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    RREGULLORE 

”PËR PROCEDURAT DHE FORMËN E NJOFTIMIT” 

 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe përmbajtjes së formës së 

njoftimit, në përputhje me të cilat dhënësit e ndihmës shtetërore (në vazhdim “dhënës”) do 

të njoftojnë planet për dhënien  e një ndihme të re, ose ndryshimin e një ndihme ekzistuese, 

si dhe procedurat për vlerësimin, miratimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore nga 

strukturat  e kontrollit të ndihmës shtetërore 

 

 

Neni 2 

Përkufizime 

 

Në këtë rregullore, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 

“Ndihmë shtetërore ekzistuese” është çdo skemë e ndihmës shtetërore dhe ndihmës 

individuale, e dhënë para hyrjes në fuqi të ligjit dhe që zbatohet edhe pas hyrjes në fuqi të 

tij, si dhe çdo skemë e ndihmës shtetërore dhe ndihmës individuale, që është miratuar në 

përputhje me ligjin dhe këtë rregullore. 

“Ndihmë shtetërore e re”  është çdo skemë e ndihmës dhe çdo ndihmë individuale, që 

nuk është ndihmë ekzistuese, përfshirë edhe ndryshimet e ndihmës ekzistuese. 

“Ndryshimi i ndihmës ekzistuese” është çdo ndryshim, që i bëhet masës së ndihmës, me 

përjashtim të ndryshimeve të natyrës zyrtare apo administrative,  

që nuk sjell ndikim në vlerësimin e përputhshmërisë së ndihmës me dispozitat e ligjit. 

“Ndihmë e paligjshme” do të konsiderohet çdo ndihmë sipas përcaktimit të bërë në ligj. 

“Palë të interesuara” janë përfituesit e ndihmës, si dhe ndërmarrjet konkurruese e 

bashkimet e tyre, interesi i të cilave mund të cënohet nga dhënia e ndihmës. 

 

Neni 3  

Detyrimi për njoftimin e ndihmës së re 

 

1. Dhënësit e ndihmës njoftojnë pranë Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore (në vazhdim 

“drejtoria”) çdo plan për dhënien e një ndihme të re, pavarësisht nga forma e saj dhe nga 

përfituesit. Përfituesit e ndihmës nuk kanë të drejtë të njoftojnë asnjë plan ndihme pranë 

drejtorisë. 

2. Ndihma e njoftuar sipas pikës 1, nuk duhet të vihet në zbatim para se komisioni të ketë 

marrë një vendim për lejimin e saj, me ose pa kushte. 

 

Neni 4 

Përjashtimi nga detyrimi për njoftim 

 

Ndihmat shtetërore, të përcaktuara në nenin 7, të ligjit, si dhe skemat e ndihmës ekzistuese, 

përjashtohen nga detyrimi për njoftim. 



KREU II 

PROCEDURAT PËR NDIHMËN E RE 

 

Neni 5 

Forma e njoftimit 

 

1. Ndihmat shtetërore njoftohen duke plotësuar formularin e njoftimit, të përcaktuar në 

Aneksin I, të kësaj rregulloreje. Për ndihmën shtetërore, të dhënë në bazë të nenit 14 dhe 

15, të ligjit, njoftimi bëhet duke plotësuar formularët e veçantë të njoftimit.  

2. Formulari i njoftimit duhet të plotësohet me informacionin e duhur, të saktë dhe të plotë, 

në mënyrë që komisioni të vlerësojë përputhshmërinë e ndihmës shtetërore, për të cilën 

është kërkuar miratimi, me dispozitat e ligjit. 

3. Kur formulari i njoftimit është nënshkruar nga përfaqësuesit e dhënësve, ata duhet të 

paraqesin autorizim me shkrim. 

4. Kur një dhënës planifikon të japë disa ndihma shtetërore, ai duhet të plotësojë për secilin 

plan të ndihmës nga një formular të veçantë njoftimi. 

 

Neni 6 

 Paraqitja e formularit të njoftimit 

 

1. Kopje origjinale dhe dy kopje të tjera të formularit të njoftimit, së bashku me 

dokumentet shoqëruese dorëzohen në drejtori. Njoftimi duhet të dorëzohet në adresën e 

përcaktuar në nenin 25, të kësaj rregulloreje. 

2. Dokumentet shoqëruese mund të jenë origjinale ose kopje, të noterizuara. Dhënësi do të 

konfirmojë që ato janë të plota. 

3. Njoftimi është i vlefshëm që nga data e marrjes në dorëzim nga drejtoria. Nëse 

informacioni, që përmban formulari i njoftimit, është i paplotë, atëherë ky njoftim bëhet 

i vlefshëm vetëm nga data, kur në drejtori të paraqitet formulari i njoftimit me të dhëna 

të sakta e të plota. 

4. Drejtoria duhet të informojë, menjëherë, me shkrim, dhënësin për datën,  në të cilën 

bëhet i vlefshëm njoftimi. 

 

Neni 7 

Kërkesë për informacion shtesë 

  

1. Kur Drejtoria gjykon se informacioni i marrë nga Dhënësi është jo i plotë, ajo kërkon, 

brenda 15 ditë pune që nga data e marrjes së njoftimit, informacionin e nevojshëm 

shtesë, si dhe përcakton një afat kohor, brenda të cilit duhet të paraqitet ky informacion. 

2. Kur Dhënësi nuk jep informacionin e kërkuar ose jep informacion të paplotë, brenda 

afatit të përcaktuar sipas pikës 1, të këtij neni, drejtoria i dërgon atij një shkresë, ku i 

rikujton kërkesën për informacion shtesë dhe përcakton një afat kohor shtesë,  brenda  

së cilit duhet të jepet informacioni. 

3. Njoftimi quhet i tërhequr, nëse informacioni i kërkuar nuk është dhënë brenda afatit të 

parashikuar, përveç rasteve kur: 

a. para përfundimit të kësaj periudhe, afati është zgjatur me miratimin e drejtorisë dhe 

të dhënësit,  



b. dhënësi paraqet me shkrim argumentet, nëpërmjet të cilave, i kërkon drejtorisë ta 

vlerësojë njoftimin të plotë, për shkak se informacioni shtesë i kërkuar  nuk është i 

disponueshëm ose tashmë është dhënë.  

