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1. HYRJE
Qëllimi i këtij raporti vlerësues është të jetë udhëzues për sektorin privat në Kosovë1 në lidhje me
konceptin e pronësisë përfituese, rëndësinë e transparencës së pronësisë përfituese, standardet
përkatëse ndërkombëtare, raste studimore në lidhje me pastrimin e parave që përfshijnë korrupsionin, mashtrimin, shmangien nga tatimet, kripto monedha, dhe rekomandime si të ndihmohet
për zbutjen e këtyre risqeve. Raporti bazohet në udhëzimet dhe botimet përkatëse të nxjerra nga
Task Forca e Veprimit Financiar (“FATF”) dhe organizata të tjera ndërkombëtare, si dhe në përvojën
e autorit si në sektorin privat ashtu edhe në punën me njësitë e inteligjencës financiare në mbarë
botën.
Projekti i UNDP-së Mbështetje Përpjekjeve Kundër Korrupsionit në Kosovë (SAEK) III punon nga
afër me sektorin publik dhe privat për të ndërtuar Partneritete Publiko-Private që kontribuojnë
në përmirësimin e zbulimit dhe parandalimit të krimeve financiare. Shpresojmë që ky botim të
shërbejë si mjet i vlefshëm për t’i luftuar në mënyrë proaktive manovrat e ndërlikuara financiare
të përdorura për të fshehur t’i ardhurat e paligjshme nga korrupsioni dhe veprat e tjera, dhe që
në fund të fundit ato para të kthehen në fondet publike. Dëshirojmë të falënderojmë partnerët
dhe donatorët tanë, zyrën Zvicerane për Bashkëpunim për Zhvillim në Kosovë dhe SIDA-n përmes
Ambasadës së Suedisë në Kosovë, për mbështetjen e tyre për projektin e UNDP-së SAEK III.

1.1 PËRKUFIZIMI I PRONËSISË PËRFITUESE
Përkufizimi i “Pronarit përfitues” i përdorur nga FATF dhe organizata të tjera ndërkombëtare, i
referohet personit (personave) fizik që në fund të fundit ka në pronësi ose kontrollon një klient
dhe/ose personin fizik në emër të të cilit po kryhet një transaksion. Kjo përfshin edhe ata persona
që ushtrojnë kontroll përfundimtar efektiv mbi një person ose aranzhim juridik. Referencat për “në
fund të fundit ka në pronësi ose kontrollon” dhe “kontroll përfundimtar efektiv” u referohen situatave në të cilat pronësia/kontrolli ushtrohet përmes një zinxhiri pronësie ose me anë të kontrollit
tjetër nga kontrolli i drejtpërdrejtë. 2
Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1999).
2
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
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According to the Central Bank of Kosovo the beneficial owner is the natural
person who meets one or more of the following criteria:

Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, pronari përfitues është personi fizik i cili plotëson një ose më
shumë nga kriteret e mëposhtme: 3

1.

Owns (directly or indirectly) 25%
or
the legal
 more
Ka nëofpronësi
(në person
mënyrë të

drejtpërdrejtë ose të tërthortë)
25% ose më shumë të personit
Exercises
juridik; effective control over
the legal person
 Ushtron kontroll efektiv mbi
personin juridik;
 Është kryer një transaksion në
A transaction
was conducted
emër të tij/saj;

2.

3.

in his/her name

1.2 PËRKUFIZIMI I PERSONAVE JURIDIKË
“Personat juridikë” përkufizohen si çdo entitet, përveç personave fizikë, që mund të krijojë një
3 financiar, ose përndryshe të jenë pronarë
marrëdhënie të klientit të përhershëm me një institucion
të pronave. Kjo mund të përfshijë kompani, organe të korporatave, fondacione, anstalt, stiftung,
partneritete, ose shoqata dhe entitete të tjera relevante të ngjashme. Kjo mund të përfshijë organizata jofitimprurëse (OJF) që mund të marrin forma të ndryshme që ndryshojnë sipas juridiksioneve, siç janë fondacionet, shoqatat, ose shoqëritë e kooperativave.
Përkufizimi i FATF për personat juridikë përqendrohet në personat fizikë (jo juridikë) që realisht
kanë në pronësi dhe përfitojnë nga kapitali ose asetet e personit juridik; si dhe mbi ata që me
realisht ushtrojnë kontroll efektiv mbi të (pavarësisht nëse ata mbajnë pozita zyrtare në kuadër të
këtij personi juridik), jo vetëm në personat (fizikë ose juridikë) të cilët kanë ligjërisht të drejtë (në
dokumente) ta bëjnë këtë. 4

https://bqk-kos.org/repository//docs/korniza_ligjore/english/BQK-%20ANG-Udhezimi%20mbi%20identifikimin%20e%20pronareve%20perfitues.pdf
4
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
3
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Shembuj:

i) Një kompani është në pronësi të ligjshme nga një kompani e dytë në përputhje me informacionin e saj të regjistrimit të korporatës. Pronarët përfitues janë në të vërtetë personat fizikë që qëndrojnë pas asaj kompanie të dytë ose kompanisë së fundit mbajtëse
në zinxhirin e pronësisë, dhe që e kontrollojnë atë.
ii) Personat e listuar në informacionin e regjistrimit të korporatës si mbajtës të pozitave
kontrolluese brenda një kompanie, por që realisht veprojnë në emër të dikujt tjetër,
nuk konsiderohen pronarë përfitues sepse ata janë duke u përdorur nga dikush tjetër
për të ushtruar kontroll efektiv mbi kompaninë.
iii) përfshihen personat fizikë në emër të të cilëve kryhet një transaksion, edhe kur ai person nuk ka pronësi ose kontroll të ligjshëm mbi klientin. Ky element i përkufizimit të
FATF për pronarin përfitues përqendrohet në individë që janë në qendër të një transaksioni që kryhet, edhe kur transaksioni është strukturuar qëllimisht për të shmangur
kontrollin ose pronësinë e klientit, por për të ruajtur përfitimin e transaksionit.

1.3 PËRKUFIZIMI I ARANZHIMEVE JURIDIKE
Një aranzhim juridik përcaktohet si një marrëdhënie e krijuar në përputhje me një kontratë mes
dy ose më shumë palëve që nuk rezulton në shfaqjen e një personi juridik (trustet janë më të
zakonshmet). Përkufizimi i FATF për pronarin përfitues vlen edhe në kontekstin e aranzhimeve
juridike, domethënë personi fizik (a), në fund të zinxhirit, i cili në fund të fundit ka në pronësi ose
kontrollon një aranzhim juridik, përfshirë ata persona që ushtrojnë kontroll efektiv përfundimtar
mbi një aranzhim juridik, dhe/ose personi (personat) fizik në emër të të cilit kryhet një transaksion.
Sidoqoftë, në këtë kontekst, karakteristikat specifike të aranzhimeve juridike e bëjnë më të komplikuar identifikimin e pronarit (pronarëve) përfitues në praktikë.

Shembull:

1) Në një trust, titulli ligjor dhe kontrolli i një aseti janë të ndara nga interesat e barabartë në aset.
Kjo do të thotë që persona të ndryshëm mund të kenë në pronësi, të përfitojnë nga trusti dhe
ta kontrollojnë atë, në varësi të ligjit të zbatueshëm për trustet dhe dispozitave të dokumentit
që e krijon trustin (për shembull, akti i trustit). Në disa vende, ligji për trustet lejon që vendosësi i trustit dhe përfituesi (dhe nganjëherë edhe administruesi i besuar) të jenë i njëjti person.
Edhe aktet e trustit ndryshojnë dhe mund të përmbajnë dispozita që ndikojnë aty ku qëndron
kontrolli përfundimtar mbi asetet e trustit, përfshirë klauzolat nën të cilat vendosësi rezervon
kompetenca të caktuara (të tilla si fuqia për ta revokuar trustin dhe për t’i kthyer asetet e trustit).
Kjo mund të ndihmojë në përcaktimin e pronësisë përfituese së një trusti dhe palëve të lidhura
me të.5

5

https://www.assetprotectionplanners.com/asset-protection-trust/or-foundation/
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1.4 REGJISTRIMI I BIZNESEVE NË KOSOVË
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë
dhe Industrisë dhe është institucioni i vetëm përgjegjës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë.
ARBK-ja operon bazuar në një bazë të të dhënave elektronike që ofron një proces më të thjeshtë
dhe më të shpejtë për regjistrimin falas të bizneseve të reja, i cili realizohet përmes lidhjes me 29
qendra komunale të regjistrimit duke ofruar kështu një zgjidhje “me një ndalesë”.6
Në Kosovë mund të regjistrohen entitetet e mëposhtme fitimprurëse:
 Biznes individual
 Ortakëri e përgjithshme
 Ortakëri e kufizuar
 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
 Shoqëri aksionare
 Shoqëri e huaj tregtare
 Ndërmarrja sociale
 Ndërmarrje publike
 Kooperativë bujqësore
 Ndërmarrjet e tjera nën juridiksionin e AKP-së
 Kompani e licencuar për sigurinë fizike
Entitetet e huaja mund të regjistrojnë një degë në Kosovë (duhet të regjistrohet në Regjistër si
shoqëri e huaj tregtare në përputhje me Ligjin). Dega nuk është person i veçantë juridik. për pasojë, të drejtat dhe detyrimet e saj i përkasin kompanisë “mëmë” dhe jo degës.

