
 

PËRMBLEDHJE 
 

MBI PROPOZIMET E DISA DHOMAVE TË TREGTISË E SHOQATAVE  
TË BIZNESIT PËR LEHTËSIMIN  E SITUATËS SË KRIJUAR NGA 

COVID19 
 

Prill 2020 

*** 

 
Masat e ndërmarra nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, mbi parandalimin e përhapjes 
së COVID 19, kanë ndikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë aktivitetin e sipërmarrjeve 
private në Shqipëri. Nisur nga situata që po përjetojnë bizneset, përfaqësuesit e dhomave 
të tregtisë dhe shoqatave të biznesit, kanë përcjellë në vazhdimësi propozime konkrete 
për lehtësimin e bizneseve përmes ndërhyrjeve specifike. Në vijim një përmbledhje e 
propozimeve të Shoqatave e Dhomave anëtare të Këshillit të Investimeve: 
 

(A) Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri në dakordësi me 
Shoqatën e Investirorëve të huaj dhe Dhomën e Tregtisë e Industrisë 
Tiranë1 

 
1. Të kompensohen pagat e punonjësve dhe të përjashtohen nga të gjitha detyrimet 
fiskale deri në kthimin në normalitet, të gjitha: 

a. Sipërmarrjet e sektorit të transportit të udhëtarëve urban, ndërurban dhe 
ndërkombëtare. 
b. Sipërmarrjet e sektorit të hoteleri turizmit dhe agjensitë e rrugëtimit. 
c. Sipërmarrjet e biznesit të vogël dhe të mesëm që janë të mbyllura si pasojë e 
masave shtrënguese. 
 

Shënim: Është miratuar ndihma financiare prej 26,000 Lekë/muaj për të 
punësuarit në subjektet që kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura deri në 14 
milionë lekë dhe vetëm për atë kategori aktivitetesh të cilat janë mbyllur gjatë 
periudhës së COVID-19 me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë. Në këto 
subjekte/aktivitete përfitues 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. Aplikimet kanë 
nisur që nga 1 Prill. 

 
2. Të përjashtohen deri në kthimin e normalitetit nga: 

a. Detyrimet fiskale (tatim fitimi, tvsh, sigurimet shoqërore, tatimi mbi të ardhurat 
dhe tatimi në burim) për të gjitha sipërmarrjet që të ardhurat e muajt mars 2020 
janë 20% më pak se mesatarja e muajt shkurt dhe janar 2020. 
b. Të aplikohet 20% ulje të çmimit për furnizimin me energji elektrike dhe ujë për 
të gjitha sipermarrjet në sektorin e prodhimit. 
c. Detyrimet e sektorit të hotelerisë për taksën vendore (lek/krevat) si dhe të 
gjitha taksat e tjera vendore që kanë të bëjnë me pasuritë e sipërmarrjes private 
deri në kthimin e normalitetit. 
d. Të gjitha detyrimet nga taksat vendore për mjetet e trasnportit të udhëtarëve 
dhe  ambienteve që përdoren dhe shërbejnë për aktivitetin e biznesit edhe nëse 
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këto ambiente janë me kontratë qiraje dhe jo vetëm në pronësi të vetë 
sipërmarrjes. 
dh. Subvencion i 50 % të vlerës së qirasë për të gjitha sipërmarrjet e pezulluara 
nga masat shtrënguese për muajt mars dhe prill. 
e. Për automjetet e transportit te pasagjereve të shtyhet vlefshmëria e siguracionit 
dhe taksave për një periudhë të barabartë me kohëzgjatjen e pezullimit të 
veprimtarisë, por jo me pak se 3 muaj. 
ë. Të shtyhen për një periudhe 3 mujore vlefshmëritë e të gjitha autorizimeve apo 
liçensave që sipërmarrja private posedon në ushtrimin e aktivitetit. 

 
Shënim: Është parashikuar vetëm shtyrja e qirasë mujore për të gjithë 
qiramarrësit persona fizikë/juridikë me të ardhura deri në 14 000 000 
(katërmbëdhjetë 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, dhe e kanë 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. Detyrimi i prapambetur i këtyre dy muajve do të paguhet nga 
qiramarrësi, në mënyrë proporcionale dhe të dakordësuar me qiradhënësin, pas 
muajit maj 2020.  

 
3. Të përjashtohen nga të gjitha detyrimet e pikës 2 si dhe të kompensohen nga qeveria 
shqiptare të gjithë punonjësit e kompanive që të ardhurat e muajt mars 2020 janë 30% 
më pak se mesatarja e muajt janar dhe shkurt 2020. (Në rast se kompanitë nuk kanë bërë 
shkurtime më shumë se 10% të fuqisë punëtore). 
 