Nëse njoftimi quhet i tërhequr, drejtoria duhet të njoftojë dhënësin për të. 

 

Neni 8 

Tërheqja nga njoftimi 

 

1. Dhënësi mund të tërheqë njoftimin përpara se komisioni të ketë marrë një vendim, sipas 

nenit 22, të ligjit.  

2. Kur dhënësi tërheq njoftimin, komisioni duhet të mbyllë procedurën. 

 

Neni 9 

Revokimi i vendimit 

 

1. Komisioni mund të revokojë një vendim për miratimin e një ndihme shtetërore, në rast 

se pas miratimit është vënë re se vendimi është mbështetur në informacion të pasaktë 

nga ana e dhënësit, informacion   i cili ka qenë i rëndësishëm në marrjen e vendimit.  

2. Përpara revokimit të vendimit dhe marrjes së vendimit të ri, komisioni duhet të dëgjojë 

argumentet e dhënësit dhe të palëve të interesuara. 

 

Neni 10 

Ndryshimet 

 

1. Kur Dhënësi ndryshon kushtet e dhënies së ndihmës, para se komisioni të marrë 

vendimin, këto ndryshime duhet të paraqiten, me shkrim, menjëherë pranë drejtorisë. 

Në rast se ndryshimet ndikojnë në vlerësimin e masave të ndihmës, drejtoria, pasi të 

jetë këshilluar me komisionin, duhet të informojë dhënësin për këtë dhe mund t’i 

kërkojë atij të   ndryshojë apo të paraqesë një formular të ri njoftimi. 

2. Pika 1, e këtij neni zbatohet edhe kur Dhënësi ndryshon një ndihmë ekzistuese, përveç 

rasteve të parashikuara në nenin 13, të kësaj rregulloreje.  

 

Neni 11 

Procedura e thjeshtuar e njoftimit  

 

1. Njoftohen në bazë të formularit të thjeshtuar të njoftimit, të paraqitur  në Aneksin 

II, të kësaj rregulloreje, ndryshimet e mëposhtme të ndihmës ekzistuese: 

a. rritjet e buxhetit të një skeme të miratuar me më shumë se 20 për qind;  

b. zgjatjen e një skeme ekzistuese të miratuar për një periudhë 6- vjeçare, me ose pa 

rritje në buxhet;  

c. kufizim e një skeme ekzistuese të miratuar, ulje e intensitetit të ndihmës ose ulje 

e shpenzimeve të pranueshme. 

2. Ndryshimet, zyrtare dhe administrative, si dhe rritjet në buxhetin fillestar të një 

skeme ndihme të miratuar, në më pak se 20 për qind, nuk vlerësohen si ndryshime 

të një ndihme ekzistuese dhe, si pasojë, nuk kërkojnë njoftim. 

3. Për çdo ndihmë të njoftuar me anë të formularit të thjeshtuar të njoftimit, komisioni 

duhet të marrë një vendim, brenda 30 ditëve kalendarike. 

 



4. Procedura e thjeshtuar e njoftimit nuk duhet të përdoret për   përpunimin e 

ndryshimeve të skemave të ndihmës, për të cilat   dhënësit nuk kanë paraqitur 

raportet vjetore sipas nenet 32 dhe 35, të ligjit, me përjashtim të rasteve kur raportet 

vjetore, për vitet në të cilat është dhënë ndihma, janë paraqitur në të njëjtën kohë më 

njoftimet. 

 

KREU III 

PROCEDURAT PËR NDIHMËN E PALIGJSHME 

 

Neni 12 

Njoftimi    

 

1. Dhënësi i një ndihme të panjoftuar dhe të pamiratuar mund të njoftojë për këtë ndihmë 

pranë Drejtorisë, duke plotësuar formularin e njoftimit, të dhënë në Aneksin I. 

Vlerësimi i njoftimeve të tilla nuk pengon zbatimin e  neneve 26, 27 dhe 28, të ligjit.  

2. Në rast se kërkohet informacion shtesë, parashikimet e nenit 7, të kësaj rregulloreje 

zbatohen edhe për pikën 1, të këtij neni. 

 

Neni 13 

Masat e përkohshme 

 

1. Komisioni mund të marrë një vendim, që kërkon nga dhënësi i ndihmës pezullimin e 

zbatimit të çdo ndihme të paligjshme, derisa komisioni të  ketë marrë një vendim për 

lejueshmërinë e kësaj ndihme. 

2. Komisioni mund të marrë një vendim për të kërkuar nga dhënësi i  ndihmës, që në 

mënyrë të përkohshme, të kthejë çdo ndihmë të  paligjshme, për sa kohë që komisioni 

nuk ka marrë një vendim për lejueshmërinë e ndihmës. 

3. Komisioni merr një vendim sipas pikës 2, të këtij neni, nëse përmbushen  të gjitha 

kushtet e mëposhtme: 

a. nuk ka dyshim që masa në fjalë përbën ndihmë shtetërore;  

b. ka urgjencë për të vepruar;  

c. ekziston një rrezik serioz për shkaktimin e një dëmi të konsiderueshëm dhe të 

pariparueshëm për një konkurrent. 

4. Kthimi i përkohshëm kryhet në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet 27 dhe 

28, të ligjit. Pasi ndihma të jetë kthyer, komisioni duhet të marrë një vendim, brenda 

afatit kohor, që zbatohet  për  ndihmën e njoftuar.  

 

Neni 14 

Metoda për zbatimin e normave të interesit 

 

1. Norma e interesit, që zbatohet për kthimin e ndihmës së paligjshme, do të jetë norma e 

zbatueshme në datën, kur ndihma e paligjshme është vënë   për herë të parë në 

dispozicion të përfituesit. 

2. Norma e interesit do të zbatohet si një interes i përbërë. Interesi i   përshtuar vitin 

paraardhës do të jetë subjekt i interesit për çdo vit pasardhës. 

3. Norma e interesit, e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, do të zbatohet gjatë gjithë 

periudhës deri në datën e kthimit. Në rast se kanë kaluar më shumë se pesë vjet nga 

data kur ndihma e paligjshme është vënë për herë të parë në dispozicion të përfituesit, 



deri në datën e kthimit të ndihmës,  norma e interesit do të rillogaritet me intervale 

kohore pesëvjeçare, duke marrë për bazë normën e interesit në fuqi në çastin e 

rillogaritjes. 

