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MASAT NË KUADËR TË PLANIT FINANCIAR 
 

1. SHTYRJA E AFATIT TË DEKLARIMIT TË BILANCIT 
KONTABËL DHE PAGIMIT TË TATIMIT-FITIMIT 

o Bilanci kontabël, së bashku me anekset e tij, dorëzohet brenda datës 31 korrik 2020;  
 

o Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 milion lekë, tatimi i llogaritur në bazë të deklaratës 
vjetore të të ardhurave të tatueshme paguhet nga tatimpaguesi me urdhërpagesën përkatëse, 
brenda gjashtë mujorit të dytë 2020. 

 
o Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 milion lekë, këstet e tatimfitimit të tremujorit të parë 

dhe të dytë të vitit 2020, parapaguhen në llogarinë e organeve tatimore, brenda datës 31 dhjetor 
2020. Këstet paraprake të tatimit mbi fitimin, të tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit 2020, 
parapaguhen në llogarinë e organeve tatimore, brenda datës 31 dhjetor 2020. 

 
o Përjashtimisht parashikimeve të nenit 15 të Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

taksave vendore”, të ndryshuar, pra për tatimpaguesit me përgjegjesine tatimore Tatim i 
Thjeshtuar mbi Fitimin me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, pagesat e 
kësteve të parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin kryhen: 

 

 për tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2020 brenda datës 20 tetor 2020; 

 për tremujorin e tretë dhe të katërt të vitit 2020 brenda datës 20 dhjetor 2020. 
 

Referenca: 

 Akt Normativ Nr.10, datë 26.3.2020 Për një ndryshim në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për 
Tatimin mbi të Ardhurat”, të ndryshuar”- Fletore Zyrtare Nr.52/2020. Për përmbajtjen e 
plotë të aktit kliko këtu. 

 Akt Normativ Nr. 11, datë 27.3.2020 Për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për 
Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar - Fletore Zyrtare Nr.53/2020. Për përmbajtjen e 

plotë të aktit kliko këtu. 
 Për përmbajtjen e plotë të njoftimit të DPT kliko këtu. 
 

2. NDIHMA FINANCIARE PËR KATEGORI TË VEÇANTA  
 

A. PËR TË PUNËSUARIT NË SUBJEKTE ME TË ARDHURA 
VJETORE 14 MILIONË LEKË 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/52/f0aaf58b-f909-4746-b24f-b3de9c390f90
https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/53/55eaab99-6416-4eae-90f4-f43316bee55a
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1286/njoftim-mbi-dorezimin-e-deklarates-se-tatim-mbi-fitimin-dhe-pasqyrave-financiare-per-vitin-2019-si-dhe-pagesen-e-tatimit-mbi-fitimin-dhe-tatimit-te-thjeshtuar-mbi-fitimi-per-vitet-2019-dhe-2020
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o Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojnë subjektet: 
(1) për vitin 2019 të kenë realizuar të ardhura deri në 14 milionë lekë; 
(2) duhet të kenë ndërprerë aktivitetin gjatë periudhës së COVID-19. 

 
o Përfitues të ndihmës financiare janë: 

(1) personat fizikë të vetëpunësuar; 
(2) punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar; 
(3) të punësuarit në personat fizikë tregtarë. 
(4) të punësuarit në personat juridikë 

 
o Ndihma financiare, që përfitojnë kategoritë e mësipërme është e barabartë me pagën minimale në fuqi, 26 

000 (njëzet e gjashtë mijë) lekë. 
 

o Subjektet përfituese duhet të plotësojnë një formular duke filluar nga data 1 PRILL me 
këto të dhëna që depozitohet në DPT: 

(1) Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NUIS 
(2) Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetpunësuarit, punonjësit e papaguar 

të familjes dhe të punësuarit: 
- emrin, atësinë, mbiemrin 
- numrin personal të identifikimit të individit 
- bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare 
- IBAN të llogarisë bankare të individit përfitues 

 
 

B. PËR TË PAPUNËT DHE PËRFITUESIT E NDIHMËS 
EKONOMIKE 

 
o Përfituesit e pagesës nga papunësia dhe të ndihmës ekonomike përfitojnë dyfishin e pagesës 

mujore respektive të përcaktuar përkatësisht me VKM Nr. 597 datë 04.09.2019 dhe VKM 
Nr.161 datë 21.03.2018. 
 

