Përfitimi i ndihmës financiare për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
Këshilli i Ministrave nëpërmjet vendimit nr. 254, datë 27.3.2020 miratoi:
1. Dhënien e ndihmës financiare për 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 COVID19, sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale
2. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomik
e (Kategoria e dytë e përfituesve).
3. Dhënien e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga pa
punësia (Kategoria e tretë e përfituesve).
I.

Dhënia e ndihmës financiare për të vetëpunësuarit/punësuarit Kategoria e parë e përfituesve.
1. Ndihma financiare për të vetëpunësuarit/të punësuarit llogaritet dhe jepet sipas listëpagesav
e të deklaruara nga subjektet tatimpaguese. Për ato subjekte, të cilat i deklarojnë listëpagesat
çdo tremujor, merret në konsideratë listëpagesa e tremujorit të fundit të vitit 2019, ndërsa për
subjektet, të cilat i deklarojnë listëpagesat çdo muaj, merret në konsideratë listëpagesa e
muajit janar 2020. Listëpagesat përditësohen me ndryshimet e deklaruara sipas formularit
ESig27, deri në datën e mbylljes së veprimtarisë.
2. Aplikimi për të përfituar ndihmë financiare bëhet nga subjekti i të vetëpunësuarit/të
punësuarit. Individët, që janë në më tepër se në një listëpagesë, përfitojnë si ndihmë financiare
vetëm një pagë minimale.
3. Përfituesit e ndihmës financiare janë individët e vetëpunësuar/të punësuar në subjektet me
të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë për vitin 2019, sipas
kategorizimit të mëposhtëm:
a) Personat fizikë të vetëpunësuar;
b) Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar;
c) Të punësuarit në personat fizikë tregtarë;
ç) Të punësuarit në personat juridikë.
4. 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;
c) të ardhurat e deklaruara të të cilit, sipas deklaratës së tatimit mbi fitimin/tatimit të thjeshtuar
mbi fitimin, për vitin 2019, të jenë deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë.
5. Subjektet, që plotësojnë kushtet sipas pikës 4, duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e-filinig, kërkesën me të dhënat e përfituesve
sipas pikës 3, të këtij kreu, ku përfshihen:
a) Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS;
b) Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetëpunësuarit, 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.
6. Ndihma financiare, që përfitojnë të vetëpunësuarit, punëtorët e papaguar të familjes dhe të
punësuarit sipas këtij vendimi, është e barabartë me pagën minimale në fuqi, 26 000 (njëzet e
gjashtë mijë) lekë në muaj, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
II. Dhënia e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike
- Kategoria e dytë e përfituesve.
Pagesa e ndihmës ekonomike për subjektet përfituese, sipas vendimit nr.597, datë 4.9.2019, të
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës
mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e
kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, që rezultojnë përfitues të ndihmës ekonomike ose
kanë aplikuar për të përpara datës 10 mars, do të jetë sa dyfishi i shumës së llogaritur sipas
vendimit të sipërpërmendur.
III.

Dhënia e një pagese shtesë për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga pa
punësia - Kategoria e tretë e përfituesve.
Pagesa e së ardhurës nga papunësia për subjektet përfituese sipas vendimit nr.161, datë
21.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia”, 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 llogaritur sipas vendimit të
sipërpërmendur.
Kërkesë për përfitim të ndihmës financiare nga vetëpunësuarit/të punësuarit