 

Neni 15 

Metoda për përcaktimin e normës së interesit 

 

1. Norma e interesit, që do përdoret për kthimin e ndihmës shtetërore të dhënë, jepet si 

normë përqindjeje vjetore fikse, për çdo vit kalendarik. 

2. Norma e interesit do të llogaritet në bazë të mesatares së normës së këmbimeve 

ndërbankare për muajt shtator, tetor, nëntor të periudhës paraardhëse pesëvjeçare, duke 

i shtuar edhe 0.75 për qind. Kur e sheh të arsyeshme, komisioni mund të rrisë normën e 

interesit me më shumë se 0.75 për qind.  

3. Nëse mesatarja e fundit tremujore e normës pesëvjeçare, të disponueshme të këmbimit 

ndërbankar, plus 0.75 për qind, ndryshon më shumë se 15  për qind nga norma e 

interesit në fuqi për kthimin e ndihmës shtetërore, komisioni do të rillogarisë këtë të 

fundit. 

4. Norma e re do të zbatohet që nga dita e parë e muajit pas rillogaritjes nga komisionit.  

5. Në mungesë të të dhënave të besueshme apo të barasvlefshme, ose në rrethana 

përjashtimore, komisioni mund të caktojë një normë interesi për kthimin e ndihmës 

shtetërore në bazë të një metode tjetër dhe në bazë të një informacioni të vlefshëm për 

të. 

 

Neni 16 

Publikimi i normave të interesit për kthimin e ndihmës shtetërore 

 

Komisioni publikon normën në fuqi të interesit, rillogaritjet, si dhe normat e mëparëshme të 

interesit për kthimin e ndihmës shtetërore, në një gazetë të shtypit periodik me tirazhin më 

të madh.  

 

Neni 17  

Afati i parashkrimit 

 

1. Komisioni, mund të kërkojë kthimin e ndihmave të paligjshme, brenda   një periudhe 

10-vjeçare.  

2. Afati i parashkrimit fillon ditën, në të cilën ndihma e paligjshme i është dhënë 

përfituesit të saj, si një ndihmë individuale apo si një skemë e ndihmës shtetërore. Çdo 

veprim i ndërmarrë nga komisioni ose nga dhënësi i ndihmës, që vepron me kërkesën e 

komisionit, në lidhje me ndihmën e paligjshme, ndërpret afatin kohor. Çdo ndërprerje 

shkakton rifillimin e llogaritjes së afatit të parashkrimit. Nëse vendimi i komisionit 

është apeluar në Gjykatën e Tiranës, afati i parashkrimit do të pezullohet deri në 

përfundimin e procedurave gjyqësore.  

Çdo ndihmë, së cilës i ka kaluar afati i parashkrimit, vlerësohet ndihmë ekzistuese.   

 

 

 

 

 



KREU IV 

PROCEDURAT PËR SKEMAT EKZISTUESE TË NDIHMËS  

 

 

Neni 18 

Bashkëpunimi me dhënësit 

 

1. Drejtoria merr nga dhënësit të gjithë informacionin e nevojshëm për rishikimin e 

skemave ekzistuese të ndihmës. 

2. Kur drejtoria vlerëson se një skemë ekzistuese e ndihmës nuk është në përputhje me 

ligjin, ajo duhet të njoftojë dhënësin për gjykimet e saj paraprake dhe t’i japë 

mundësinë të paraqesë komentet e veta brenda       një afati kohor të arsyeshëm, por jo 

më vonë se 30 ditë pune. 

 

Neni 19 

Propozim për masat e përshtatshme 

 

 

Komisioni mund të propozojë, në mbështetje të nenit 23, të ligjit, masat e nevojshme për të 

përshtatur ndihmën shtetërore ekzistuese me dispozitat e ligjit. Rekomandimi për t’i 

propozuar dhënësit masat e nevojshme, duhet të përfshijë në veçanti: 

a) amendime të rëndësishme të skemës së ndihmës; 

b) përfshirjen e kërkesave proceduriale; 

c) shfuqizimin e skemës së ndihmës. 

 

Neni 20 

Pranimi i masave të propozuara 

 

1. Kur Dhënësi pranon masat e propozuara, drejtoria e regjistron këtë   fakt dhe informon 

me shkrim dhënësin. 

2. Dhënësi është i detyruar, me këtë pranim, që  të zbatojë masat përkatëse. 

 

3. Kur komisioni konsideron se dhënësit nuk i zbatojnë masat përkatëse, ai vendos 

fillimin e procedurave për ndihmën e paligjshme. 

 

Neni 21 

Refuzimi i masave të propozuara 

 

Kur dhënësi nuk pranon masat e propozuara dhe komisioni, pasi ka marrë parasysh 

argumentat e dhënësit të interesuar, vazhdon t’i vlerësojë të nevojshme këto masa, ai mund 

të vendosë fillimin e procedurave për  ndihmën e paligjshme. 

 

 

 

 

 

 

 



KREU 5 

PALËT E INTERESUARA 

                                                                                

Neni 22 

Të drejtat e palëve të interesuara 

 

1. Pas publikimit të njoftimit të ndihmës së re në një gazetë të shtypit periodik me tirazhin 

më të madh, çdo palë e interesuar mund të paraqesë komentet e veta. 

2. Çdo palë e interesuar mund të informojë drejtorinë nëse gjykohet se ndihma është e 

paligjshme. Kur drejtoria vlerëson se informacioni që ka në zotërim, nuk është i 

mjaftueshëm, ajo i paraqet këtë informacion për shqyrtim komisionit, i cili merr vendim 

për këtë çështje. 

3. Kur drejtoria ka në zotërim një informacion të mjaftueshëm për të marrë çështjen në 

shqyrtim, i kërkon dhënësit të paraqesë të gjithë informacionin e nevojshëm për 

shqyrtimin e plotë të çështjes. 

4. Me kërkesën e vet, çdo palë e interesuar do të marrë një kopje të vendimit të dhënë, sipas 

parashikimit të pikës 2, të nenit 22, të ligjit. 