1.5 PASQYRA E PERSONAVE JURIDIKË
Ekziston një larmi e gjerë e personave juridikë në juridiksione të tjera dhe jo të gjitha llojet e entiteteve ekzistojnë në Kosovë, por më poshtë jepet një përmbledhje e përgjithshme e disa prej
personave juridikë më të zakonshëm. Është e rëndësishme të kuptohen llojet e ndryshme të personave juridikë, pasi pronësia e entiteteve dhe aseteve mund të mbahet nga ndonjë prej këtyre
pavarësisht nëse është i pranishëm në Kosovë apo jo. Ju lutemi vini re se kjo nuk është një listë
gjithëpërfshirëse e çdo lloji të entitetit juridik që ekziston në mbarë botën, por përkundrazi një
përzgjedhje e atyre që ka më shumë gjasa të hasen nga sektori privat dhe publik në Kosovë.7

Anstalt

Anstalt-i është hibrid mes një shoqërie me pjesëmarrje të kufizuar dhe një fondacioni. Anstalt-i është
një entitet që nuk ka anëtarë, pjesëmarrës ose aksionarë. Ai ndryshon nga një kompani në atë që
nuk ka detyrë të kthejë fitimin dhe ndryshon nga trusti në atë që nuk ka asnjë detyrim ndaj një
përfituesi. Sidoqoftë, anstalt-et kanë një mbajtës të të drejtave të themeluesit. Themeluesi mund
të jetë një person juridik ose një person fizik, nuk ka nevojë të jetë rezident në vendin pritës, dhe
6
7

https://www.rks-gov.net/EN/f126/business-development/business-registration
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/
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Anstalt-i duhet të ketë një kapital minimal prej 30,000 frangash zvicerane (afërsisht 34,900 dollarë
amerikanë). Gjithashtu nuk ka nevojë që identiteti i themeluesit të njoftohet në zyrën e regjistrimit.
Këto karakteristika, dhe të drejtat e themeluesve, si dhe për shkak se një Anstalt mund të kryejë
shumë lloje biznesi, përfshirë aktivitete jo tregtare (të tilla si mbajtja e investimeve pasive), i ka bërë
të njohur për kompanitë e huaja që i përdorin si kompani holding për filialet e huaja kur përpiqen
të minimizojnë tatimet në juridiksionet e tyre vendore. Anstalt janë një vend i sigurt/i lehtë për t’i
parkuar asetet në kohën e pagesës së tatimeve. Ekzistojnë dy lloje të Anstalt-it; komercial dhe jo
komercial, dhe ato shfaqen dukshëm në sistemin financiar të Lihtenshtajnit, ku konsiderohen të jenë
një Institucion i së Drejtës Publike, megjithëse nuk janë në gjendje të listohen në Bursë

Stiftung

Stiftung është një institucion/fondacion, i cili, me ndihmën e një prone, ndjek një qëllim
të përcaktuar nga themeluesi. Një fondacion stiftung ekziston për të zbatuar dëshirat e
deklaruara, jo tregtare të themeluesit të vet, siç përcaktohet në aktin e themelimit dhe në
statutin e vet. Në fakt, asetet me të cilat është themeluar fondacioni, bëhen një person
i veçantë juridik. Një fondacion stiftung nuk ka aksione ose anëtarë dhe në shumicën e
rasteve krijohet nga një themelues për të siguruar vazhdimin e aseteve të familjes. Një
fondacion stiftung mund të ketë përfitues, dhe në atë mënyrë ata janë në një farë mënyre
të ngjashëm me nocionin e trustit në të drejtën zakonore. Themeluesit gjithashtu kanë të
drejtë ta transferojnë dhe ndërpresin fondacionin.
Stiftung janë vetëm për qëllime jo fitimprurëse, dhe ndërmarrjet dhe aktivitetet tregtare
zakonisht nuk lejohen të kryhen prej tyre. Ky është ndryshimi kryesor midis një anstalt-i
dhe një stiftung-u. Stiftung-u administrohen zakonisht nga një bord i administruesve
të besuar dhe nuk kërkohet regjistrim për t’i themeluar. Stiftung janë një konstrukt i së
drejtës civile, që gjendet kryesisht në zonat gjermanishtfolëse. Fondacionet e të drejtës
civile janë zhvilluar në Austri, Qipro, Itali, Finlandë, Gjermani, Holandë (Stichting), Antile
Holandeze, Spanjë, Suedi (Stiftelse), Zvicër, Panama, Shën Kitts, Nevis, Bahamas, Anguilla,
Antigua dhe Barbuda, Maltë, Xhersi dhe Malajzi.

Fondacioni

Fondacioni është një fond i përhershëm i themeluar dhe i mirëmbajtur nga kontribute për qëllime
bamirësie, edukative, fetare, hulumtimi, ose qëllime të tjera dashamirëse, por edhe për qëllime
private (fondacione private). Pronarët përfitues janë Themeluesit në masën që ata mund të ushtrojnë kontroll mbi drejtorin ose bordin e drejtorëve, drejtori ose bordi i drejtorëve sepse janë
përgjegjës për vendimet e përditshme, dhe përfituesit në rast se janë të identifikueshëm dhe të
kufizuar në numër.

Trusti

Trusti është një marrëdhënie fiduciare trepalëshe në të cilën pala e parë, vendosësi i trustit ia transferon (“vendos”) një pronë (shpesh, por jo domosdoshmërisht një shumë parash) palës së dytë
(administruesit të besuar) për të mirën e palës së tretë, përfituesit. Një administrues i besuar mund
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të jetë një person fizik, një entitet biznesi ose një organ publik. Një trust krijohet nga një vendosësi, i cili e transferon titullin në një pjesë ose të gjithë pasurinë e tij ose të saj tek një administrues i
besuar, i cili më pas e mban në mirëbesim titullin mbi atë pronë për përfitimin e përfituesve. Trusti
drejtohet sipas termave nën të cilat është krijuar. Në shumicën e juridiksioneve, kjo kërkon një
marrëveshje kontraktuale ose akt për trustin. Është e mundur që një individ i vetëm të marrë rolin
e më shumë se një prej këtyre palëve, si dhe që individë të shumëfishtë të ndajnë një rol të vetëm.
Kompania private e kufizuar me garanci (“CLG”)
Një kompani e kufizuar me garanci (CLG) është një lloj korporate që përdoret kryesisht (por jo
ekskluzivisht) për organizatat jofitimprurëse që kërkojnë personalitet juridik. Një kompani e kufizuar me garanci zakonisht nuk ka një kapital aksionar ose aksionarë, por përkundrazi ka anëtarë
që veprojnë si garantues të detyrimeve të kompanisë. Secili anëtar merr përsipër të kontribuojë
në një shumë të specifikuar në nene (zakonisht shumë të vogël) në rast të paaftësisë paguese
ose të mbylljes së kompanisë. Një kompani e kufizuar me garanci mund t’i shpërndajë fitimet e
veta tek anëtarët e vet, nëse lejohet nga statuti i vet, por atëherë nuk do të ishte e pranueshme
për statusin e bamirësisë. Ky lloj i personit juridik ekziston në Mbretërinë e Bashkuar, Republikën
e Irlandës, Australi dhe disa vende të tjera të Komonuelthit. Përdorimet e zakonshme të kompanive të kufizuara me garanci përfshijnë klube, organizata me anëtarësi, duke përfshirë unionet
e studentëve, kompanitë e menaxhimit të pronave rezidenciale, shoqatat sportive, kooperativat e
punëtorëve, ndërmarrjet e tjera sociale, organizatat joqeveritare (OJQ) bamirëse, kompanitë e kujdesit shëndetësor, dhe të paktën një parti politike (Partia e Pavarësisë së Mbretërisë së Bashkuar).
Kompania private e kufizuar me aksione (“CLS”)
Një kompani private e kufizuar me aksione është një klasë e kompanive private të kufizuara të regjistruara nën ligjet e Anglisë dhe Uellsit, Irlandës së Veriut, Skocisë, disa vendeve të Komonuelthit,
dhe të Republikës së Irlandës. Ajo ka aksionarë me përgjegjësi të kufizuar dhe aksionet e saj nuk
mund t’i ofrohen publikut të gjerë, ndryshe nga ato të një kompanie publike të kufizuar.
“E kufizuar me aksione” do të thotë që përgjegjësia e aksionarëve ndaj kreditorëve të kompanisë
është e kufizuar në kapitalin e investuar fillimisht (d.m.th. vlera nominale e aksioneve dhe çdo premium i paguar në këmbim të emetimit të aksioneve nga kompania). Kështu, pasuritë personale
të një aksionari mbrohen në rast të paaftësisë paguese të kompanisë, por çdo para e investuar në
kompani mund të humbasë.
Një kompani e kufizuar mund të jetë “private” ose “publike”. Kërkesat për shpalosje janë më të lehta për një kompanie private të kufizuar, por aksionet e saj nuk mund t’i ofrohet publikut të gjerë
dhe për këtë arsye nuk mund të tregtohen në një bursë publike. Ky është ndryshimi kryesor mes
një kompanie private të kufizuar dhe një kompanie publike të kufizuar. Shumica e kompanive,
veçanërisht kompanitë e vogla, janë private.
Biznes individual (“BI”)
Biznesi individual është një entitet që mund të formohet dhe të jetë në pronësi të vetëm një personi fizik dhe nuk ka një status të veçantë juridik. Pronari i një entiteti të tillë ka përgjegjësi personale të pakufizuar për borxhet dhe detyrimet e BI-së. Megjithëse BI-ja nuk është person juridik, i
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lejohet të kontraktojë, të mbajë pronë, dhe të padisë ose të paditet në emrin e vet ose në emër të
pronarit të vet. Një ndërmarrje e biznesit personal për qëllimin e kryerjes së një aktiviteti ekonomik mund të zgjedhë të regjistrohet ose jo në Regjistër.
Ortakëri e përgjithshme (“OP”)
Ortakëria e përgjithshme është një ortakëri e formuar nga dy ose më shumë persona fizikë ose juridikë, të cilët ndërmarrin veprimtari biznesi për fitim në përputhje me marrëveshjen e partneritetit.
Pronarët e entiteteve të tilla janë bashkërisht dhe veçmas përgjegjës për borxhet dhe detyrimet e
OP-së. Një përgjegjësi e tillë është e pakufizuar. OP-ja nuk është person juridik por mund të formohet
nga persona juridikë të cilët bëhen partnerë të përgjithshëm të OP-së. OP-ja menaxhohet nga partneri (partnerët) i vet i përgjithshëm. Megjithëse OP-ja nuk është person juridik, i lejohet kontraktojë,
të mbajë pronë, dhe të padisë ose të paditet në emrin e vet ose në emër të pronarit të vet.

