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Per çfare behet fjale?

• Kompanite dhe sipermarresit mund te aplikojne per mbeshtetje te kostos (kustannustuki), ne 

çofte se qarkullimi i kompanise eshte zvogeluar ne me shume se 30% ne kohen 1.11.2020 –

28.2.2021 ne krahasim te periudhes te njejte kohore te vitit 2019-2020. Mbeshtetja mundet

te jete rreth 2 000 – 1 000 000e (Shuma totale e ndihmës së dhënë sipas të njëjtave rregulla

të përkohshme të ndihmës shtetërore të Komisionit Evropian nuk mund të kalojë 1.8 milion

euro)

• Aplikimi behet online ne faqet e Valtiokonttori. Kohezgjatja e procesit varion nga 21 deri ne 

45 dite. Shkalla e pranimit eshte rreth 78%

• Afati per te aplikuar eshte deri te merkuren me 23.6.2021 ora 16.15 (koha e aplikimit 27.4. –

23.6.2021)



Per sipermarresit • Nese termat per te aplikuar plotesohen, mbeshtetje

do te jepet minimum 2000e

• Mbeshtetja jepet në bazë të zvogëlimit të xhiros së

kompanive dhe kostove aktuale

• Per te aplikuar per mbeshtetja, kompania duhet ta

kete Y-tunnus (ID i biznesit)

• Kompania duhet të ketë një kosto me shumicë të

paktën 2000e



Çdo sektor mundet te 
aplikoj per mbeshtetje 
(Kustannustuki)



• Mbeshtetja (kustannustuki), jepet per kosto dhe rroga jo flexibile

• kostot duhet të vendosen në muajt e periudhës së ndihmës

• shpenzimet që nuk mund të rregullohen në përputhje me vëllimin e aktivitetit

• nuk pranohen: kostot e lëndës së parë, materialin dhe furnizimet, kostot e investimit

• Në Prill 2021, Qeveria lëshoi një rregullore mbi sektorët që mund të aplikojnë për

mbështetje (kustannustuki),  pa justifikime të mëtutjetshme. Rregullorja mbulon ata sektorë

qarkullimi i të cilëve ka rënë me të paktën 10% gjatë periudhës së ndihmës

• Nëse ndërmarrja nuk bie brenda sektorit të përcaktuar në rregullore, ajo duhet të justifikojë

veçmas nevojën për ndihmë dhe uljen e xhiros për shkak të koronapandemise

• Per me shume info mundemi te lexoni ne faqen https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-

toimialat/



Nese keni ndryshime ne qarkullim si pershembull
ndryshimi i formës së ndërmarrjes, ose ndryshimet gjatë
periudhave të krahasimit, p.sh. zgjerimi ose tkurrja e 
biznesit ose mos qarkullimi lypen sqarime të mëtejshme

• Ne kete link mund te llogaritni a kualifikoheni per 

mbeshtetje (kustannustuki),  

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-

vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#laskuri_kokeile-

laskuria-ennen-kuin-siirryt-hakulomakkeelle



Kompensimi i mbylljes (Sulkemiskorvaus)

• Kompensim (Sulkemiskorvaus) për kompanitë industritë e të cilave janë të mbyllura për një
periudhë me ligj

• Aplikimi behet mes Valtiokonttori

• Kompensimi duhet të aplikohet brenda katër muajve nga fundi i muajit në të cilin përfundoi
detyrimi për të mbajtur sektorët të mbyllur

• Shkalla e pranimit ka qene 91%



Per ke eshte kompensimi i mbylljes 

(Sulkemiskorvaus)? 

• Ndërmarrjet e vogla dhe mikro (maksimumi 49 puntore ne kompani) (pien- ja mikroyritykset).

