
Ndihmë financiare nga shteti për qytetarët 
 
1. Cilat kategori të qytetarëve përfitojnë ndihmë financiare nga shteti? 
Shteti ofron ndihmë financiare përkategoritë e mëposhtme të qytetarëve: 
i. Individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike. 

ii. Individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia. 
iii. Të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14,000,000 

(katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit 
ekonomik/marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga 
COVID- 19, sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 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. 

iv. Të punësuarit e subjekteve me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 lekë, të lejuara për 
të ushtruar aktivitet sipas Urdhërit/ave të Ministrisë së Shendetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, të cilët kanë qenë në punë që në datën e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të 
Ministrisë së Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

v. Të punësuarit e subjekteve me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë 
milionë) lekë, të mbyllura sipas Urdhrit/ave të Ministrisë së Shendetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të Ministrisë 
së Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

vi. 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. Për subjektet e kësaj pike data e dorëzimit të 
formularit E-sig 027,. 

vii. Punonjesit 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. 
 
 

 
Nuk perfitojne ndihme financiare: 
 
a) të punësuar në subjektet: 
i. me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike; 
ii. e regjistruara që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i 
specializuar, 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. 
b)individët e punësuar, të cilët kanë realizuar për vitin 2019 të ardhura bruto nga paga mbi 2 
000 000 (dy milionë) lekë; 



c) individët e dypunësuar, ku njëri prej aktiviteteve bën pjesë në kategorinë e aktiviteteve të 
përmendura ; 
ç) punonjësit e institucioneve shtetërore si dhe të punësuarit në shoqëritë me kapital shtetëror; 
d) organizatat jofitimprurës 
dh) punojesit e subjekteve te cilet kane perfituar ndihme financiare, ose bejne pjese ne me 
shume se nje kategori. 
 
 
 
 
2. Cili është lloji dhe masa e ndihmës financiare që përfitoj nga shteti nëse plotësoj kriteret? 
Llojet dhe masa e ndihmës financiare, për kategoritë e qytetarë që plotësojnë kriteret janë: 
i. Ndihma financiare, që përfitojnë të vetë punësuarit, punënjesit e larguar deri ne daten 10 

prill 2020 dhe të punësuarit është e barabartë me, 40.000 (dyzetëmijë) lekë, per 
periudhen e kohezgjatjes se masave te marra nga qeveria, per shkak te pandemise covid 
19. 

ii. Pagesa e ndihmës ekonomike për subjektet përfituese, që rezultojnë përfitues të ndihmës 
ekonomike ose kanë aplikuar për të përpara datës 10 mars, do të jetë sa dyfishi i shumës 
së pagesës se ndihmës ekonomike te zakonshme. 

iii. Pagesa e së ardhurës nga papunësia për subjektet përfituese, që rezultojnë përfitues të 
pagesës të së ardhurës nga papunësia ose kanë aplikuar për të përpara datës 10 mars 
2020, do të jetë sa dyfishi i shumës së pagesës së zakonshme. 

 
3. Çfarë dokumentacioni duhet të plotësoj për të përfituar ndihmë financiare dhe ku duhet ta 
paraqes atë? 
Për qytetarët të cilët klasifikohen si shtresa në nevojë të tillë si: 

i. Personat/familjet, të cilët nuk kanë familjarë të aftë për punë në njësinë administrative 
ku jetojnë, dhe që bëjnë pjesë në grupet, si më poshtë vijon: 
- Familjet/individët në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike; 
- Personat me aftësi të kufizuara; 
- Personat, të cilët përfitojnë pension pleqërie. 

ii. Personat, të cilët, pavarësisht përbërjes familjare dhe vendndodhjes së saj, bëjnë pjesë 
në grupet, si më poshtë vijon: 
- Familjet/individët në nevojë, të cilët janë të pastrehë; 
- Familjet që kanë humbur banesën për shkak të tërmetit. 

verifikimi, llogaritja dhe shpërndarja e ndihmës financiare do të bëhet sipas procedurave të 
dokumentimit e të shpërndarjes nga institucionet e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.  
 
 
Për qytetarët përfitues të pagesës të së ardhurës nga papunësia, ose kanë aplikuar për atë 
përpara datës 10 mars 2020, verifikimi, llogaritja dhe shpërndarja për përfituesit do të bëhet 
sipas procedurave të dokumentimit e të shpërndarjes nga institucionet e përcaktuara sipas 
legjislacionit në fuqi. 
 



Për të përfituar nga ndihma ekonomike e paketës Nr.2, tatimpaguesit të cilet plotësojnë 
kriteret, duhet të dorëzojnë formularin “Kërkesë për Përfitim të Ndihmës Financiare 2”. Në vijim 
këto subjekte do të njoftohen në llogarinë e tyre të deklarimit elektronik në e-filing dhe do t’iu 
jepet mundësia të aplikojnë nëpërmjet kësaj llogarie duke filluar nga data 21 Prill e në vijim. 
Formulari nr.2 do të plotësohet me të dhënat e kërkuara vetëm 1 herë. 
 
 