Ortakëria e kufizuar (“OK”)
Ortakëria e kufizuar është një ortakëri e formuar nga të paktën një ortak i përgjithshëm
dhe të paktën një ortak i kufizuar. OK-ja mund të formohet nga persona fizikë ose organizata biznesi, të cilët mund të shërbejnë si ortakë të përgjithshëm ose të kufizuar. Edhe
pse e ngjashme me OP-në, OK-ja ka të paktën një ortak të kufizuar, përgjegjësia personale
e të cilit është e kufizuar në investimin e bërë nga ai/ajo në OK. Ortaku i kufizuar është
gjithashtu i kufizuar për sa i përket aftësisë së vet për ta menaxhuar ose përfaqësuar OKnë. OK-ja menaxhohet nga partneri (partnerët) i vet i përgjithshëm. Megjithëse OK-ja nuk
është person juridik, i lejohet kontraktojë, të mbajë pronë, dhe të padisë ose të paditet
në emrin e vet ose në emër të pronarit të vet. Regjistri nuk ka autorizim ta shqyrtojë një
marrëveshje për ortakëri të kufizuar për mjaftueshmëri ligjore ose formale dhe/ose të
refuzojë regjistrimin e një ortakërie të kufizuar për ndonjë arsye që lidhet me formën,
përmbajtjen ose kushtet e marrëveshjes për ortakërinë e kufizuar.
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (“SHPK”)
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është personi juridik i formuar dhe në pronësi nga një ose më
shumë persona fizikë ose juridikë, duke përjashtuar OJQ-të. SHPK-ja është ligjërisht e veçantë dhe
e dallueshme nga pronarët e vet. Përgjegjësia personale e pronarëve është e kufizuar në kapitalin
që ata kanë investuar në SHPK. SHPK-ja drejtohet nga Asambleja e Aksionarëve dhe Drejtori Menaxhues (ose një Bord i Drejtorëve). Aksionet e një SHPK-je u shpërndahen vetëm themeluesve të
vet, dhe kompanisë nuk i lejohet të realizojë një ofertë publike të aksioneve të veta. Nuk ka kapital
minimal ose aksionarë maksimalë. Entiteteve të huaja u lejohet të kenë në pronësi dhe të marrin
pjesë në një SHPK. Që të ekzistojë, regjistrimi në Regjistër është i detyrueshëm për një SHPK.
Shoqëri aksionare (“SHA”)
Shoqëria aksionare është personi juridik në pronësi të aksionarëve të vet, por ligjërisht e ndarë dhe
e dallueshme nga aksionarët e vet. Aksionarët kanë përgjegjësi të kufizuar personale për borxhet
dhe detyrimet e SHA-së. Kërkohet një kapital fillestar prej 10,000 eurosh. Një SHA mund të ketë
një aksionar të vetëm. Aksionet e një SHA-je mund të transferohen nga pronari (pronarët) pa miratimin e aksionarëve të tjerë ose të kompanisë. Aksionarët zgjedhin Bordin e Drejtorëve, i cili e
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menaxhon SHA-në. Bordi i Drejtorëve punëson zyrtarë, përkatësisht menaxherët e lartë të SHA-së.
Një SHA mund të ekzistojë vetëm duke u regjistruar në Regjistër.
Kompani Private e Investimeve (“KPI”) / Kompani në det të hapur
Një kompani Private e Investimeve është termi i përgjithshëm që përdoret për të përshkruar personat juridikë të regjistruar në det të hapur me qëllimin për të mbajtur dhe menaxhuar investimet
financiare. Individët mund të jenë aksionarë (për shembull anëtarët e një familje) dhe drejtorë,
dhe kanë të drejtë të marrin shpërndarjen e fitimit ose kthimin e kapitalit të investuar. Burimet
financiare të mbajtura nga KPI-të mbahen në kujdestari pranë një institucioni financiar jashtë vendit. Vendimi për aplikimin e burimeve merret nga drejtorët, në interes të KPI-së dhe aksionarëve
të saj. Këto kompani mund të gjenden në vende të ndryshme si Ishujt e Virgjër Britanikë, Ishujt
Kajman, Shën Lucia, Nevis, Panama, etj.
Një KPI zakonisht regjistrohet në një juridiksion në det të hapur, i njohur gjithashtu si “parajsë tatimore”,
ose juridiksion i favorizuar tatimor. Arsyet kryesore për regjistrimin e një KPI-je janë si më poshtë:
 Tatimi zero ose i ulët i të hyrave: KPI nuk i nënshtrohet, në juridiksionin e saj, tatimit
në të hyra, qoftë në fitimet e veta ose për shpërndarjet tek aksionarët, ose të paktën
i nënshtrohet një tatimi shumë më të favorshëm;
 Stabiliteti ligjor: sistemi ligjor në këto juridiksione shpesh është shumë më i qëndrueshëm, duke siguruar që kontratat do të respektohen në rast konfliktesh. Në rastin e disa territoreve të varura nga Mbretëria e Bashkuar (Ishujt e Virgjër Britanikë,
për shembull), instanca e fundit gjyqësore është Këshilli i Privatësisë, një gjykatë në
Mbretërinë e Bashkuar me praktikë gjyqësore të qëndrueshme shekullore;
 Stabiliteti politik: Teksa një pjesë e rëndësishme e popullatës lokale të këtyre juridiksioneve është e punësuar në turizëm ose në aktivitete që lidhen me ofrimin e shërbimeve në lidhje me KPI-të dhe entitete të tjera (avokatë, kontabilistë, profesionistë
në sektorin financiar), interesi politik për ndryshimin e papritur të rregullave lokale
është shumë më i ulët;
 Thjeshtësi dhe fleksibilitet më i madh: Burokracia për hapjen dhe mbylljen e një KPIje, për shembull, është dukshëm më e vogël se ajo për hapjen dhe mbylljen e një
personi juridik ekuivalent në vendet e tjera.
Me pak fjalë, përparësia në mbajtjen e investimeve financiare të aplikuara përmes një KPI-je është
përdorimi i një juridiksioni neutral dhe të qëndrueshëm për të organizuar pronësinë dhe menaxhimin e investimeve. E dyta është thjeshtimi i detyrimeve tatimore dhe të këmbimit të monedhave.
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2. RASTE STUDIMORE
Metodat e përdorura nga pastruesit e parave, të identifikuara përmes rasteve të mëposhtme,
duhet të konsiderohen si udhëzime praktike për institucionet financiare dhe bizneset ose profesionet e përcaktuara jo financiare për të përmirësuar parandalimin dhe zbulimin e veprimtarisë së
pastrimit të parave, për të ndihmuar në identifikimin e klientëve që mund të jenë të përfshirë në
aktivitete kriminale, dhe për të përmirësuar cilësinë e raporteve të aktiviteteve të dyshimta (RAD).
Të dhënat dhe informacionet e siguruara janë marrë nga sektori privat dhe publik dhe janë sanitarizuar.

ʥʡʤ˅ʴˆˇʼˆˇˈʷʼˀ˂˅ˁ˅ʡʤʠʾ˥˜ˠ˘˧̽ˡ˗̽˥˟˜˞˨˔˥˔Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˥˘

Ky është një rast studimor që përfshin një larmi krimesh financiare që përfshijnë korrupsionin,
pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe shkeljet e sanksioneve.
Kontrata e naftës - manipulimi i ofertave
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HAPI I PARË -

