
Ndihmë financiare nga shteti për bizneset 
 
1. Cilat janë kategoritë e bizneseve që përfitojnë mbështetje financiare nga paketa e ndihmës 
buxhetore e miratuar nga Qeveria? 
Shteti ofron ndihmë financiare për subjektet e biznesit, për periudhën pas ndërprerjes së 
aktivitetit ekonomik/marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes së epidemisë së shkaktuar 
nga COVID- 19. 
Përfituesit e ndihmës financiare janë: 

 Individët e vetëpunësuar/të punësuar në subjektet me të ardhura vjetore deri 14,000,000 
(katërmbëdhjetë milionë) dhe mbi 14,000,000 (katërmbëdhjetë milionë)  lekë për vitin 
2019, sipas kategorizimit të mëposhtëm: 
i. Personat fizikë të vetëpunësuar; 

ii. Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar; 
iii. Të punësuarit në personat fizikë tregtarë; 
iv. Të punësuarit në personat juridikë. 

 Të punësuarit e subjekteve të lejuar për të ushtruar aktivitet, të cilët janë larguar nga 
puna nga data e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të Ministrisë së Shendetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale deri në datën 10 Prill 2020. 

 Të punësuarit e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e strukturave 
akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesat e subjekteve, deri në datën e Urdhrit/ave 
të Ministrisë së Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

 
2. Çfarë dokumentacioni duhet të plotësojnë këto biznese për të përfituar ndihmë financiare 
dhe ku duhet ta paraqesin atë? 
Subjektet, e biznesit te vogël, që plotësojnë kushtet e përfitimit të ndihmës financiare, duhet të 
paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e-filinig, kërkesën 
me të dhënat e përfituesve, ku përfshihen: 

a) Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS; 
b) Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetë punësuarit, punonjësit e     
papaguar të familjes dhe të punësuarit, përfshirë: 

i. emrin, atësinë, mbiemrin; 
ii. numrin personal të identifikimit të përfituesit; 

iii. bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare; 
iv. numrin e llogarisë bankare. 

 
Për të përfituar ndihma financiare, duhet që subjekti tatimpagues: 

a) të ketë ndërprerë aktivitetin në zbatim të urdhrave përkatës të ministrit së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), të nxjerra për këtë qëllim; 
b) të ketë përgjegjësi tatimore për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi 
fitimin; 
 

Strukturat e drejtorive rajonale tatimore bëjnë verifikimet dhe identifikojnë aplikuesit dhe të 
dhënat në kërkesën e tyre, brenda 10 (dhjetë) ditëve të para të muajit pasardhës, duke 
analizuar: 



a) tatimpaguesin dhe veprimtarinë e tij, duke verifikuar nëse bën pjesë në listën e 
veprimtarive që përfitojnë ndihmën financiare; 
b) deklarimet e bëra dhe pagesat e kryera për tatimet dhe kontributet; 
c)krahasimisht listën e paraqitur për përfitim ndihme me listë pagesën e dorëzuar në 
mënyrë elektronike dhe detyrimet e paguara; 
ç) të ardhurat e realizuara nga subjekti për vitin 2019. 
 
 

Përfitimi i ndihmës financiare. 
Njoftime të rëndësishme. 
 
1. Duke klikuar në https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1375/paketa-e-ndihmes-financiare-nr2-
njihuni-me-menyren-e-aplikimit-per-te-perfituar-ndihmen-financiare-sipas-vkm-nr-305-date-
16042020, mund të njiheni me mënyrën e aplikimit për dorëzim të Kërkesës për Përfitim të 
ndihmës financiare sipas paketës nr.2. 
 