4. Garancia sovrane e vënë në dispozicion të sipërmarrjes private duhet të jetë e pa 
limituar dhe të përmbushë të gjitha kërkesat e sipërmarrjes private që kanë një rënie të të 
ardhurave në muajin mars 2020 më shumë se 20% e mesatares së muajt janar dhe shkurt 
2020, përfshirë edhe sipërmarrjet bujqësore, blegtorale dhe peshkimi. 
Këto sipërmarrje, aplikojnë për kredi vetëm: 
– për likuidimin e pagave të  punonjësve 
– për likuidimin e furnitorëve 
– për kapital qarkullues. 
 
Garancia sovrane duhet të ofrohet: 
a. Me një tarifë interesi jo më shumë se 0,2%. 
b. Shlyerja e kësaj kredie të fillohet në janar të vitit 2021, gjithmonë nëse jemi në fazën e 
kthimit në normalitet. 
c. Kësti i shlyerjes mujore nuk duhet të jetë më shumë se 20% e fitimit mujor të realizuar 
nga kompania kredimarrëse. 
 

Shënim: Është parashikuar garancia sovrane në favor të bankave të nivelit të dytë 
në vlrën 11 Mld Lekë. 

 
5. Të rishikohet me mënyrë të përshpejtuar proçeduriale buxheti, duke hequr dorë nga 
investimet dhe shërbimet publike jo bazike në përputhje me gjendjen e fatkeqësisë 
natyrore, në mënyrë që të krijohen instrumentat financiare për të përballuar situatën 
covid-19. 
 

Shënim: Janë ndryshuar disa zëra të buxhetit në përputhje me planin financiar të 
fazës së parë. 
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6. Qeveria shqiptare (institucionet e pushtetit qëndror dhe pushtetit lokal), të marrë 
masat që të likuidojë të gjitha detyrimet ndaj sipërmarrjes private, brenda muajit prill 
2020, si dhe të shlyej në kohë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga kontratat e veprave dhe 
shërbimeve publike që nuk janë të anulluara me apo pa rishikim buxheti. 
 
7. Të pranohet automatikisht nga sektori financiar kredidhenes kërkesa e sipërmarrjes 
private si kredimarrës për riskedulimin e kredisë (shtyerje afati të paktën 3 muaj) dhe në 
varësi të situatës së masave shtrënguese. 
 

Shënim: Shtyrja e kësteve të kredisë nuk bëhet automatikisht, por vetëm kur 
subjekti provon paaftësinë paguese/likujduese. Vendimmarrja mbetet e bankës së 
nivelit të dytë pas shqyrtimit të kërkesës së subjektit. 

 
8. Për të gjitha donacionet, që sipërmarrja shqiptare do të ndërmarrë për t’i ardhur në 
ndihmë përballimit të situatës Covid-19, kërkojmë njohjen e tyre si shpenzim i zbritshëm 
nga sistemi fiskal. 
 

(B) Dhoma Amerikane e Tregtisë2 
 

1. Të gjitha bizneset, pavarësisht nga madhësia të kenë mundesi aksesi ne Fondet e 
Emergjences COVID - 19 në mënyrë që të vazhdojne aktivitetin gjate kesaj periudhe. 
Kreditë që do të garantohen nga ky fond duhet të akordohen me norma minimale ose 
Zero, duke marrë parasysh që fondi i garancisë ndihmon institucionet financiare që të 
ulin ndjeshëm rrezikun e tyre. Për më tepër, kompanitë, borxhi i të cilave përfshin shuma 
që i detyrohen Qeverisë, nuk duhet të marrin kredi për të përmbushur këto detyrime 
 
2. Të shtyhet parapagimi i taksave për vitin 2020 dhe të miratohet një legjislacion që do t'i 
lejojë kompanitë të bëjnë pagesa të vonuara me këste. Për më tepër, rekomandohet që 
taksat lokale, sigurimet Shoqërore dhe Tatimi mbi të Ardhurat Personale,  të pezullohen 
të paktën për një periudhë dy mujore.  
 
3. Nxitet Qeveria që të konsultohet me palët e interesit përpara se të merren vendime me 
pasoja te rëndësishme per bizneset. Organizatat përfaqësuese të biznesit janë të 
domosdoshme gjatë kësaj krize dhe duhet të jenë pjesë e tryezes së diskutimit. Inputi i 
tyre do të rrisë ndjeshëm cilësinë dhe qëndrueshmërinë e ligjeve dhe njëkohësisht 
efikasitetin e masave në planin afatgjatë.  