Në vendin A u manipulua tenderi për një licencë për kërkim të naftës, pasi të tre
kompanitë ofertuese të naftës ishin në pronësi të të njëjtit pronar përfundimtar
përfitues (“PPP”) përmes tre kompanive të veçanta holding, të cilat nga ana e
tyre ishin të gjitha në pronësi të një trusti, PPP-ja i të cilit ishte një individ me
emrin “Mary”. Ky individ ishte një mik i ngushtë i ministrit me emrin “John” të
qeverisë në Vendin A, që ishte përgjegjës për zgjedhjen e kompanisë fituese për
tenderin e naftës.
HAPI I DYTË - Ministrit të qeverisë iu pagua një ryshfet për të marrë pjesë në tenderin e manipuluar dhe pagesa e ryshfetit u bë si një tarifë këshillimi për një kompani të
vendosur në Vendin B që është në pronësi të djalit të ministrit të qeverisë, që
ishte një individ me emrin “Paul”
HAPI I TRETË - Për t’i pastruar të ardhurat e korrupsionit, u hapën llogarive bankare në vendin C,
ku u blenë kripto monedha (shigjeta 3). U përdorën edhe institucione financiare
nga vende të ndryshme, si vendet D dhe E, për të kryer transaksione të shumta
financiare që do të ndihmonin fshehjen dhe humbjen e gjurmueshmërisë së
fondeve, si pjesë e procesit të pastrimit të parave.
HAPI I KATËRT - Pasi paratë të ishin shtresuar mjaftueshëm, ato u përdorën (shigjeta 4) përmes
mjeteve të ndryshme juridike (kompani, truste dhe fondacione private) të vendosura në vende të ndryshme (Vendet I, J, K, L) për të blerë asete të prekshme si p.sh.
një jaht, një shtëpi, dhe vepra arti, që në fund të fundit ishin në pronësi të djalit
të quajtur “Paul” të ministrit të qeverisë. Duke investuar përmes fondeve të investimeve që bashkojnë para nga investitorë të ndryshëm, individi i quajtur “Paul”
ishte në gjendje të fitonte interesa në asete strategjike kombëtare (p.sh., ushtri,
teknologji ose asete financiare) edhe pse “Paul” ishte në një listë sanksionesh, pasi
që nga emri nuk u shfaq dhe fondet u përzien me ato të investitorëve të tjerë.
HAPI I PESTË - Një pjesë e fondeve të pastruara u dhuruan për një bamirësi të vendosur në
Vendin R, por bamirësia ishte një mbulesë për një organizatë terroriste e cila
kanalizonte paratë për të financuar akte terroriste.
Do të ishte shumë e vështirë, në mos e pamundur, që një institucion i vetëm
financiar të ishte në gjendje të gjurmonte të gjitha transaksionet e ndodhura
financiare. Informacioni mbi pronësinë përfituese të aseteve do të ishte instrumental për të qenë në gjendje të gjurmohen transaksionet tek burimi i tyre /
pronari përfundimtar përfitues. Në këtë rast, nëse do të ekzistonin regjistra për
patundshmëri, anije dhe vepra arti, tek të cilët institucionet e zbatimit të ligjit
dhe institucionet financiare do të kishin qasje, kjo do të kishte lejuar të identifikohen shkeljet e sanksioneve, të rikuperohen asetet dhe të identifikohen të
hyrat nga korrupsioni / të padeklaruara.
SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi nga një PEP i mjeteve të korporatave (persona juridikë dhe aranzhimet
ligjore) pa arsye valide afariste dhe angazhimi në kontrata konsulence.
 Përdorimi i raporteve të drejtpërdrejta, anëtarëve të familjes, ose bashkëpunëtorëve
të ngushtë si pronarë të ligjshëm të një mjeti të korporatës.
 Transaksione të kryera mes mjeteve të korporatave jo-kliente dhe llogarive të PEP-it.
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 PEP-i përdor llogari të shumëfishta bankare pa ndonjë arsye të dukshme tregtare
ose tjetër dhe/ose kryen transaksione me persona të shumëfishtë juridikë në vendet e treta pa ndonjë arsye të dukshme biznesi.

2.2 RASTI STUDIMOR NR. 2 – Shmangia nga tatimet dhe mashtrimi
Ky është një rast studimor që përfshin shmangie nga tatimet dhe mashtrim.

HAPI I PARË -

Në vendin A, një individ me emrin “Mary” kishte në pronësi një kompani që
përfitonte në mënyrë të papërshtatshme nga një regjim i veçantë tatimor i destinuar për jorezidentët (d.m.th., një stimul tatimor për të promovuar investime
të huaja të drejtpërdrejta), por individi me emrin “Mary” nuk është e huaj, por
rezidente në të njëjtin vend.

HAPI I DYTË -

Individi i quajtur “Paul” mori një ryshfet për të përdorur kompaninë e tij të vendosur në Vendin B për të simuluar sigurimin e një shërbimi këshillimi për kompaninë
e Mary, duke lëshuar një faturë të rreme edhe pse nuk u krye asnjë shërbim (mashtrim tatimor). Në këtë mënyrë, kompania e Mary i fryu kostot e veta për të deklaruar humbje (pa fitim), duke u angazhuar kështu në shmangie nga tatimet.

HAPI I TRETË -

Së treti, individi me emrin “Paul” nuk i deklaroi të hyrat nga investimi në asete të
huaja përmes një banke në Vendin C, duke u përfshirë kështu në shmangie nga tatimet. Autoritetet tatimore në Vendin A nuk ishin në gjendje të mësonin për të hyrat
e huaja të “Paul” pasi nuk kishin marrëveshje ndërkombëtare për shkëmbim tatimor.

HAPI I KATËRT - Së katërti, individi me emrin “Paul” krijoi një fondacion privat në Vendin H përmes
të cilit bleu një jaht në Vendin X, një shtëpi në Vendin Y dhe një statujë antike
në Vendin Z, të blerë përmes një kompanie në Vendin L. Duke mos i deklaruar
zotërimet e aseteve, individi me emrin “Paul” u angazhua në shmangie nga tatimet në lidhje me tatimin në pasuri.
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HAPI I PESTË -

Fondacioni privat ia shiti në mënyrë të tërthortë veprat e artit një individi në
Vendin M duke e transferuar pronësinë e kompanisë L, i cila e zotëronte drejtpërdrejt veprën e artit, në vend që ta shiste vetë veprën e artit. Duke kryer shitjen në mënyrë të tërthortë, individi me emrin “Paul” shmangu tatimin në fitimet
kapitale sepse autoritetet tatimore nuk do të ishin në gjendje të dinin se vepra
e artit ishte shitur në mënyrë efektive (autoritetet do të shihnin vetëm që vepra
e artit është ende në pronësi të Kompanisë L). Shitja do të zbulohej vetëm duke
parë ndryshimin e pronarëve të ligjshëm dhe përfitues mbi mbajtësin e drejtpërdrejtë të statujës (Kompania L).

HAPI I GJASHTË - Më në fund, individi me emrin “Paul” i mashtroi autoritetet tatimore duke pasur
një kompani në Vendin I për të simuluar pronësinë e aksioneve në një kompani
të listuar, në ditë specifike kur shpërndahen dividentët, duhet të paguhet tatimi
në divident, si dhe kur aplikohen rimbursimet e tatimit në divident. Skema tatimore i referohet simulimit të pronësisë për të marrë një rimbursim të pamerituar
tatimor për tatimin në divident. Kur shpërndahen dividentët, mund të zbatohet
tatimi në divident. Disa investitorë mund të kenë të drejtë për një rimbursim të
tatimit të paguar në divident, për shembull bazuar në vendbanimin e tyre. Në
këtë rast, aksionet e mbajtura nga investitori pa të drejtë për rimbursimin e tatimit në divident i huazohen një investitori që e ka të drejtën e rimbursimit. Më
pas, aksionet i kthehen pronarit origjinal dhe rimbursimi i pamerituar ndahet
ndërmjet të dy palëve. Një ndryshim më i sofistikuar i kësaj skeme ndodh kur dy
(ose më shumë) investitorë të ndryshëm kanë në pronësi të njëjtën pjesë, duke
lejuar që secili prej tyre të marrë një rimbursim të tatimit në divident. Sidoqoftë,
vetëm një investitor e mbajti pjesën në kohën përkatëse dhe e pagoi tatimin në
divident. Këto abuzime do t’i zbulonte transparenca për pronësinë ligjore dhe
përfituese mbi aksionet, veçanërisht duke treguar një histori të ndryshimeve.
Shmangia e këtyre llojeve të krimeve financiare kërkon transparencë për pronësinë
ligjore dhe përfituese të aseteve dhe mjeteve juridike që i mbajnë ato.
SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi nga PEP i mjeteve të korporatave (persona juridikë dhe aranzhime juridike) pa ndonjë arsye valide biznesi, përfshirja në kontrata këshillimi dhe investimi
/ blerja e aseteve në vendet e treta.
 Përdorimi i raporteve të drejtpërdrejta, anëtarëve të familjes, ose bashkëpunëtorëve
të ngushtë si pronarë të ligjshëm të një mjeti të korporatës.
 Transaksione të kryera mes mjeteve të korporatave jo-kliente dhe llogarive të PEP-it.
 PEP-i përdor llogari të shumëfishta bankare pa ndonjë arsye të dukshme tregtare
ose tjetër dhe/ose kryen transaksione me persona të shumëfishtë juridikë në vendet e treta pa ndonjë arsye të dukshme biznesi.

2.3 RASTI STUDIMOR NR. 3 – Përdorimi i gjerë i shtresimit / personave juridikë

Ky është një rast studimor që përfshin strukturën e pronësisë së aseteve në lidhje me skemën e
pastrimit të parave që përfshin ish presidentin ukrainas Victor Yanukovych.
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HAPI I PARË -

Asetet e mbajtura nga persona të ndryshëm juridikë ishin asete që nuk kërkonin
regjistrim, si objekte arti, ar dhe para të gatshme, bizhuteri, kripto monedha, ose
ishin asete që kërkonin vetëm informacion ligjor mbi pronësinë, por jo emrin e
pronarit (pronarëve) përfundimtar përfitues, të tilla si patundshmëri.