• Kompania e mbyllur në përputhje me ligjin ose një vendim të autoritetit

• Vlen për bizneset e hotelierisë, si dhe bizneset rekreacionale si p.sh. palestrat, pishinat dhe fushat 
e lojërave të mbyllura

• Edhe nese keni shitur produkte ushqimore ne menyren take away dhe lokalet kane qene te 
mbyllura me urdhër të shtetit, ju keni te drejten te aplikoni per kompensimin e mbylljes

• Nëse industria juaj është e kufizuar dhe ambientet e klientëve nuk janë të mbyllura, nuk mund të kërkoni 
kompensimin e mbylljes, por mund të aplikoni për mbështetje të kostos

• Kompensim për kompanitë industritë e të cilat janë mbyllur me ligj

• periudha e mbylljes prej dates 1.3.2021. Llogarimi behet mes te dhenave prej shkurtit 2021

• kompensimi mund të paguhet për periudhën gjatë së cilës kompania është mbyllur

• Kushtet e mbështetjes (sulkemiskorvaus) mundeni te gjeni ne faqen 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/



Kushtet per 

kompensimin e 

mbylljes 

(Sulkemiskorvaus)

• Kompensimi u paguhet kompanive për periudhën e mbylljes

• Nëse kompanitë kanë një numër të kufizuar të klientëve, por nuk janë

plotësisht të mbyllura, ato nuk janë të pranueshme për ndihmë. 

Sidoqoftë, këto kompani mund të aplikojnë për mbështetje të kostos

(Kustannustuki)

• Kompensimi i mbylljes bazohet në shpenzimet e ndërmarrjes në

shkurt 2021 dhe në një deklaratë se cila pjese e biznesit eshte

ndikuar nga mbyllja (Sulkemiskorvaus)

• 100 për qind e kostove të pagës rimbursohen dhe 70 për qind e 

shpenzimeve të tjera, të tilla si kostot e qirasë

• Subvencionet e dhëna më parë nga korona merren parasysh



Kështu përgatiteni për kërkimin

(Sulkemiskorvaus)

Ne kërkese duhet të vete-deklaroheni

• Pjesa e biznesit që do të mbyllet ndaj qarkullimit

• Kostot jo fleksibël të periudhës referuese

• Te dhenat e YEL-työtulo edhe YEL-vakuutus (emri i biznesit

sipërmarrës dhe partnerët përgjegjës të partneritetit)



Garancia e ndodhive/eventeve (Tapahtumatakuu)

• Garancia është një zotim i rënë dakord paraprakisht dhënë organizatorit të ngjarjes për kostot e deklaruara nga

organizatori i ngjarjes

• Nëse ngjarja anulohet ose qëllimi i saj është i kufizuar nga ligji ose autoriteti, kompensimi do të paguhet për

kostot e bëra

• Aplikimi behet mes Valtiokonttori

• Garancia e ngjarjes aplikohet nga organizatori i ngjarjes

• Zbatohet për ngjarje publike për më shumë se 200 persona dhe organizatorë të mirë-vendosur, profesionistë

të ngjarjeve me një Y-tunnus (ID biznesi ) dhe qarkullim prej të paktën 150,000 e (2019)

• Mund të aplikohet për ngjarjet që do të mbahen me datat 1.6. – 7.12.2021

• Nuk zbatohet për ngjarje të rregullta qe mbahen gjatë gjithë vitit



Garancia e 
eventeve/ndodhive
(Tapahtumatakuu) 
aplikohet në dy
pjesë

• Hapi i parë në kërkim: organizatori i ngjarjes aplikon

për një angazhim paraprak, i cili gjithashtu shtrihet në

nënkontraktorët e treguar në aplikacionin e garancisë

• Periudha e aplikimit eshte 1.6. – 31.8.2021

• Hapi i dyte ne kerkim: rimbursimi mund të bëhet për

kostot aktuale të organizimit të ngjarjes nëse ngjarja

anulohet ose materializohet shumë më pak për shkak

të rregulloreve zyrtare ose ligjit. Kompensimi kërkohet

nga organizatori i ngjarjes dhe nënkontraktori

• Periudha e aplikimit eshte 15.9. – 7.12.2021