  

 

KREU VI 

 

PROCEDURAT PËR RAPORTIM DHE MONITORIM 

 

Neni 23 

Raporti vjetor 

 

1. Dhënësi do të paraqesë pranë drejtorisë raportet vjetore për skemat e ndihmës 

shtetërore dhe ndihmës individuale të dhënë, jo më vonë se data 31 mars e vitit 

pasardhës. Forma dhe përmbajtja e raportit vjetor janë parashikuar në Aneksin III, të 

kësaj rregulloreje. 

2. Çdo tremujor, drejtoria mund të kërkojë nga dhënësit informacion për ndihmën 

shtetërore të dhënë e, në veçanti, të dhëna për përdorimin e saj.  

3. Kur pas shqyrtimit të informacionit të dhënë në raportin vjetor dhe të çdo informacioni 

tjetër të paraqitur nga dhënësi, drejtoria ka dyshime për përputhshmërinë e ndihmës 

shtetërore me dispozitat e ligjit, ajo duhet t’i kërkojë dhënësit të paraqesë informacion 

shtesë. Drejtoria duhet të përcaktojë informacionin që kërkohet, si dhe afatin kohor, 

brenda së cilit duhet të sigurohet ky informacion 

 

Neni 24 

Monitorimi në vend 

 

1.  Kur Komisioni ka dyshime serioze për përmbushjen e vendimeve, për ndihmën 

individuale, sipas parashikimit, të pikës 2, të nenit 22, të      ligjit, dhënësit e ndihmës, 

pasi iu është dhënë mundësia të shprehin komentet e tyre, do të lejojnë komisionin, që 

të bëjë kontrollin në vend. 

2.  Për të verifikuar përputhjen e vendimit të marrë për çështjen në fjalë, komisioni dhe/ose 

nëpunësit e autorizuar prej tij kanë të drejtë: 

a) të hyjnë në mjediset e ndërmarrjes në fjalë; 



b) të kërkojnë shpjegime gojore në vend; 

c) të kontrollojnë librat dhe regjistrat e tjerë të biznesit, në formë të shkruar apo 

elektronike  dhe të marrin ose të kërkojnë kopje të tyre. 

 

3. Nëse e sheh të arësyeshme, komisioni ose drejtoria kërkon ndihmë nga ekspertë të 

pavarur. 

 

 

KREU VII 

 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

 

NENI 25 

Regjistrimi i njoftimeve 

 

1. Drejtoria mban regjistrin e njoftimeve të ndihmës shtetërore, i cili është në formë të 

shkruar dhe elektronike.  

2. Një kopje e njoftimit të regjistruar do të arkivohet pranë drejtorisë dhe një kopje në 

zyrën e arkivës pranë ministrisë, që mbulon  çështjet e ekonomisë.  

3. Drejtoria i konfirmon me shkrim dhënësit marrjen e njoftimit dhe   të dokumenteve, që i 

bashkëlidhen, duke përshkruar shkurtimisht dokumentet e marra, numrin dhe vëllimin e 

tyre. 

 

Neni 26 

Marrja ne dorëzim e dokumenteve nga drejtoria 

 

Njoftimet dhe dokumentet e tjera që i bashkëlidhen,  do të dorëzohen,  në përputhje me 

nenin 6, të kësaj rregulloreje, në adresën e mëposhtme: 

 

DREJTORIA E NDIHMËS SHTETËRORE 

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJITIKËS 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 2 

TIRANË 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKSI I 

 

 

Formulari bazë për njoftimin e ndihmave shtetërore 

 

 

KY formular do të përdoret nga Dhënësit për njoftimin e ndihmave të reja (skema të 

ndihmës shtetërore ose ndihma individuale). Ai do të përdoret gjithashtu kur, për të qenë 

ligjërisht të mbrojtur, Dhënësit njoftojnë pranë Drejtorisë një masë që nuk përbën ndihmë.  

 

Dhënësve iu kërkohet gjithashtu të përdorin këtë formular kur Drejtoria kërkon 

informacion të plotë për ndihmat që mendohen si të paligjshme. Gjithashtu, Dhënësit do të 

përdorin këtë formular kur njoftojnë një ndihmë shtetërore të paligjshme, të dhënë pa u 

njoftuar paraprakisht.  

 

Ju lutemi, mbani parasysh se mos plotësimi i saktë i këtij formulari mund të sjellë si pasojë 

që njoftimi të konsiderohet si jo i plotë.  

 

 



 

Pjesa I. Informacion i Përgjithshëm 

 

 

Statusi i njoftimit 

 

 

A përbën informacioni i paraqitur në këtë fomular: 

 

   një njoftim të një plani të ri për ndihmë shtetërore? 

 

 një ndihmë që mund të konsiderohet e paligjshme? 

 

Nëse po, ju lutemi specifikoni datën e vënies në zbatim të ndihmës. Ju lutemi 

plotësoni këtë formular, si dhe formularët plotësues përkatës.   

 

 një masë që nuk përbën ndihmë, por që njoftohet pranë Drejtorisë për të qenë 

të mbrojtur ligjërisht?   

 

Ju lutemi, tregoni më poshtë arsyet se përse Dhënësi gjykon se masa nuk përbën ndihmë. Ju 

lutemi, plotësoni pjesët përkatëse të këtij formulari dhe siguroni të gjithë dokumentacionin 

e nevojshëm mbështetës.  

 

Kushtet që përcaktojnë nëse masa në fjalë përbën ndihmë shtetërore:  

a. A është dhënë masa në fjalë nga shteti ose nëpërmjet burimeve shtetërore?  

 po    jo    ka dyshime 

b. A është masa përzgjedhëse, d.m.th. a krijon përparësi ajo për ndërmarrje të caktuara 

ose për prodhimin e produkteve të caktuara?  

 po    jo    ka dyshime 

c. A krijon masa një përparësi ekonomike që ndërmarrja nuk do të mund ta arrinte në 

kushtet normale të biznesit?  

 po    jo    ka dyshime 

d. A shtrembëron masa apo kërcënon të shtrembërojë konkurrencën?  

 po    jo    ka dyshime 



e. Në rast të dyshimeve për ndonjërin prej kushteve të përmendur më sipër, ju lutemi, 

shpjegoni natyrën dhe arsyet e këtyre dyshimeve:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

 

Identifikimi i dhënësit  

 

 

1.1. Emri dhe adresa e Dhënësit përgjegjës për masën  

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

1.2. Prefektura, Rrethi, Bashkia, Komuna(t) në fjalë (sipas rastit)  

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

1.3. Personi përgjegjës i kontaktit: 

 

 

Emri: 

...................................................................................................…………….…………. 