HAPI I DYTË -

Të gjitha asetet nuk mbaheshin nga një individ apo edhe një entitet, por nga
persona të shumtë juridikë në zinxhirë kompleksë të pronësisë të shpërndarë
nëpër pesë vende të ndryshme bazuar në regjimin e tyre ligjor dhe nivelet e
bashkëpunimit. Kjo u bë duke zgjedhur persona juridikë në juridiksione ku informacioni në lidhje me pronësinë ligjore nuk raportohet për kategori të caktuara asetesh ose lloje të mjeteve juridike, ose informacioni nuk kërkohet të përditësohet kur ndryshon pronësia ligjore, ose informacioni i pronësisë përfituese
mundet edhe të mos mbahet në disa juridiksione, ose verifikimi dhe zbatimi
është i dobët, ose juridiksionet nuk shkëmbejnë informacion me vendet e tjera.

HAPI I TRETË -

Për ta rritur më tej nivelin e fshehtësisë, mjetet e përdorura juridike përfshinin
kompani që kishin lëshuar aksione të bartësit, kompani që kishin aksionarë
të nominuar (përfshirë anëtarët e familjes) dhe kompani që nuk kishin nevojë të regjistronin ose përditësonin në regjistrin qendror informacionin e tyre të
pronësisë ligjore dhe përfituese siç janë trustet. Struktura e pronësisë përfshinte
edhe një skemë qarkore të pronësisë (d.m.th., Kompania A ishte në pronësi të
Kompanisë B që nga ana tjetër ishte në pronësi të Kompanisë A) dhe shpërndarjen e aksioneve nën kërkesat e regjistrimit të pragut rregullator.

HAPI I KATËRT - Për ta turbulluar më tej strukturën e pronësisë, mjetet e përdorura juridike kishin
edhe struktura të dallueshme kontrolli. Për shembull, kompanitë e kufizuara me
aksione ose kompanitë e kufizuara me garanci ishin në pronësi të ortakërive me
lloje të ndryshme ortakësh (të përgjithshëm dhe të kufizuar) ose nga truste dhe
fondacione private që nuk kishin pronarë, por palë të ndryshme me role dhe të
drejta të ndryshme (një vendosës ose themelues, një kujdestar ose këshill administrimi, një mbrojtës dhe përfitues).
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SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi nga PEP i mjeteve të korporatave (persona juridikë dhe aranzhime juridike) pa ndonjë arsye valide biznesi, përfshirja në kontrata këshillimi dhe investimi
/ blerja e aseteve në vendet e treta.
 Përdorimi i raporteve të drejtpërdrejta, anëtarëve të familjes, ose bashkëpunëtorëve
të ngushtë si pronarë të ligjshëm të një mjeti të korporatës.
 Struktura pronësore tepër e ndërlikuar e personave juridikë pa ndonjë arsye valide
biznesi.
 Transaksione të kryera mes mjeteve të korporatave jo-kliente dhe llogarive të PEP-it.
 PEP-i përdor llogari të shumëfishta bankare pa ndonjë arsye të dukshme tregtare
ose tjetër dhe/ose kryen transaksione me persona të shumëfishtë juridikë në vendet e treta pa ndonjë arsye të dukshme biznesi.

2.4 RASTI STUDIMOR NR. 4 – Pastrimi i parave për të ardhurat prej
drogave
Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave për të ardhurat nga drogat duke përdorur një kompani mbulesë.

HAPI I PARË -

Një individ me emrin “z. A” regjistroi një biznes në Vendin A duke treguar se ishte
një dyqan tatuazhesh dhe për shitje me pakicë. Dokumentet e regjistrimit tregonin “z. A” dhe një individ me emrin “z. B”, secili 50% pronar i biznesit.

HAPI I DYTË -

Individi me emrin “z. A” më pas hapi një llogari personale dhe një llogari biznesi
në një bankë në Vendin A, dhe tregoi që veprimtaria e pritur e llogarisë duhet
të jetë 5,000 dollarë amerikanë në muaj. Në llogarinë bankare të biznesit menjëherë u panë kreditime ditore në para të gatshme të pasuara nga tërheqje të
parave të gatshme, pa asnjë debit për qira ose pagesa të shërbimeve ose pagesa
të pagave. Pas disa muajsh të këtij lloji të veprimtarisë, llogaria personale filloi
të pasqyrojë një transfer të brendshëm dhe të përmuajshëm bankar prej 5,000
dollarësh amerikanë të treguar si pagë, i ndjekur nga deponime të parave të
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gatshme të së njëjtës ditë në llogarinë personale për shuma që shkonin nga
3,000 dollarë amerikanë deri në 5,000 dollarë amerikanë. Deponimet në llogarinë personale u pasuan nga tërheqje të konsiderueshme të parave të gatshme
në baza të parregullta dhe me shuma të ndryshme.
HAPI I TRETË -

Edhe transferet nga llogaria e biznesit ndodhën në baza të parregullta dhe me
shuma të ndryshme në një llogari të mbajtur jashtë shtetit dhe për blerje toke. Ekzaminimi i llogarisë personale tregoi një njoftim për bankën për udhëtime jashtë
shtetit në baza të rregullta dhe përdorimin e kartelës së debitit jashtë shtetit. Ky
njoftim lidhej edhe me një tërheqje të madhe në para të gatshme të kërkuar në
dollarë amerikanë nga llogaria një ose dy ditë para udhëtimit. Hetimi çoi në përfundimin se individi kishte nxjerrë të hyra nga shitja e drogave, dhe dyqani i tatuazheve dhe shitjeve me pakicë ishte thjesht një kompani mbulesë e përdorur për
të pastruar para dhe e përdorur për të blerë tokë dhe patundshmëri në Vendin B.

SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Shpejtësi e lartë për sa i përket veprimtarisë së llogarisë pa ndonjë qëllim të dukshëm të dobishëm të biznesit
 Një sasi e madhe e aktivitetit të biznesit e kryer në para të gatshme për asnjë qëllim
të dukshëm të biznesit.
 Rritja e vazhdueshme e llogarive personale dhe të biznesit pa ndonjë qëllim të dukshëm të biznesit.
 Tërheqjet e tepruara në para të gatshme nga një llogari biznesi para udhëtimeve
jashtë shtetit

2.5 RASTI STUDIMOR NR. 5 – Pastrimi i parave për të ardhurat prej
mashtrimit duke përdorur truste

Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave për të ardhurat nga mashtrimi duke përdorur truste për të blerë patundshmëri.
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HAPI I PARË -

Në “Vendin A” u krijuan dy truste nga një firmë juridike si aksionari kryesor i një
Kompanie Holding.

HAPI I DYTË -

Administruesi i besuar u udhëzua të pranonte dy urdhra pagese në favor të një
banke në mënyrë që të blinte patundshmëri në emër të Kompanisë Holding në
Vendin A. Administruesi i besuar kontaktoi një agjent lokal të Patundshmërisë,
i cili ndihmoi që kompania holding të blinte dy prona për 450,000 dollarë
amerikanë dhe 650,000 dollarë amerikanë. Firma juridike kontrollonte të gjitha
komunikimet në lidhje me trustet, dhe administruesit e besuar as nuk e kishin
idenë se kush ishin përfituesit. Individët “Y” dhe “Z” ishin përfituesit e trusteve.

HAPI I TRETË -

Individët “Y” dhe “Z” ishin Menaxherë të Lartë të dy kompanive të menaxhimit
të fondeve, të themeluar në “Vendin B” dhe i ishin nënshtruar një hetimi për
mashtrim në lidhje me keqpërdorime serioze të fondeve më të mëdha se 1 milion dollarë amerikanë. Fondet në truste e kishin origjinën nga veprimtaria kriminale e kompanive. Trusti ishte përdorur për të fshehur identitetin e pronarëve
përfitues dhe për të pastruar fondet duke blerë patundshmëri në Vendin A.

SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi i trusteve nga menaxherët e fondeve të investimeve pa ndonjë arsye
valide biznesi.
 Përdorimi i një firme juridike për të mbajtur të fshehur nga administruesit e besuar
identitetin e pronarëve përfundimtarë përfitues.

2.6 RASTI STUDIMOR NR. 6 – Pastrimi i parave për të ardhurat prej
mashtrimit duke përdorur KPI-të
Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave të mashtrimit duke përdorur Kompanitë
Private të Investimeve (“KPI”).
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HAPI I PARË -

Dy Kompani Private të Investimeve (“KPI”) u krijuan në Vendin A nga aksionari
kryesor i një shitësi me pakicë në Vendin B. Aksionari, një individ i quajtur “z. X”,
ishte djali i Presidentit të Vendit A. Z. X gjithashtu kishte një vëlla me emrin “z. Y”.
Z. X ishte pronari përfundimtar përfitues i KPI-ve dhe një person e quajtur “znj.
Z” ishte drejtore i këtyre kompanive.

HAPI I DYTË -

Dy KPI hapën llogari bankare në një bankë të vendosur në Vendin A. Burimi i
fondeve të klientëve u deklarua si dividentë të marrë si aksionar i një biznesi për
shitje me pakicë në Vendin B.

HAPI I TRETË -

Fondet u dërguan nga Vendi B në Vendin A si pagesa të dividentit nga shitësi me pakicë. Fondet ishin ryshfete të paguara aksionarit nga një konglomerat
ndërkombëtar që po kërkonte të merrte kontrata dhe licenca qeveritare. KPI-të
u përdorën për të fshehur burimin e fondeve. Z. X po pastronte para në Vendin
B, dhe znj. Z po përgatiste transaksione për miliona dollarë ryshfete nga konglomerati ndërkombëtar për z. X dhe Y.

SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi i mjeteve të korporatave pa arsye valide biznesi.

2.7 RASTI STUDIMOR NR. 7 – Pastrimi i parave duke përdorur kripto
monedha
Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave duke përdorur kripto monedha.

