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Neni 1 

Objekti i rregullores 
 

Kjo rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licencimin, miratimin, 
autorizimin, funksionimin e shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të 
pensionit vullnetar dhe penalitetet për pagesat e vonuara. 
 

Neni 2 
Baza ligjore 

 
Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 14, pika 3 të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” dhe nenit 107, pika 1, të Ligjit nr. 10197, datë 
10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”. 
 

Neni 3 
Llojet e tarifave 

 
Shoqëria administruese, depozitari dhe agjenti i fondeve të pensionit vullnetar i paguajnë 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tarifa për licencimin, miratimin, autorizimin dhe 
funksionimin e tyre si të tilla. 
Tarifat që paguhen për llogari të Autoritetit nga shoqëria administruese, depozitari dhe agjenti i 
fondeve të pensionit vullnetar, ndahen në: 
a) tarifë për depozitimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit për licencim; b) 
tarifë për dhënien e licencës, apo autorizimit; c) tarifë për funksionimin (ushtrim 
aktiviteti). 
 

Neni 4 
Tarifa për depozitim dhe shqyrtim dokumentacioni 

 
Për depozitimin e dokumentacionit për shqyrtim me qëllim pajisjen me licencë si: 
a) Shoqëri administruese për fondet e pensionit vullnetar, shoqëria detyrohet të paguajë për 
llogari të Autoritetit shumën prej 20.000 lekë. 



b) Depozitar, shoqëria detyrohet të paguajë për llogari të Autoritetit shumën prej 5.000 lekë 
c) Agjent i fondeve të pensionit vullnetar, personi fizik detyrohet të paguajë për llogari të 
Autoritetit shumën prej 500 lekë. 
d) Shoqëri agjentesh të fondeve të pensionit vullnetar, shoqëria detyrohet të paguajë për llogari 
të Autoritetit shumën prej 1.000 lekë. 
Tarifa për depozitim dhe shqyrtim dokumentacioni nuk u kthehet aplikantëve nëse kërkesa e tyre 
për licencimin ose miratimin refuzohet. 
 

Neni 5 
Tarifa për dhënie licencë apo autorizim 

 
Tarifat për marrjen e licencës apo autorizimit janë si më poshtë: 
a) Shoqëria administruese për fondet e pensionit vullnetar, detyrohet të paguajë për llogari 
të Autoritetit shumën prej 250.000 lekë. 
a/1)Shoqëria administruese për fondet e pensionit vullnetar, e cila e shtrin veprimtarinë edhe në                         
administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, detyrohet të paguajë për llogari të     
Autoritetit shumën prej 50.000 lekë. 
b) Depozitari, detyrohet të paguajë për llogari të Autoritetit shumën prej 100.000 lekë. 
b/1) Depozitari, i cili e shtrin veprimtarinë edhe si depozitar i sipërmarrjeve të investimeve 
kolektive detyrohet të paguajë për llogari të Autoritetit shumën prej 30.000 lekë. 
c) Agjenti i fondeve të pensionit vullnetar, si person fizik, detyrohet të paguajë për llogari të 
Autoritetit shumën prej 10.000 lekë. 
d) Shoqëria e agjentëve të fondeve të pensionit vullnetar, detyrohet të paguajë për llogari 
të Autoritetit shumën prej 30.000 lekë. 
Përfituesi i licencës paguan tarifën përkatëse pas dhënies së miratimit nga Bordi i AMF-së. 
 

Neni 6 
Tarifa për funksionim (ushtrim aktiviteti) 

 
Shoqëria administruese dhe depozitari i fondit të pensionit vullnetar paguajnë detyrim mujor për 
funksionimin e tyre gjatë periudhës që licenca e dhënë nga Autoriteti është në fuqi, brenda datës 
10, të muajit pasardhës. 
Llogaritja e tarifës së funksionimit do jetë mbi bazën e vlerës neto të aseteve të fondeve 
nën administrim për muajin përkatës. 
Tarifa vjetore për shoqërinë administruese është 0,05%. 
Tarifa vjetore për Depozitarin është 0,01%. 
 
Llogaritja e detyrimit mujor të shoqërisë administruese ndaj Autoritetit do jetë 
sipas formulës: 
 

            0.05% 
Detyrimi mujor (ne lekë/euro) = vlera neto e aseteve të muajit (lekë/euro)            x ‐‐‐‐‐‐‐ 

               12 
 
Llogaritja e detyrimit mujor të Depozitarit ndaj Autoritetit do jetë sipas formulës:   0.01 
Detyrimi mujor (ne lekë/euro) = vlera neto e aseteve të muajit (lekë/euro)            x ------- 

  12 



Autoriteti rishikon tarifën vjetore në varësi të zhvillimeve të tregut. 
 

Neni 7 
Mospagesa në afat e tarifave në Autoritet 

 
 
Mospagesa në afatin e kërkuar të tarifës së funksionimit të shoqërisë administruese dhe të 
depozitarit sipas kësaj Rregulloreje, penalizohet me 1% të vlerës së detyrimit për çdo ditë 
kalendarike vonesë. 

 
Neni 8 

Dispozita tranzitore 
 
Institutet e Pensioneve, të krijuara në përputhje me Ligjin nr. 7943, datë 01.06.1995, “Për 
pensionin suplementar dhe institutet private të pensioneve”, të ndryshuar, deri në marrjen e 
licencës sipas kritereve të Ligjit “Për fondet e pensionit vullnetar” do të vazhdojnë të paguajnë 
tarifat sipas licencës që zotërojnë aktualisht. 
 

Neni 9 
Hyrja në fuqi 

 
Kjo Rregullore ligj hyn në fuqi menjëherë. 

 
 

K R Y E T A R  
Elisabeta GJONI 

 