Adresa: 

...................................................................................................…………….……….. 

Telefoni:................................................................................................……………………… 



Fax: 

..................................................................................................…………………………… 

E-mail: 

...................................................................................................…………….…………. 

 

 

  

 

 

 

Identifikimi i ndihmës 

 

 Emri i ndihmës (ose emri i ndërmarrjes përfituese në rast të ndihmës individuale) 

.............................................................................................…………………………..............

............. 

 

 Përshkrim i shkurtër i objektivit të ndihmës.  

Ju lutemi tregoni objektivin kryesor dhe, sipas rastit, objektivin(at) dytësorë:  

 

 

 Objektivi kryesor  

(ju lutemi shënoni 

vetëm një) 

Objektivi(at) dytësorë 

 

   

 Zhvillimi rajonal     

 Kërkimi dhe zhvillimi   

 Mbrojtja e mjedisit    

 Shpëtimi i ndërmarrjeve ne 

vështirësi   

  

 Ristrukturimi i ndërmarrjeve në 

vështirësi  

  

 Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme   

 Punësimi   

 Trajnimi   

 Risku i kapitalit   

 Nxitja e eksportit dhe 

ndërkombëtarizimi/veprimatirë 

ndërkombëtare  

  

Shërbimet me interes të përgjithshëm 

ekonomik  

  

 Zhvillimi sektorial    

 Realizimi i një projekti të 

rëndësishëm me interes për 

  



Republikën e Shqipërisë  

 Ndreqja e një defekti/çrregullimi 

serioz në ekonomi  

  

 Mbrojtja e trashëgimisë   

 Kultura   

 

 

 

2.3. Skemë – Ndihmë individuale 

A ka të bëjë njoftimi me një skemë ndihme? 

 po   jo 
 

Nëse po, a  po ndryshon kjo skemë nga një skemë ekzistuese ndihme? 
 

 po   jo 
 

Nëse po, a plotësohen kushtet për procedurën e njoftimit të thjeshtuar sipas kësaj 
rregulloreje?  

 
 po    jo 

 
Nëse po, ju lutemi të përdorni dhe të plotësoni informacionin e kërkuar nga 

formulari i thjeshtuar i njoftimit (shiko Aneksin II). 
 

Nëse jo, ju lutemi vazhdoni me këtë formular dhe përcaktoni nëse ishte 
njoftuar pranë Drejtorisë skema origjinale që po ndryshohet.  

 
 po    jo 

 
 Nëse po, ju lutem përcaktoni:  

 
Numrin e regjistrimit: 

....................................................................................………………

…….. 

 

Datën dhe numrin e vendimit të Komisionit. …/…./.…………… 

Kohëzgjatjen e skemës origjinale: 

…………………………………… 

Ju lutem përcaktoni cilat kushte janë ndryshuar nga skema 

origjinale dhe pse: …………………………………… 

 
2.3.2  A bëhet njoftimi për ndihmë individuale?  
 

 po     jo 
 

Nëse po, ju lutemi, shënoni kutinë përkatëse në vazhdim  
  



   ndihmë e bazuar në një skemë që duhet të njoftohet individualisht  

            Referenca e skemës së miratuar: 

 

            Titulli: 

.....................……………………………............................................................ 

            Numri i regjistrimit: .................................................……………..……….…….........           

  Data dhe numri i vendimit të  Komisionit: 

..............…………………………..………………... 

 
                   ndihmë individuale, jo e bazuar në një skemë 

 
 

 

 

 

Baza Ligjore 

 

   

 Titulli i aktit ligjor që përcakton masën, numrin e tij dhe datën e miratimit të 

tij:........................................................................................................................................

.............................................................................................................................…………

…………………………………….………………………………………………………

……………………………………………..…………….………………………………

……………………………………………………….… 

 

 Data dhe referenca e publikimit të aktit ligjor:  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............ 

 

  

 Cila dispozitë e atij akti ligjor është baza ligjore për dhënien e ndihmës?  

...................................................................................................................................................

.. 

 



 Ju lutemi, siguroni dokumentin(et) bashkëngjitur me këtë njoftim:  

  Kopje të pjesëve përkatëse të tekstit(ve) përfundimtare të bazës ligjore (dhe një 

adresë interneti, nëse është e mundur)  

 Kopje të pjesëve përkatëse të projekt- tekstit(ve) të bazës ligjore (dhe një adresë 

interneti, nëse është e mundur)  

 

 

 Në rastin e teksteve përfundimtare, a përmban teksti një dispozitë, në bazë të së cilës, 

Dhënësi mund ta japë ndihmën vetëm pasi Komisioni të ketë marrë një vendim për të 

(pezullimi i ndihmës)? 

 po    jo 

 

 

 

 

 

 

Përfituesi 

  

 Nga këndvështrimi i statusit të pronësisë së tyre, ndërmarrjet e pranueshme për të përfituar 
nga masa në fjalë janë:  

 private 

 publike
1
 

 të përzjera, publike dhe private 

 Për sa i përket madhësisë së ndërmarrjeve të  pranueshme për të përfituar nga masa në 
fjalë

2
, ato janë: 

                                                           

1 Ndërmarrje publike është çdo ndërmarrje mbi të cilën autoritetet publike mund të ushtrojnë, drejtpërdrejt 

ose në mënyrë të tërthortë, ndikim dominues për arsye të pronësisë së tyre mbi të, të pjesëmarrjes së tyre 

financiare, ose prej rregullave që e drejtojnë atë. 



 mikro 

 e vogël 

 mikro dhe e vogël 

 e mesme 

 mikro, e vogël dhe e mesme 

 e madhe 

 të gjitha ndërmarrjet (mikro, e vogël, e mesme dhe e madhe) 

 A ka të bëjë masa me një grup ndërmarrjesh që janë të panjohura që më parë?  

   po      jo  

 

 Nëse jo, ju lutemi siguroni informacionin e mëposhtëm:  

 

 

Nr. 