HAPI I PARË -

Një individ me emrin “z. X” krijoi një email anonim duke vendosur një llogari
email Lelantos për komunikim (Lelantos është një formë e email-it të Tor / email
anonim që maskon pronësinë e vërtetë).

HAPI I DYTË -

Individi me emrin “z. X” më pas përdori Euro për të blerë Bitcoin përmes një
ofruesi të shërbimit të pagesave të vendosur në Evropë, duke hapur një Kuletë
Bitcoin “X” dhe duke ruajtur Bitcoin-e në 5 adresa të ndryshme Bitcoin.
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HAPI I TRETË -

Individi me emrin “z. X” krijoi një Kuletë Bitcoin “Y” me 5 adresa të ndryshme
Bitcoin.

HAPI I KATËRT - Individi me emrin “z. X” transferoi Bitcoin nga Kuleta X në 5 shërbime të ndryshme
të miksimit të kripto monedhave duke përdorur adresat Bitcoin të siguruara nga
mikserët. Pasi monedhat u miksuan / pastruan, Bitcoin-et u transferuan në Kuletën Y.
HAPI I PESTË -

Individi me emrin “z. X ”më pas transferoi Bitcoin nga Kuleta Y në 5 këmbimore të
ndryshme të kripto monedhave që shkëmbejnë Bitcoin me monedha fiat duke
përdorur adresat Bitcoin të siguruara nga këmbimoret për të marrë Bitcoin. Z. X
u tregoi 5 këmbimoreve platformën e output-it për Bitcoin.
Të gjithë këta hapa janë bërë në harkun kohor të një dite, por nxjerrja e parave
mund të zgjasë 1 deri në 3 ditë, në varësi të platformës së përdorur për nxjerrje.

SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi i një email-i anonim për komunikim.
 Përdorimi i kuletave dhe adresave të shumëfishta bitcoin, përdorimi i mikserëve të
shumëfishtë të monedhave, dhe përdorimi i këmbimeve të shumëfishta të monedhave për të kryer transaksione nga kripto në fiat dhe anasjelltas.

2.8 RASTI STUDIMOR NR. 8 – Pastrimi i parave duke përdorur tregun
Darknet dhe kripto monedha

Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave duke përdorur tregun e darknet dhe
kripto monedha.

HAPI I PARË -

Një individ me emrin “z. X” përdori rrjetin Tor për të blerë një ID të rreme në tregun
darknet dhe pagoi për të me Bitcoin dhe duke përdorur një shërbim miksimi.
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HAPI I DYTË -

Individi me emrin “z. X” krijoi një kompani guacë në Vendin A duke përdorur IDnë e rreme për t’u identifikuar.

HAPI I TRETË -

Individi me emrin “z. X” hapi një llogari bankare biznesi dhe një llogari me një
ofrues të shërbimit të aseteve virtual (“VASP”) duke përdorur ID-në e rreme.
Shënim: Nga Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), Ofruesi i Shërbimit të Aseteve
Virtuale përkufizohet si një biznes që kryen një ose më shumë nga veprimet e
mëposhtme në emër të klientëve të vet:

 këmbimi mes aseteve virtuale dhe monedhave fiat
 këmbimi mes një ose më shumë formave të aseteve virtuale
 transfere të aseteve virtuale
 ruajtja dhe/ose administrimi ose asete apo instrumente virtuale që mundësojnë
kontrollin mbi asetet virtuale
 pjesëmarrja dhe ofrimi i shërbimeve financiare të lidhura me ofertën e një emetuesi
dhe/ose shitja e një aseti virtual
Ky përkufizim përfshin një sërë biznesesh kripto, duke përfshirë këmbimoret, operatorët e bankomateve, kujdestarët e kuletave, dhe fondet e mbrojtjes.
HAPI I KATËRT - Individi me emrin “z. X” hapi një llogari në një treg mes kolegësh (P2P) me pak
kërkesa për NJKT duke përdorur ID-në e rreme për të reklamuar shërbimet e tij
për blerje dhe shitje të Bitcoins. Individi ofronte këmbime vetëm me komision
dhe vendosi 5,000 dollarë amerikanë si shumë minimale për transaksion, duke
vepruar në thelb si një biznes i palicencuar i shërbimit të parave (“BSHP”) duke
siguruar këmbimin e kripto monedhës në fiat.
HAPI I PESTË -

Individi me emrin “z. X” deponoi fonde nga veprimtaria e palicencuar e BSHP-së
në llogarinë bankare të biznesit. Z. X bënte shpesh transfere të mëdha nga llogaria bankare e biznesit në llogarinë e tij në një këmbimore të kripto monedhave
me bazë në SHBA, të quajtur Gemini (Gemini Trust Company LLC).

HAPI I GJASHTË - Individi me emrin “z. X” instaloi një bankomat për Bitcoin në një dyqan për
pije alkoolike që kishte një vëllim të lartë klientësh, çka lejonte këmbimin e
shumave të mëdha të parave të gatshme për Bitcoin. Bankomati kishte shumë
klientë, pasi z. X e kishte çaktivizuar kamerën e bankomatit dhe nuk kërkonte
asnjë identifikim për ta përdorur, pasi z. X nuk kishte kërkesa të NJKT-së, mbajtjen e shënimeve ose raportimin.
SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Përdorimi i një email-i anonim për komunikim.
 Përdorimi i kuletave dhe adresave të shumëfishta bitcoin, përdorimi i mikserëve të
shumëfishtë të monedhave, dhe përdorimi i këmbimeve të shumëfishta të monedhave për të kryer transaksione nga kripto në fiat dhe anasjelltas.
 Shuma / shpeshtësia e lartë e transaksioneve.
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2.9 RASTI STUDIMOR NR. 9 – Pastrimi i parave duke përdorur Hawala
moderne me kripto monedha

Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave duke përdorur një version modern të
sistemit hawala duke përdorur kripto monedha.

HAPI I PARË –

Një organizatë kriminale meksikane shet drogë në SHBA dhe do që të ardhurat
nga shitjet e drogës t’i kthejë në Meksikë. Kontakton brokerat kinezë të parave
që veprojnë në Meksikë për të parë se kush ofron tarifat më të lira.

HAPI I DYTË –

Palët bien dakord për një komision dhe shumën që do të pastrohet, të themi
500,000 dollarë amerikanë.

HAPI I TRETË – Brokeri kinez, duke përdorur mesazhe të koduara telefonike, i dërgonte organizatës kriminale meksikane tre gjëra:
 1. një fjalë kod
 2. numri i një telefoni të njëpërdorimsh në SHBA (telefona pa kontratë të blerë me
para të gatshme në dyqane të mëdha)
 3. numri unik serik i një fature autentike prej 1 dollari
HAPI I KATËRT – Grupi kriminal meksikan i ndan këto detaje me një tregtar droge të lidhur me
kartelet në Shtetet e Bashkuara, i cili telefonon në telefonin njëpërdorimsh dhe
identifikohet duke përdorur fjalën e koduar. Ai merret vesh të takojë një korrier
parash të vendosur në SHBA. që punon për brokerin kinez.
HAPI I PESTË – Shitësi i drogës dhe korrieri i parave takohen në vend publik. Korrieri dorëzon
një faturë prej 1 dollari me numrin serik unik. Pasi e kontrollon, tregtari dorëzon
paratë e gatshme, duke e mbajtur faturën si “fletë-pranimi”.
HAPI I GJASHTË – Korrieri i çon 500,000 dollarë te një tregtar kinez i vendosur në SHBA. i cili ka
një llogari bankare në Kinë. Tregtari më pas kryen një ndërrim monedhe të njo-
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hur si “transaksion pasqyrë”. Ai i merr në posedim paratë e gatshme në dollarë
amerikanë, dhe më pas transferon vlerën në yuan për 500,000 dollarë amerikanë nga llogaria e tij bankare kineze në llogarinë kineze të brokerit të parave,
duke përdorur një numër llogarie që i është dhënë nga korrieri, dhe duke kryer
këmbimin nga monedha fiat në kripto monedha para transferit bankar për ta
shtresuar më tej transaksionin.
HAPI I SHTATË – Paratë e gatshme të drogës së kartelit janë tani në një bankë kineze, larg syve
të zbatimit të ligjit të SHBA. Brokeri ka dy opsione për t’i dërguar në Meksikë te
karteli i drogës.
HAPI I TETË –

Opsioni 1 është të bëjë një tjetër “transaksion pasqyrë”. Yuan-ët me vlerë 500,000
dollarë amerikanë tani transferohen nga llogaria kineze e brokerit të parave në
llogarinë bankare kineze të një biznesmeni të vendosur në Meksikë. Më pas,
ai biznesmen i vendosur në Meksikë ia jep 500,000 dollarë në peso meksikane
brokerit të parave në Meksikë, i cili ia dërgon ato para kartelit.

HAPI I NËNTË – Opsioni 2 është që brokeri kinez i parave të blejë në Kinë produkte të konsumit
me vlerë 500,000 dollarë, të tilla si veshje, këpucë, kimikate, dhe t’i eksportojë
ato në Meksikë. Mallrat më pas shiten dhe të ardhurat i dërgohen kartelit.
SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Shmangia e sistemit financiar për të kryer transaksione që çojnë në pasuri të pashpjegueshme.
 Angazhimi në këmbimin e monedhave fiat në kripto monedha para transferit bankar për ta shtresuar më tej transaksionin.

