Shifër (fjalë) lekë 
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