 

Emri i ndërmarrjes 

 

Adresa 

Kodi NACE – 

numri 

dyshifror – 

vetëm një 

shënim 

1.    

2.    

3.    

                                                                                                                                                                                
2 Ndërmarrja e mesme përcaktohet si një ndërmarrje e cila punëson nga 51 deri në 250 persona dhe kthimi 

vjetor i së cilës është më i madh se 10 milion euro, por nuk kalon 50 milion euro, dhe/ose ato që kanë një 

bilanc total vjetor më të madh se 10 milion euro, por që nuk e kalon 43 milion euro. 

Ndërmarrja e vogël përcaktohet si një ndërmarrje e cila punëson nga 11 deri në 50 persona dhe që kthimi 

vjetor dhe/ose bilanci total vjetor është më i madh se 2 milion euro, por që nuk e kalon 10 milion euro. 

Micro-ndërmarrja përcaktohet si një ndërmarrje e cila punëson më pak se 10 persona dhe që ka një kthim 

vjetor dhe/ose bilanc total vjetor që nuk e kalon 2 milion euro. 



4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

 

 A varet përshtatshmëria e ndërmarrjeve për të përfituar nga masa në fjalë, nga 
vendndodhja e tyre e veçantë?   

 po    jo  

Nëse po, tregoni rrethin ose rrethet që përcaktojnë përshtatshmërinë, duke bërë, sipas rastit, 

një ose më shumë zgjedhje nga lista:  

1 Berat    

 2 Kuçovë   

 3 Skrapar   

 4 Dibër     

 5 Mat    

 6 Bulqizë   

 7 Durrës    

 8 Krujë    

 9 Elbasan   

 10 Peqin    

 11 Gramsh   



 12 Librazhd   

 13 Fier     

 14 Mallakastër   

 15 Lushnje   

 16 Gjirokastër   

 17 Tepelenë   

 18 Përmet    

 19 Korçë     

 20 Devoll    

 21 Kolonjë     

 22 Pogradec   

 23 Kukës    

 24 Has     

 25 Tropojë   

 26 Lezhë    

 27 Kurbin    

 28 Mirditë   

 29 Shkodër   

 30 Malësi e Madhe  

 31 Pukë    

 32 Tiranë    

 33 Kavajë    

   Bashkia Tiranë    

 34 Vlorë    

 35 Sarandë    



 36 Delvinë   

 

  

 A u drejtohet masa ndërmarrjeve në një sektor të caktuar?  

 po    jo  

 Nëse jo, ju lutemi zgjidhni një nga objektivat e mëposhtëm:  

1. Kërkim dhe zhvillim  

2. Mbrojtje e mjedisit  

3. Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme  

4. Trajnim   

5. Krijimi i vendeve të reja të punës  

6. Ruajtja e vendeve të punës  

7. Investime të reja  

8. Shpëtim dhe Ristrukturim  

9. Ndihmë operacionale  

10. Risku i kapitalit  

11. Ruajtje e kulturës dhe trashëgimisë  

12. Kompensim i dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose situata të 

jashtëzakonshme   

13. Shërbime me interes të përgjithshëm ekonomik  

 

 Nëse po, ju lutemi bëni një zgjedhje për sa i përket sektorit përkatës:  

1. Çeliku 

- Kërkim dhe zhvillim   

- Mbrojtje e mjedisit  

- Krijimi i vendeve të reja të punës  

- Trajnimi  

- Ndërprerje e prodhimit të çelikut  

- Ndihma për shpëtim dhe ristrukturim  



Minierat e qymyrgurit 

- zvogëlim i aktivitetit  

- mundësi për të përdorur rezervat e qymyrgurit  

- mbulim i kostove të jashtëzakonshme (detyrime të prapambetura)  

- kërkim dhe zhvillim  

- mbrojtje e mjedisit  

- trajnim  

- investime të reja  

Mjetet motorike 

- kërkim dhe zhvillim  

- shpëtim dhe ristrukturim  

- trajnim  

- krijimi i vendeve të reja të punës  

- zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme  

2. Ndërtimi i anijeve  

- kërkim dhe zhvillim   

- shpëtim dhe ristrukturim  

- mbrojtja e mjedisit   

- mbyllje e pjesshme ose e plotë e kapacitetit  

- investime për novacion   

- investime për modernizimin ose racionalizimin  

3. Fibrat sintetike 

- kërkim dhe zhvillim   

- shpëtim dhe ristrukturim   



- mbrojtja e mjedisit   

- trajnim  

4. Transporti 

- kërkim dhe zhvillim  

- mbrojtja e mjedisit  

- shpëtim dhe ristrukturim  

- trajnim  

- kompensimi për shërbimet publike  

- investime të reja  

 Nëse masa i drejtohet një sektori të caktuar, por sektori nuk është shënuar në listën e pikës 

4.8, ju lutemi përcaktoni si sektorin ashtu edhe objektivin e saktë:  

………………………………………………………………………………………………

…...............................................................................................................................................

.......... 

Në rastin e një ndihme individuale:   

Emrin e përfituesit: ………………………………………………………………………… 

 

Natyrën e përfituesit: 

……………………………………………………………………………... 

 

 Ndërmarrje të vogla dhe të mesme  

 

Numrin e punonjësve: ..............................................………………………………... 

Xhiron vjetore (me shifra dhe me fjalë): 

 ......................................................………………………………… 

Bilancin vjetor……….....................…………………………….…... 

 

(ju lutem bashkëlidhni një deklarim ose siguroni të dhëna të tjera për të vërtetuar 

kushtin e mësipërm, p.sh. një kopje të bilancit)  

 

 ndërmarrje e madhe 

 

 ndërmarrje në vështirësi 

  

 Në rastin e një skeme ndihme: 



Natyrën e përfituesit:  

 

 të gjitha ndërmarrjet (ndërmarrje e madhe dhe ndërmarrje e vogël dhe e mesme)  

 vetëm ndërmarrje e madhe  

 ndërmarrje e vogël dhe e mesme  

 

 ndërmarrje e mesme 

 ndërmarrje e vogël  

 mikro ndërmarrje 

 

 përfituesit në vazhdim:.............................................................................................. 

