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1. PAKETA FINANCIARE 2 NË MBËSHTETJE TË BIZNESIT DHE 
INDIVIDËVE E KOMUNIKUAR NË DATË 13.04.2020 

 
(1) Ndihmë financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si 

pasojë e COVID-19. 
 

(2) Garanci Shtetërore prej 150 Mln USD si instrumenti i ri financiar për turizmin, industrinë 
fason dhe bizneset prodhuese, i cili do të vihet në dispozicion me ndarje risku mes qeverisë 
dhe bankave. 

 

(3) Shtyrja e afateve të pagesës së kësteve të tatim-fitimit: 
a) Për të gjitha sipërmarrjet me përjashtim të sistemit bankar, telekomunikacionit dhe 

kompanive publike si edhe kompanive të zinxhirit të furnizimit me mallra esenciale, 
pagesat e kësteve të tatim – fitimit shtyhen pas datës 30 shtator 2020. 

b) Ndërsa për subjektet që operpojnë në fushën e turizmit, fasonët, call-centerat dhe bizneset 
e vogla me xhiro deri në 14 milionë lek në vit, pagesat e kësteve të tatim-fitimit shtyhen në 
vitin 2021. 

Për përmbajtjen e plotë të komunikimit të paketës kliko këtu. 

 
2. NDIHMË FINANCIARE PËR TË PUNËSUARIT AKTUALË DHE 

PUNONJËSIT E LARGUAR NGA PUNA SI PASOJË E COVID-19-  

KUSHTET DHE KRITERET. 

 
Në vijim të komunikimit të paketës financiare si më lartë, në datë 17.04.2020 u detajuan 
kategoritë përfituese, kushtet dhe kriteret e përfitimit.  
 
A. Subjektet përfituese: 

 
(1) Ndihmë financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të 

ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetëmilionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet 
sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në 
punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave. 
 

(2) Ndihmë financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për të ish-punësuarit në subjektet që 
janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave deri në 

https://kryeministria.al/newsroom/176-mije-familje-dhe-individe-te-tjere-perfitojne-nga-paketa-e-zgjeruar-e-mbeshtetjes/
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datën 10 prill 2020. Dita e dorëzimit të E-sig 027 nuk duhet të jetë më e vonë se data 10 
prill 2020.  
 

(3) Ndihmë financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të 
ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që janë lejuar të kryejnë 
aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë 
qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale. Përjashtohen nga kjo ndihmë: 

 Punonjësit e punësuar në subjektet me objekt veprimtarie tregtim të produkteve 
ushqimore, fruta – perime, farmaceutike; 

 Punonjësit e regjistruar në aktivitete dhe profesione të tilla si: avokat, noter, mjek 
ispecializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, 
projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i 
miratuar dhe vlerësues i pasurisë, që lejohen të kryejnë aktivitetin sipas urdhrave 
të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

 
(4) Ndihmë financiare prej 40 000 (dyzetmijë) lekësh për punonjësit e subjekteve, persona 

fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në 
listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
 

B. Kushtet dhe kriteret e përgjithshme: 
 

 Ndihma financiare llogaritet dhe jepet për të punësuarit që figurojnë në 
listëpagesat e përditësuara sipas formularit ESig-027, deri në datën e hyrjes në 
fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

 Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të punësuarit në 
portalin e DPT, e-filing. 

 Punonjësi që është në më tepër se një listëpagesë përfiton si ndihmë financiare 
vetëm një pagesë. 

 Nuk përfitojnë nga kjo ndihmë financiare punonjësit që kanë përfituar nga 
ndihma sipas paketës financiare 1. 
 

VKM Nr.305, datë 16.4.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të 

ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e covid-19”- Fletore 

Zyrtare Nr.67/2020. 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/67/b8b9f701-ab41-4e23-bc90-e7e445e75308
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3. SHTYRJA E PAGESËS SË QIRASË 

 
o Me anë të një Akti Normativ nr.14, bëhen disa ndryshime në lidhje me përcaktimet e mëparshme 

për shtyrjen e pagesës së qirave. Konkretisht dispozita në fuqi do të jetë:  
 
Të gjithë qiramarrësit, persona fizikë/juridikë, me të ardhura deri në 14 milionë lekë në vit, të 
cilët kanë kontratë noteriale qiraje për zhvillimin e aktivitetit të tyre ekonomik, të nënshkruar 
përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë, pavarësisht nëse e kanë të lejuar apo të ndaluar 
aktivitetin si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga Covid–19, nuk do ta paguajnë detyrimin e qirasë 
për dy muaj, prill dhe maj 2020  
 

 Akti Normativ nr.14, datë 11.4.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, datë 

15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes 

së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar”- Fletore Zyrtare Nr.65/2020 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

4. KONTRATAT PUBLIKE PËR FURNIZIMIN ME MALLRA 

EMERGJENTE DHE BAZIKE NGA BIZNESI I PËRPUNIMIT 

AKTIV 

 

o Me anë të Aktit Normativ nr.14, parashikohen disa rregulla specifikë mbi lidhjen e kontratave të 
prokurimit publik midis Autoriteteve Kontraktore dhe operatorëve ekonomikë të klasifkuar si 
biznese të përpunimit aktiv, me proçedurën e prokurimit me negociim, pa shpallje papaprake të njoftimit.  
 

(1) Bizneset e përpunimit aktiv, që prodhojnë mallra ose ofrojnë shërbime të nevojshme për 
përballimin e situatës së krijuar nga Covid-19, pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, 
nëse kanë mallra/shërbime të leverdisshme, shprehin disponibilitetin e tyre pranë 
Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara (ABP). 
 

(2) Autoritetet kontraktore do të negociojnë vetëm me operatorët e listuar në ABP, sipas 
mallrave/shërbimeve që duan të prokurojnë. ABP-ja ka detyrimin të përditësojë çdo ditë 
listën e bizneseve që shprehin disponibilitetin e tyre. 

 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/65/094e9073-d1a8-46e8-a717-aff3938a4866
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(3) Nëse nevoja nuk mund të plotësohet nga këta operatorë, autoritetet kontraktore mund 
t’i drejtohen operatorëve të tjerë ekonomikë për përmbushjen e kërkesës për këto mallra, 
sipas procedurës me negocim, pa shpallje papaprake të njoftimit. 
 

 Akti Normativ nr.14, datë 11.4.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, datë 

15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes 

së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar”- Fletore Zyrtare Nr.65/2020 

 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/65/094e9073-d1a8-46e8-a717-aff3938a4866
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Kjo përmbledhje përmban informacion të përgjithshëm të marrë nga ligje, akte nën-ligjore apo dokumenta të tjera 
pjesë e domain-it publik. Informacioni i përfshirë në këtë përmbledhje nuk është shterues dhe nuk zëvendëson 
asistencën apo këshillimin profesional që mund t’ju duhet ju apo institucioneve përkatëse. Asnjë pjesë e këtyre 
faqeve, qoftë tekst apo imazh nuk mund të përdoret për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të përcaktuar. Këshilli i 
Investimeve është një platformë e ngritur nga autoritetet shqiptare me mbështetjen e BERZH-it për të rritur dialogun 
midis qeverisë dhe sektorit privat, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të nxitur qeverisjen e mirë. Puna e 
Këshillit mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga 
BERZH për t’u angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit. Financimi aktual për Sekretariatin ofrohet 
nga Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO) 