2. Të gjithë tatimpaguesit, të cilët në formularin Kërkesë për ndihmë financiare, Paketa 1, kanë 
plotësuar gabim të dhënat e llogarisë bankare (emri i Bankës dhe/ose IBAN), për punonjësit e 
tyre, përfitues të ndihmës financiare, se kanë mundësi t’i korrigjojnë ato, duke plotësuar të 
dhënat e sakta në formularin që kanë plotësuar më parë. 
Korrigjimi i të dhënave është i mundur vetëm për individët të cilëve iu është miratuar Kërkesa 
për Ndihmë Financiare dhe nga Bankat e nivelit të dytë nuk është procesuar kalimi i masës së 
përfitimit në llogaritë e individëve, për shkak të të dhënave të pasakta te llogarive bankare. 
Identifikimi i individëve për të cilet duhen korrigjuar emri i Bankës dhe/ose IBAN në Formular, 
është tepër i thjeshtë, statusi i tyre i pagesës është Kthyer nga Banka për pasaktësi. 
Pas korrigjimit të të dhënave të llogarive bankare, nuk do të jetë i nevojshëm asnjë verifikim i 
mëtejshëm, por do të vijohet menjëherë me procesimin e pagesës dhe kalimin e shumës prej 
26.000 lekë në llogarinë e secilit individit përfitues. 
 
Tatimpaguesit, të cilët kanë plotësuar në mënyrë ta pasaktë të dhënat e llogarisë bankare të 
individëve përfitues, në formularin Kërkesë për ndihmë financiare, Paketa 1 ose 2, se mund t’i 
korrigjojnë ato (emrin i bankës dhe/ose IBAN) duke ndjekur hapat e mëposhtëm: 

1. Në llogarinë e deklarimit elektronik e-filing si dhe në adresën e e-mail do t’ju dërgohet 
një njoftim për saktësim të të dhënave të llogarive bankare të individëve përfitues. 

2. Pasi të jeni loguar në llogarinë e deklarimit elektronik në e-filing, pozicionohuni në 
menunë “Kontabiliteti” dhe klikoni mbi nën menunë “Saktësimi i të dhënave bankare”. 

3. Do t’ju shfaqet rubrika “Kërkesat për Ndihmë financiare”, e cila përmban: 
 
- Gabim i të dhënave bankare – ku janë të listuar të gjithë individët me të dhëna të 
pasakta të llogarisë bankare, të cilëve iu është miratuar Kërkesa për Ndihmë Financiare 
dhe nga Bankat e nivelit të dytë nuk është procesuar kalimi i masës së përfitimit në 
llogaritë e individëve, për shkak të të dhënave të pasakta te  llogarive bankare. 
- Të gjitha – ku janë të listuar të gjithë individët me të dhëna të sakta të llogarisë 
bankare. 

https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1375/paketa-e-ndihmes-financiare-nr2-njihuni-me-menyren-e-aplikimit-per-te-perfituar-ndihmen-financiare-sipas-vkm-nr-305-date-16042020
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1375/paketa-e-ndihmes-financiare-nr2-njihuni-me-menyren-e-aplikimit-per-te-perfituar-ndihmen-financiare-sipas-vkm-nr-305-date-16042020
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1375/paketa-e-ndihmes-financiare-nr2-njihuni-me-menyren-e-aplikimit-per-te-perfituar-ndihmen-financiare-sipas-vkm-nr-305-date-16042020


4. Për secilin nga individët e listuar në nënmenu “Gabim i të dhënave bankare”, ju mund 
të saktësoni të dhënat e llogarisë bankare (emri i bankës dhe/ose IBAN) duke klikuar në 
“Korrigjo”. 

5. Pasi të keni ruajtur ndryshimet, të dhënat e punonjësit përkatës do të zhvendosen në 
listën “Të gjitha”. 

Pas korrigjimit të të dhënave të llogarive bankare, nuk do të jetë i nevojshëm asnjë verifikim i 
mëtejshëm, por do të vijohet menjëherë me procesimin e pagesës dhe kalimin e masës së 
përfitimit (26.000 ose 40.000 lekë) në llogarinë e secilit individit përfitues. 
 
3. *Administrata tatimore në funksion të zbatimit të VKM-ve për Ndihmën Financiare, siguron 
trajtimin e çdo ankese të paraqitur nga individët apo subjektet, si dhe shqyrtimin e tyre nga 
Drejtoritë Rajonale Tatimore. Ankesa depozitohet në emailin zyrtar të Drejtorisë Rajonale 
Tatimore.  
 
 