 

Vlerësim i numrit të përfituesve : 

 

 më pak se 10 

 nga 11 në 50 

 nga 51 në 100 

 nga 101 në 500 

 nga 501 në 1000 

 mbi 1000  

 

 

 

 

Vlera e ndihmës / Shpenzimi vjetor 

 

Në rastin e një ndihme individuale, tregoni vlerën e përgjithshme (me shifra dhe me fjalë) 

të secilës masë në fjalë:  

………………………………………………………………………………………………

………… 

Në rastin e një skeme, tregoni (me shifra dhe me fjalë) vlerën vjetore të buxhetit të 

planifikuar dhe vlerën e përgjithshme (në Lek):  

………………………………………………………………………………………………

………… 

Për masat e taksave, ju lutem tregoni (me shifra dhe me fjalë) humbjet e vlerësuara vjetore 

dhe të përgjithshme nga lehtësia që krijohet nëpërmjet taksës për periudhën e mbuluar nga 

njoftimi:  

………………………………………………………………………………………………

………… 

Nëse buxheti nuk miratohet çdo vit, ju lutemi përcaktoni se cila periudhë mbulohet:  

………………………………………………………………………………………………

………… 

Nëse njoftimi përbën ndryshime në një skemë ekzistuese, ju lutem jepni efektet buxhetore 

(me shifra dhe me fjale) të ndihmave të njoftuara në skemë:  

………………………………………………………………………………………………

………… 



 

Forma e ndihmës dhe mjetet e financimit  

 

Përcaktoni formën e ndihmës  në dispozicion të përfituesit (nëse është e mundur, për çdo 

masë):  

 

 Grant i drejtpërdrejtë 

 Hua e butë (duke përfshirë hollësitë se si është siguruar huaja)  

 Subvencionim i interesit  

 Lehtësira në taksa (p.sh. zbritje nga taksat, ulje e bazës së taksës, ulje e normës së 

taksës,  shtyrje e afatit të taksës). Ju lutem përcaktoni: ……………………….. 

..........................................………………………… 

 Ulje e kontributeve të sigurimeve shoqërore  

 Ofrimi i riskut të kapitalit   

 Zbritje e borxhit  

 Garanci (duke përfshirë midis të tjerash edhe informacion për huanë ose 

transaksione të tjera financiare të mbuluara nga garancia, sigurimin e kërkuar dhe 

këstin për t’u paguar)  

 Të tjera. Ju lutem specifikoni………………………………………………….......... 

 

Për çdo instrument të ndihmës, ju lutemi jepni një përkufizim të saktë të rregullave 

të saj dhe kushteve të zbatimit, përfshirë, në veçanti, normën e shpërblimit, trajtimin 

e saj nga taksat dhe, nëse ndihma është dhënë automatikisht pasi janë përmbushur 

kushte të caktuara objektive (nëse po, ju lutemi tregoni kushtin), apo nëse ekziston 

një element diskrecioni nga Dhënësi.   

………………………………………………………………………………………

…..

 ………………………………………………………………………………………

…

 ………………………………………………………………………………………

… 

 

Saktësoni financimin e ndihmës: nëse ndihma nuk është financuar nëpërmjet buxhetit të 

përgjithshëm të shtetit/bashkisë, ju lutem shpjegoni mënyrën e saj të financimit:  

 

 Nëpërmjet detyrimeve para fiskale ose taksa që prekin një përfitues, që nuk është 

shteti. Ju lutem siguroni detaje të plota të detyrimeve dhe produktetveprimtaritë mbi 

të cilat ata janë vendosur.  

 Rezerva te grumbulluara   

 Ndërmarrje publike 

 të tjera (ju lutem specifikoni) 

………………………………………………………………………… 

 



Kohëzgjatja 

 

7.1. Në rastin e një ndihme individuale:  

 

Tregoni datën kur do të hyjë në fuqi ndihma (Nëse ndihma do të jepet me këste, tregoni 

datën e çdo kësti)  

…..……………………………………………………………………..……………………

………… 

Specifikoni, nëse është e mundur, kohëzgjatjen e masës për  të cilën është dhënë ndihma  

…..……………………………………………………………………………….……………

………. 

 

7.2. Në rastin e një skeme:  

 

Tregoni datën kur mund të fillojë të jepet ndihma  

…..……………………………………………………………………………………………

………. 

Tregoni datën deri kur mund të jepet ndihma  

…..……………………………………………………………………………………………

………. 

 

Nëse kohëzgjatja kalon 6 vjet, ju lutemi tregoni a është e domosdoshme një periudhë më e 

gjatë kohore për të arritur objektivin(at) e skemës:  

…..…………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Mbledhja e llojeve të ndryshme të ndihmës 

 

A mund të mblidhet ndihma me ndihma të përftuara nga skema të tjera lokale, rajonale ose 

kombëtare që mbulojnë të njëjtat kosto të pranueshme?  

 

 po    jo 

 

Nëse është kështu, përshkruani mekanizmat e përdorur për të siguruar që është respektuar 

rregulli kumulativ:………………………………………………................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......... 

 



Sekreti profesional 

 

A përmban njoftimi informacion konfidencial, i cili nuk mund t’iu bëhet i njohur palëve të 

treta?  

 

 po    jo 

 

Nëse është kështu, ju lutem tregoni cilat pjesë janë konfidenciale dhe shpjegoni pse: 

...................................................................................................................................................

.........................................................................................……………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

Nëse jo, Drejtoria do të publikojë vendimin e saj pa pyetur Dhënësin.  

 

Përputhshmëria e ndihmës 

 

 

Ju lutem, identifikoni nenet e ligjit që sigurojnë një bazë të qartë ligjore për miratimin e 

ndihmës (kur është e përshtatshme, ju lutemi specifikojini ato për çdo masë) dhe, sipas 

rastit, plotësoni formularin e njoftimit, në bazë të rregullores “Për kushtet dhe procedurat 

për dhënien e ndihmës rajonale” dhe të rregullores “Për kushtet dhe procedurat për dhënien 

e ndihmës për shpëtim dhe ristrukturim”.  

 

 

………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

 

Urdhri për kthimin e ndihmës 

 

 

Në rastin e ndihmës individuale, a ka marrë ndonjë përfitues ndihmë  shtetërore, që të jetë 

subjekt i një vendimi për kthim nga Komisioni?  

 

 po    jo 

 

     Nëse po, ju lutemi jepni të dhëna të plota: 

…………………………………………………. 

