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Ndryshimi i pasurisë nga ﬁllimi i deklarimit deri në vitin 2018
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Gjendja e Pasurisë në Lekë

Pasuria bruto nga ﬁllimi I detyrës deri me
datë 31.12.2018 është rritur

6,310,575 Lekë Rritja mesatare vjetore e pasurisë

Ndryshimi i pasurisë sipas kategorive
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Të ardhurat familjare të krijuara gjatë periudhës deklaruese

Kontrolli Aritmetik dhe Logjik
Kontrolli Aritmetik dhe Logjik për 14 vite rezultoi:
1 Me probleme
13 Pa Probleme

Edi Rama ka shkëputje nga funksioni publik dhe detyrimi ligjor për të deklaruar pasurinë nga
korriku 2011 deri në shtator 2013. Pas zgjedhjes si kryeministër, Rama dhe bashkëshortja e tij
rideklarojnë pasurinë e plotë në tetor 2013, e cila është shtuar me 44,736,099 lekë krahasuar
me vitin 2011. Ndërkohë, burimet e deklaruara në rubrikat përkatëse janë të pamjaftueshme për
të mbuluar shtesën e aseteve në shumën 29,641,593 lekë.
Në të njëjtën periudhë është ndërtuar shtëpia e banimit 1 kat në komunën Dajt, me vlerë
39,607,741 lekë në bashkëpronësi me bashkëshorten. Subjekti ka dorëzuar në ILDKPKI
dokumente shtesë si leje ndërtimi dhe dokumente mbështetëse për burimin e krijimit, por në
rubrikat përkatëse të formularit që BIRN disponon, nuk është deklaruar burimi i krijimit.
Në tetor 2013, subjekti deklaron se ka një detyrim të pashlyer ndaj shoqërisë së ndërtimit në
shumën 12,056,241 lekë "në pritje të miratimit të një kredie bankare". Kredia bankare me vlerë
80,000 euro është lëvruar më 22 tetor 2013, me afat shlyerje 10 vjet.
Bashkëshortja Linda Rama deklaron për herë të parë pasurinë në vitin 2010, bashkë me dy
kontrata huadhënieje pa interes në vlerat 30 mijë euro dhe 40 mijë euro. Këto hua nuk rezultojnë
të jenë kthyer deri në fund të vitit 2017.
Në vitin 2012 është bërë rivlerësimi i apartamentit të banimit ‘parafabrikat 1 + 1, me sip 59 m2’,
përﬁtuar nga privatizimi, sipas çmimit ﬁskal në vlerën 5,422,000 lekë. Apartamenti është shitur
në vitin 2017 në shumën 5,000,000 lekë.