Referenca: 

 VKM Nr. 254, datë 27.3.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së 
përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë 
lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të 
shpallur si pasojë e COVID-19 - Fletore Zyrtare Nr.53/2020 

 
Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/53/55eaab99-6416-4eae-90f4-f43316bee55a
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ULJA E PAGAVE TË DISA FUNKSIONARËVE TË LARTË DHE 
KALIMI I SHUMAVE TË PAPAGUARA NË FONDIN ANTI-
COVID-19 

 

o Kryeministri, Zëvendëskryeministri dhe ministrat, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së 
shkaktuar nga COVID-19 deri në përfundim të saj, por jo më shumë se tre muaj, përfitojnë pagë 
mujore neto në masën 50% të pagës mujore neto aktuale.  
 

o Nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore, të cilët janë anëtarë të këshillave, të 
bordeve apo të  komisioneve të institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve 
publike të arsimit të lartë, të njësive të  fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të 
shoqërive tregtare me kapital shtetëror mbi 50%, për periudhën  nga  data 1 Prill 2020 deri në 
përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, por jo më shumë  se tre muaj, 
nuk e përfitojnë shpërblimin mujor përkatës. 

 
o Përjashtohen nga zbatimi si më sipër, nëpunësit e institucioneve të administratës shtetërore të 

cilët janë anëtarë të këshillave, bordeve apo komisioneve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale. 

 

Referenca: 

 VKM Nr.267, date 31.3.2020 “Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe 
nëpunësve të administratës shtetërore,gjatë periudhës së gjendjes së epidemisësëshkaktuar nga Covid-19”- 
Fletore Zyrtare Nr.55/2020 

 
o Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 
 

 

MASA TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË 
GJYQËSORE 

 

NORMATIV Nr.9, DATË 25.3.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE 

TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË GJYQËSORE, 

GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË 

SHKAKTUAR NGA COVID-19” - Fletore Zyrtare Nr.50/2020 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/55/ab5dfbd1-486e-4200-a037-c1df38cef3dc
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o Seancat gjyqësore në çështjet administrative, civile dhe penale, të planifikuara pranë të gjitha 
gjykatave, shtyhen deri në përfundimin e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e 
COVID-19. 
 

o Gjatë perioudhës së COVID-19, pezullohen afatet për ngritjen e padive, për paraqitjen e 
ankimeve si dhe për kryerjen e çdo veprimi procedural në çështjet administrative, civile dhe 
penale. Kur afatet fillojnë gjatë periudhës së pezullimit, ato shtyhen deri në përfundimin e 
gjendjes së epidemisë. 

o Përjashtohen nga rregullat e mësipërme në lidhje me pezullimin, shqyrtimi i çështjeve gjyqësore 
të mëposhtme: 

 
Çështjet administrative, me objekt gjykimin e masave të sigurimit të padisë, në rast se gjykata 
vlerëson se shqyrtimi më vonë mund të shkaktojë një dëm të rëndë e të pariparueshëm për palët; 
Çështjet familjare, me objekt gjykimi kujdesin, detyrimet dhe respektimin e të drejtave të të miturve, 
kujdestarinë dhe birësimin, masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje, ushtrimin e përgjegjësisë 
prindërore, përkujdesjen dhe detyrimet për ushqim, etj. 
Çështjet penale që lidhen me vleftësimin e arrestit në flagrancë ose ndalimit dhe disa raste të tjera 
urgjente. 

 
o Masat organizative specifike për zhvillimin e proçeseve gjyqësore, kanë të bëjnë me: 

 
(1) kufizimin e hyrjes së publikut në ambientet e gjykatës;  
(2) rregullimin e aksesit në shërbime, me rezervim, edhe nëpërmjet komunikimit telefonik 

ose elektronik;  
(3) vendosjen e udhëzuesve detyrues për kufizimin dhe mënyrën e lëvizjes së personave;  
(4) zhvillimin me dyer të mbyllura të të gjitha seancave gjyqësore publike për çështjet e 

përcaktuara;  
(5) kryerjen e seancave mbi bazë dokumentesh në çështjet administrative dhe civile, në të 

cilat nuk kërkohet prania e palëve, nëpërmjet përdorimit të mjeteve të komunikimit 
elektronik për paraqitjen e akteve procedurale dhe dhënien e vendimit nga gjykata. 
 

Akt Normativ Nr.9, datë 25.3.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë 
kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” - Fletore Zyrtare Nr.50/2020 
Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 
 
 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/50/e3fcdb87-677d-4df7-98d8-875bccc757b2
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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) 