2.10 RASTI STUDIMOR NR. 10 – Pastrimi i parave për të ardhurat prej
drogave – Organizatat Transnacionale

Ky është një rast studimor që përfshin pastrimin e parave nga një organizatë kriminale transnacionale.
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HAPI I PARË -

Një organizatë kriminale shqiptare blen drogë në Kolumbi drejtpërdrejt nga organizatat e mëdha të drogës dhe e çon drogën në Angli me anije.
HAPI I DYTË - Droga kontrabandohet dhe u rishitet organizatave lokale kriminale në
Mbretërinë e Bashkuar.
HAPI I TRETË - Paratë e gatshme nga shitja e drogës kontrabandohen me makinë përmes
tunelit të La Manshit në Francë dhe prej andej në Shqipëri.
HAPI I KATËRT - Paratë e gatshme përdoren për të blerë patundshmëri në vende të ndryshme të
Evropës dhe gjithashtu pastrohen në kazino.
SINJALET E ALARMIT - Të pranishëm ishin sinjalet vijuese të alarmit:
 Shmangia e sistemit financiar për të kryer transaksione që çojnë në pasuri të pashpjegueshme.
 Përdorimi i parave të gatshme për të blerë patundshmëri.
 Tregimi i fitimeve ose humbjeve të vazhdueshme në kazino.
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3. FSHEHJA E PRONËSISË PËRFITUESE SINJALET E ALARMIT
Treguesit e mëposhtëm mund të jenë një shenjë e fshehjes së pronësisë përfituese.8

3.1 Individët
 Përdorin një ndërmjetës (qoftë profesional ose informal) në të gjitha ndërveprimet
pa justifikim të mjaftueshëm
 Shmangin kontaktin personal pa justifikim
 Nuk kanë ndonjë marrëveshje të rëndësishme në vendin në të cilin sigurojnë shërbime profesionale ose financiare ose blejnë asete
 Refuzojnë të sigurojnë informacion dhe dokumente të kërkuara për të lehtësuar një
transaksion
 Janë persona të ekspozuar politikisht, ose kanë lidhje familjare ose profesionale me
një person që është i ekspozuar politikisht
 Janë duke kryer transaksione të cilat duken të çuditshme duke pasur parasysh
moshën e një individi
 Janë dënuar më parë për mashtrim, shmangie nga tatimet ose krime të rënda
 Janë nën hetim ose kanë lidhje të njohura me kriminelë
 Janë nënshkrues të autorizuar në llogaritë e kompanisë pa shpjegime të mjaftueshme
 Kryejnë aktivitete dhe transaksione financiare në kundërshtim me profilin e tyre të
klientit
 Kanë deklaruar të hyra që nuk janë në përputhje me asetet, transaksionet ose
mënyrën e jetesës.

3.2 Personat juridikë
 Kanë demonstruar një periudhë të gjatë pasiviteti pas regjistrimit, e ndjekur nga një
rritje e papritur dhe e pashpjegueshme e aktiviteteve financiare
8

https://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html
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 E përshkruajnë veten si një biznes komercial por nuk mund të gjenden në internet
ose platformat të rrjetit të bizneseve sociale
 Janë regjistruar me një emër që nuk tregon aktivitetin e kompanisë
 Janë regjistruar nën një emër që tregon se kompania kryen veprimtari ose shërbime që nuk i ofron
 Janë regjistruar nën një emër që duket se imiton emrin e kompanive të tjera,
veçanërisht korporatat shumëkombëshe të profilit të lartë
 Përdorin një adresë emaili me një domen të pazakontë (të tilla si Hotmail, Gmail,
Yahoo, etj.) ose email anonim (Lelantos)
 Janë regjistruar në një adresë që nuk përputhet me profilin e kompanisë
 Janë regjistruar në një adresë që nuk mund të gjehet në shërbimet e hartave në
internet (të tilla si Google Maps)
 Janë regjistruar në një adresë që është e shënuar edhe për shumë kompani ose
aranzhime të tjera juridike, duke treguar përdorimin e një shërbimi kuti postare
 Drejtori ose aksionari kontrollues nuk mund të gjenden ose të kontaktohen
 Drejtori ose aksionari kontrollues nuk duket të ketë një rol aktiv në kompani
 Drejtori, aksionari (aksionarët) kontrollues dhe/ose pronari (pronarët) përfitues janë
të shënuar në llogaritë e personave ose aranzhimeve të tjera juridike, duke treguar
përdorimin e të nominuarve profesionistë
 Kanë deklaruar një numër jashtëzakonisht të madh të përfituesve dhe interesave të
tjerë kontrollues
 Kanë autorizuar nënshkrues të shumtë pa shpjegime të mjaftueshme ose justifikime të biznesit
 Janë regjistruar/formuar në një juridiksion që konsiderohet se paraqet një risk të
lartë të pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit
 Janë regjistruar/formuar në një juridiksion me tatim të ulët ose në qendrat ndërkombëtare të tregtisë ose financave
 Rregullisht dërgojnë para në juridiksione me tatim të ulët ose në qendrat tregtare
ose financiare të ndërkombëtare
 Kryejnë një numër të madh transaksionesh me një numër të vogël të marrësve
 Kryejnë një numër të vogël të transaksioneve me vlerë të lartë me një numër të
vogël të marrësve
 Kryejnë rregullisht transaksione me kompani ndërkombëtare pa justifikim të
mjaftueshëm të korporatës ose tregtisë
 Mbajnë marrëdhëniet me ndërmjetësuesit e huaj profesionistë në mungesë të transaksioneve të mirëfillta të biznesit në vendin e operimit të profesionistit
 Marrin shuma të mëdha të fondeve kapitale shpejt pas regjistrimit/formimit, të cilat
shpenzohen ose transferohen diku tjetër në një periudhë të shkurtër kohe pa justifikim komercial
 Mbajnë një bilanc bankar afër zeros, pavarësisht nga transaksionet e shpeshta
hyrëse dhe dalëse
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4. TRENDET RREGULLATORE
4.1 Bashkimi Evropian (“BE”)
Direktiva e katërt e BE-së kundër pastrimit të parave (AMLD) në vitin 2015 krijoi regjistrat e pronësisë përfituese për personat juridikë të regjistruar në BE dhe për trustet e administruar në BE që
gjenerojnë pasoja tatimore. 9 Direktiva e pestë e BE-së kundër pastrimit të parave (AMLD) në vitin
2018 e zgjeroi regjistrimin e pronësisë përfituese për të gjitha trustet e administruara në një vend
të BE-së (pavarësisht nga pasojat tatimore), dhe gjithashtu zgjeroi fushëveprimin për të mbuluar
edhe trustet e administruara jashtë BE-së që blejnë patundshmëri apo që vendosin marrëdhënie
biznesi në BE. Një tipar i rëndësishëm i AMLD 5 i referohet qasjes në informacionin për pronësinë
përfituese. Informacioni mbi pronarët përfitues të personave juridikë do të bëhej i qasshëm për
publikun, dhe për trustet, qasja do t’i nënshtrohej një interesi të ligjshëm.10

4.2 Mbretëria e Bashkuar (“MB”)
Në Mbretërinë e Bashkuar, “Ligji për Entitet Nga Jashtë Shtetit” i nxjerrë në vitin 2018 ka paraparë
një regjistër të ri të pronësisë përfituese që do të zbatohet në vitin 2021 që do të përfshijë entitete
nga jashtë shtetit që kanë prona në MB.11
Të gjitha entiteteve nga jashtë shtetit që janë duke blerë toka, tashmë kanë toka në pronësi, ose
kanë marrë toka me qira për më shumë se shtatë vjet në MB, do t’u kërkohet:
 të identifikojnë pronarin (pronarët) e tyre përfitues; dhe
 t’i sigurojnë Regjistrit të Kompanive informacion në lidhje me vetveten, pronarët e
vet përfitues dhe zyrtarin (zyrtarët) menaxhues.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/investmentmanagement/ie_2015_The_
Fourth_EU_Anti_Money_Laundering_Directive_Deloitte_Ireland.pdf
10
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
11
https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-plan-2019-to-2022/economic-crime-plan-2019-to-2022-accessible-version
9
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Shembuj të informacionit që do të shpaloset përfshijnë emrin/zyrën e regjistruar të entitetit nga
jashtë shtetit / pronarit përfitues, dhe më e rëndësishmja, bazën mbi të cilën entiteti / individi i
emëruar konsiderohet si pronar i regjistrueshëm përfitues.
Prandaj, regjimi i ri do të thotë që individët që kanë në pronësi pronë në Mbretërinë e Bashkuar
përmes një entiteti nga jashtë shtetit tani do ta shohin informacionin e tyre personal në një regjistër publik. Informacioni duhet të rishikohet dhe përditësohet çdo vit. Mund të zbatohen përjashtime të caktuara nga raportimi. Një entitet nga jashtë shtetit është, siç përcaktohet aktualisht,
një organ i korporatës, një partneritet ose një person tjetër juridik që rregullohet nga ligji i një
vendi ose territori jashtë MB-së.
Për sa i përket trusteve, ata nuk kanë personalitet juridik dhe kështu që nuk bien brenda përkufizimit (por trusteve jo rezidente në Mbretërinë e Bashkuar që blejnë toka në MB do t’u kërkohet
të regjistrohen në Shërbimin e Regjistrimit të Trusteve në MB kur lind një detyrim tatimor për atë
tokë). Ata që mbajnë pronë rezidenciale në Mbretërinë e Bashkuar përmes një entiteti nga jashtë
shtetit, siç përcaktohet në ligj, do t’i nënshtrohen regjimit të ri të entiteteve nga jashtë shtetit, por
jo edhe me Shërbimin e Regjistrimit të Trusteve (siç janë punët aktualisht).
Një ‘pronar përfitues’ mund të jetë një individ, person juridik, qeveri ose autoritet publik i cili:
 ka në pronësi më shumë se 25% të aksioneve ose të drejtën e votës në entitetin nga
jashtë shtetit;
 ka të drejtë të emërojë ose heqë shumicën e bordit të drejtorëve; dhe
 ushtron, ose ka të drejtë të ushtrojë, ndikim të rëndësishëm ose kontroll.
Dënimet për papajtueshmëri
Pasojat më të rëndësishme të papajtueshmërisë së lidhur me pronën janë:
 një entitet nga jashtë shtetit që blen pronë në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të
jetë në gjendje të regjistrohet si pronar i një prone të tillë në Regjistrin e Tokave pa
qenë në pajtueshmëri (d.m.th., e ka njoftuar regjistrin e Kompanive për pronësinë
përfituese); dhe
 një entitet nga jashtë shtetit që ka në pronësi pronë në Mbretërinë e Bashkuar dhe
që është regjistruar tashmë në Regjistrin e Tokave si pronar, nuk do të jetë në gjendje të regjistrojë asnjë disponim të pronës nëse nuk është në pajtueshmëri deri në
skadimin e periudhës së lejuar kalimtare 18 mujore.