     Datën dhe numrin e vendimit……………………………………………… 



     Emrin e Dhënësit .................................................................................... 

     Vlerën (me shifra dhe me fjalë)që do të kthehet…...………………………………… 

     Interesi që paguhet…………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

 

 

Informacion tjetër 

 

Ju lutemi tregoni ndonjë informacion tjetër që ju e mendoni të rëndësishëm për vlerësimin 

sipas rregullave të ndihmës shtetërore të masës(ve) në fjalë.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Lista e materialeve bashkëlidhur 

 

Ju lutemi, rendisni të gjithë dokumentet që i janë bashkëlidhur njoftimit dhe siguroni kopje 

të tyre ose adresa të drejtpërdrejta interneti të dokumenteve në fjalë  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………  

 

 

Deklarimi 

 

Unë deklaroj se, për sa jam në dijeni, informacioni i siguruar në këtë formular dhe 

materialet bashkëlidhur është i saktë dhe i plotë.  

 

 

Data dhe vendi i firmosjes …………………………… 

 

Firma : ……………………………………………. 

 



 

Emri dhe pozicioni i personit që ka firmosur................................................................  

 



 

ANEKSI II 

FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT 

 

Ky formular mund të përdoret për njoftimin e thjeshtuar sipas nenit 9 (2) të kësaj 

rregulloreje  

Ndihmat shtetërore të miratuara më parë  

 

1.1. Numri i regjistrimit të masës [i caktuar nga Drejtoria]: 

1.2. Titulli:………………………………………………………………………………

….. 

1.3. Data e miratimit [duke iu referuar vendimit të Komisionit nr./ 

datë]……………………………………………………………………………. 

1.4. Publikimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë:………………………. 

1.5. Objektivi kryesor ………………………………………… 

…………………………. 

1.6. Baza 

ligjore:………………………………………………………………………….. 

1.7. Buxheti  i 

përgjithshëm:………………………………………………………............ 

1.8. Kohëzgjatja:…………………………………………………………………………

… 

 

3. Instrumenti që është subjekt i njoftimit 

 

 buxheti i ri (ju lutem saktësoni buxhetin e përgjithshëm dhe buxhetin 

vjetor):  

 kohëzgjatje e re (ju lutem përcaktoni datën kur ndihma mund të jepet dhe 

datën deri kur mund të jepet ndihma):  

 shtrëngimi i kritereve (ju lutem tregoni nëse ndryshimi përbën një ulje të 

intensitetit të ndihmës ose të shpenzimeve të pranueshme, si dhe jepni 

hollësitë):  



Ju lutemi bashkëlidhni një kopje të pjesëve përkatëse të tekstit(ve) përfundimtar të bazës 

ligjore.  

 

 

 

ANEKSI III 

  

RAPORTET VJETORE PËR NDIHMËN SHTETËRORE 

 

Ky formular do të përdoret nga Dhënësit për paraqitjen e raporteve vjetore për ndihmat 

shtetërore të dhëna (skema të ndihmës shtetërore dhe ndihmat individuale).  

 

1. Ju lutemi, jepni të dhënat e mëposhtme: 

 

a. Emrin e masës së ndihmës shtetërore dhe referencën e vendimit të Komisionit.  

 

b. Autoritetet dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e ndihmës shtetërore.  

 

c. Personin e ngarkuar për paraqitjen e raportit (emri, telefoni i punës).  

 

d. Shpenzimet e kryera në bazë të skemës së ndihmës shtetërore ose ndihmës 

individuale në vitin e fundit kalendarik.  

 

2. Kur ndihma shtetërore është miratuar nga Komisioni, ju lutemi tregoni numrin e 

vendimit të Komisionit dhe datën e miratimit.  

 

3. Ju lutemi përshkruani secilën nga skemat e ndihmës shtetërore dhe ndihmat individuale, 

duke përcaktuar format konkrete të ndihmës (p.sh. grante, subvencionim i huasë, 

garanci shtetërore, lehtësim nga taksat) dhe specifikoni çdo ndihmë të dhënë, në 

formën  e saj përkatëse.  

 

a. tregoni pjesët e skemës së ndihmës ose të ndihmës individuale, të vënë në zbatim 

gjatë tre viteve të fundit kalendarike.  

b. tregoni shpenzimet e vlerësuara për periudhën në vazhdim.  

c. bëni, sipas rastit, dallimin midis projekteve të reja dhe atyre ekzistuese.  

 

4. Ju lutemi tregoni numrin e përfituesve të ndihmës nga secila skemë ndihme. Në rastin e 

ndihmës rajonale, tregoni investimet që do të mbështeten, numrin e vendeve të punës së 

krijuara dhe  të ruajtura.  

 

5. Ju lutemi tregoni pesë përfituesit kryesorë të ndihmës, sipas secilës skemë të ndihmës 

shtetërore, duke specifikuar:  

 

a. emrin dhe adresën e ndërmarrjes, 

b. llojin e veprimtarisë ekonomike (në bazë të klasifikimit të veprimtarive 

ekonomike), 

c. vlerën, formën dhe qëllimin e ndihmës shtetërore të miratuar ose të dhënë,  



d. intensitetin e ndihmës shtetërore, 

e. numrin e vendeve të krijuara të punës ose vendet e ruajtura të punës.  

 

9.    Ju lutemi, tregoni për secilën skemë të ndihmës shtetërore ose ndihmë individuale: 

a. nëse përfituesit e ndihmës shtetërore janë vetëm ndërmarrje të vogla dhe të 

mesme,  

b. nëse skema e ndihmës shtetërore ose ndihma individuale sipas një programi 

është ndryshuar gjatë periudhës kontabël (nëse po, tregoni sipas cilës mënyrë 

është bërë ky ndryshim).  

 

 

 

 

Informacion mbi ndihmën shtetërore për vitin ______ 

 

Nr. Përfituesi i 

ndihmës 

(emri, 

adresa, 

telefoni) 

Kodi i 

ndërmarrjes 

Kodi i 

veprimtarisë 

ekonomike të 

përfituesit të 

ndihmës 

Forma e 

Ndihmës 

Baza 

ligjore 

për 

dhënien 

e 

ndihmës 

Vlera e 

ndihmës 

Shënime 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Data         Firma 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