 
4. Të lejohet dhe mundësohet vazhdimësia e shërbimeve gjyqësore, përmes platformave 
digjitale në internet nga organet gjyqësore. Shërbimet gjyqësore të nevojshme janë 
ndërprerë, duke krijuar sfida te mëdha për bizneset që kanë nevojë për shërbimet e tyre. 
Në të njëjtën kohë, Dhoma beson që shqyrtimi i dosjeve fizike në një ritëm të ulët në 
mënyrë që të mundësojë masat e distancimit shoqëror dhe duke kërkuar që të gjitha palët 
të pajisen me mjete brojtëse, mund të ulë rrezikun e transmetimit në një nivel të 
pranueshëm.   

 
Shënim: Mundësohet vazhdimi i shërbimeve gjyqësore dhe të përmbarimit më 
natyrë urgjente. Proceset gjyqësore mund të bëhen edhe on-line mbi bazë të 
vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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5. Të përmirësohet funksionimi i platformës E-Albania lidhur me pagesën e papunësisë. 
Gjatë fluksit të lartë të përdorimit, funksionaliteti ka pasur probleme të mëdha. Anëtarët 
kanë raportuar këto problematika në lidhje me disa nga platformat me te medhaja si 
eAlbania, QKB dhe AKSHI, lidhur me sherbime te rendesishme per biznesin.   
 
6. Eliminimi i TVSH-së për furnizimet thelbësore mjekësore dhe produktet e tjera 
ushqimore te importuara në mënyrë që të sigurohet niveli i duhur i furnizimit nga jashtë 
me produkte jetike për njerëzit gjatë kësaj emergjence. 

 
(C) CONFINDUSTRIA – Shoqata e industrialistëve italianë në Shqipëri 3 

 
1. Në kushtet e kufizimeve orare të vendosura, pavarësisht se subjektet do të përpiqen që 
t’i bëjnë deklarimet e Tatimit mbi Fitimin dhe pagesat brenda afatit 31 Mars 2020, nuk 
përjashtohet mundësia e gabimeve, ndaj kërkohet që administrata tatimoretë mos 
ndëshkojë me penalitete/ gjoba për dekalara të gabuara e për pagesa më të vogla se 
detyrimi për tatim fitimin, deri në masën e një gabimi të lejuar të 20% të detyrimit faktik. 
2. Nga  anëtarët e dhomës, rezulton se subjektet po hasin vështirësi dhe vonesa për të 
marrë vërtetime nga zyrat e Tatimeve dhe nga Bashkitë, kryesisht dokumenta qe 
nevojiten për pjesëmarrje në prokurimet publike. 
3. Të garantohet menjëherë likuiditeti i kompanive, të prekura nga urgjenca 
epidemiologjike, përmes pezullimit të taksave dhe pagesave të kontributeve;  
4. Të sigurohet procedurë homogjene në të gjithë territorin kombëtar për të garantuar 
vazhdimësinë produktive, duke shmangur ndërhyrjet e fragmentuara dhe kontradiktore 
midis niveleve të ndryshme të qeverisjes;  
5. Të parashikohet që punonjësit që qëndrojnë në shtëpi për shkak të ndërprerjes së 
veprimtarive, si dhe ata që vetë karantinohen, të trajtohen si të sëmurë dhe të paguhen 
nga fondi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë të paktën një 
mujore; 
6.Të parashikohet shtyrja e afatit të paraqitjes së pasqyrave financiare për vitin 2019 
pranë zyrave së tatim –taksave. 
 

Shënim: Është miratuar riskedulimi në 6 mujorin e dytë të vitit 2020 dhe në 
vazhdim, i tatim-fitimit për të gjithë biznesin në fashën nga 2 deri në 14 milionë 
lekë. Shtyrja e dorëzimit të bilanceve për një periudhë deri në 1 qershor të këtij 
viti për bizneset që dorëzojnë bilancet në QKB online ose drejtëpërdrejtë. 

 
7. Të shmanget bllokimi i llogarive bankare të kompanisë për shkak të detyrimeve 
tatimore për kohëzgjatjen e situatës virale,  
8. Të shmanget ndërprerja e shërbimeve themelore (të tilla si, energjia elektrike, uji) për 
arsye të mospagimit. 
 
 
Sqarim: Me të kuqe janë masat e miratuara deri më tani- shënime të Sekretariatit 
të KI. 
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per sistemin e prodhimit gjate urgjences se Coronavirus” 