4.3 Shtetet e Bashkuara (“SHBA”)
Më 11 dhjetor 2020, dhe me një shumicë të mbrojtur nga vetoja, Senati i SHBA iu bashkua Dhomës
së Përfaqësuesve në miratimin e Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare për Vitin Fiskal 2021,
i cili përfshin Aktin e Transparencës së Korporatave (Akti). Akti kërkon që të depozitohet një raport
në Rrjetin e Zbatimit për Krimet Financiare (FinCEN) që identifikon secilin pronar përfitues të një
aplikanti që formon një kompani raportuese. Teksa mbeten pyetje në lidhje me implikimet e plota
të Aktit, ai përfaqëson një hap të rëndësishëm në drejtimin e duhur për Shtetet e Bashkuara në
betejën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.12
12

https://www.step.org/industry-news/us-congress-approves-act-requiring-companies-reveal-ownership
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Kompania raportuese
Një kompani raportuese përkufizohet si një korporatë, kompani me përgjegjësi të kufizuar ose entitet tjetër i ngjashëm që krijohet duke paraqitur një dokument te sekretari i shtetit (ose një zyrë
ekuivalente) i çdo shteti, ose e formuar sipas ligjit të huaj dhe e regjistruar për të bërë biznes në
Shtetet e Bashkuara në një mënyrë të ngjashme. Akti përjashton shumë kategori të kompanive
nga kërkesa për raportim, posaçërisht:
 Kompanitë që janë tashmë subjekt i mbikëqyrjes ose që janë rregulluar ndryshe
nga qeveria federale (p.sh., bankat)
 Kompanitë e fjetura
 Kompanitë që punësojnë më shumë se 20 persona, kanë parashtruar një deklaratë
tatimore duke raportuar fatura bruto prej më shumë se 5 milionë dollarësh amerikanë dhe kanë një prani fizike në Shtetet e Bashkuara
 Çdo entitet në pronësi të një entiteti të përjashtuar përndryshe
Përkufizimi i pronarit përfitues dhe/ose një aplikanti
Një pronar përfitues përkufizohet si një individ i cili, drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë,
përmes çdo kontrate, aranzhimi, mirëkuptimi, marrëdhënie ose ndryshe (i) ushtron kontroll thelbësor mbi një entitet ose (ii) ka në pronësi ose kontrollon të paktën 25% të interesave të pronësisë
në një entitet. Disa përjashtime të dukshme nga Akti përfshijnë:
 Të miturit, me kusht që të raportohet informacioni në lidhje me një prind
 Një individ që vepron si i nominuar, ndërmjetës, kujdestar ose agjent në emër të një
individi tjetër
 Personat që kontrollojnë një entitet vetëm për shkak të punësimit të tyre
 Një individ interesi i vetëm i të cilit në një kompani raportuese është përmes një të
drejte trashëgimore
Një aplikant përkufizohet gjerësisht si një individ i cili parashtron një kërkesë për të formuar një
entitet.
Kërkesat e KDK-së dhe raportimit
Raporti do të përfshijë emrin, datën e lindjes, adresën aktuale (të biznesit ose banesore) dhe
numrin unik identifikues nga një dokument i pranueshëm për secilin pronar përfitues dhe/ose
aplikant, me një mundësi që individët e tillë të kërkojnë dhe të përdorin një numër unik identifikimi nga FinCEN. Entiteteve ekzistuese do t’u kërkohet ta raportojnë këtë informacion brenda dy
viteve nga data efektive, të cilën e përcaktojnë rregulloret e shpallura brenda një viti nga miratimi.
Raporti do të kërkohet për entitetet e sapoformuara në kohën e formimit. Për fundi, një kompani raportuese do të duhet ta përditësojë informacionin e dhënë FinCEN pas një ndryshimi në
pronësinë përfituese.
Ruajtja e informacionit dhe qasja në të
FinCEN do ta ruajë informacionin e marrë në përputhje me aktin në një bazë të dhënash private
jo të qasshme për publikun. Informacioni do të vihet në dispozicion të agjencive federale dhe
shtetërore të zbatimit të ligjit në përputhje me një kërkesë të përshtatshme - kërkesat e agjencive
të zbatimit të ligjit të shtetit kërkojnë miratimin e gjykatës. Departamenti i Thesarit, kujdestari i

32

shënimeve përmes FinCEN, ka autorizimin e vet të gjerë dhe të veçantë për ta përdorur informacionin, duke përfshirë për qëllime që lidhen me administratën tatimore. Zbatimi i ligjit të huaj
mund të kërkojë edhe informacion nga baza e të dhënave përmes një agjencie të përshtatshme
të qeverisë federale - por informacioni nuk do t’i nënshtrohet ndonjë raportimi automatik ose
shkëmbimit të informacionit. Për fundi, institucionet financiare do të kenë qasje në bazën e të
dhënave për qëllime të kujdesit të duhur ndaj klientët.
Kërkesat e kujdesit të duhur ndaj klientit për institucionet financiare do të përditësohen në përputhje me kërkesat e aktit, dhe që të marrin në konsideratë qasjen e institucioneve financiare në
informacionin e përpiluar sipas Aktit. Kjo do të thotë që krijimi i ndonjë llogarie të entitetit në një
institucion financiar do të kërkojë pajtueshmërinë e entitetit me Aktin - duke siguruar një pengesë
praktike ndaj papajtueshmërisë.
Dënimet për papajtueshmëri
Dështimi i qëllimshëm për të siguruar informacion të plotë dhe/ose të përditësuar të kërkuar sipas
Aktit ose dhënia me dashje e informacionit të rremë ose mashtrues, sjell pasoja të rënda civile dhe
penale. Shkeljet sjellin dënime civile deri në 500 dollarë amerikanë në ditë për sa kohë që shkelja
vazhdon dhe gjobat penale deri në 10,000 dollarë amerikanë dhe/ose burgim deri në dy vjet.
Detyrimet sipas Aktit zbatohen për pronarët përfitues dhe aplikantët. Shpalosja e paautorizuar
i informacionit të mbledhur sipas Aktit mbart të njëjtin dënim civil, por një dënim më të lartë
penal deri në 250,000 dollarë amerikanë, dhe një dënim maksimal me burgim prej pesë vjetësh.
Shpalosja e paautorizuar përfshin edhe shpalosjen nga një i punësuar qeveritar dhe shpalosjen
nga një palë e tretë që e merr informacionin sipas Aktit.
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5. REKOMANDIME
Rekomandimet e mëposhtme jepen për përmirësimin e masave për të luftuar përdorimin e personave juridikë për të kryer pastrimin e parave:
 Të eliminohet kërkesa e pronësisë përfituese në mënyrë që të mos ketë përqindje
minimale dhe të kapen të gjithë pronarët përfitues;
 Të krijohet një regjistër i pronësisë përfituese për një larmi të gjerë asetesh (art, patundshmëri, etj.) që përfshin entitete nga jashtë shtetit që kanë në pronësi çdo aset
të raportueshëm në këto vende përkatëse;
 Të krijohen regjistrat e pronësisë përfituese për personat juridikë, të cilat digjitalizohen dhe kërkohet të përditësohen sa herë që ka ndonjë ndryshim në pronësi ose
kontroll, dhe që këto të jenë të qasshme;
 Të sigurohet që regjistrat e pronësisë përfituese janë të sakta dhe lehtësisht të qasshme dhe të kërkueshme nga publiku;
 Të krijohet një sistemi e-noteri që digjitalizon kontratat dhe marrëveshjet e noterizuara;
 Komunikim dhe shkëmbim i zgjeruar i informacionit mes bankave dhe rregullatorëve financiarë;
 Eksplorimi i Partneriteteve Publiko-Private për përcaktimin e risqeve, zbulimin e
përdorimit të paligjshëm të mjeteve të korporatave, dhe rikuperimin e aseteve të
vjedhura të fshehura brenda dhe jashtë vendit;
 Trajnim për autoritetet hetuese dhe zyrtarët e pastrimit të parave dhe pajtueshmërisë për pronësinë përfituese dhe përdorimin e mjeteve të korporatave
për pastrim parash në juridiksione të tjera.
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