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MATRICA E REKOMANDIMEVE 
PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI: MIRËFUNKSIONIMI I SKEMËS SË 

KOMPENSIMIT TË TVSH-së DHE NXITJA E INVESTIMEVE  
 

Ngritja e një grupi pune të përbërë nga MBZHRAU, MF, MZHETTS dhe DPT për studimin dhe analizën e thelluar të problematikës së formalizimit në 

një zonë me aktivitet intensiv bujqësor dhe me numër të lartë të fermerëve të regjistruar, duke konsideruar të gjithë zinxhirin e prodhimit në një nënsektor të 

bujqësisë. Studimi do të fokusohet në: Skemën e kompensimit të TVSH-së; skemat e subvencioneve dhe lidhjen e tyre me këtë skemën e kompensimit të 

TVSH; faktorët që pengojnë ose mbështesin procesin e formalizimit (p.sh. çështje që lidhen me inputet). Grupi i punës duhet të analizojë efikasitetin, impaktin 

social dhe ekonomik të proçesit të formalizimit. 

-Afat i shkurtër 

SHTYLLA ÇËSHTJE REKOMANDIMET INSTITUCIONI 
PËRGJEGJËS 

AFATI 
KOHOR 

 
 
 
 
 
I. VENDIMMARRJE/ 

AKSIONET 
POLITIKE 

1. Të dhëna të pasakta: Mbi 
regjistrin e Fermerëve dhe 
aktivitetin bujqësor në vend. 
Cila: Kartë Fermeri-NIPT, ID 
apo Regjistër Ferme?  

Regjistrimi i Fermave dhe 
Fermerëve. Lidhja e këtij Regjistri 
me NIPT dhe me një sistem efikas 
të kompensimit të TVSH-së. Te 
finalizohet sa më parë me 
mbështetjen e EUROSTAT procesi 
i nisur mbi saktësimin e 
statistikave/të dhënave për sektorin 
e bujqësisë.   Të ravijëzohet vizioni 
mbi hapat që do të ndiqen nga 
institucionet në vijim. P.sh: nëse do 
të ketë lidhje midis NIPT të fermerit 
dhe tokës së fermerit.  

MBZHRAU, MF, 
INSTAT, MIAP 

Afat-mesëm, 
proçesi të 

fillojë 
menjëherë 

2. Perceptime të ndryshme mbi 
përfituesit nga Skema e 
kompensimit të TVSH-së.  

Thjeshtimi i skemave të 
subvencioneve për fermerët duke 
mundësuar aksesin e fermerëve në 
këto skema nëpërmjet dorëzimit të 
auto-faturës.  

MBZHRAU, 
AZHBR, MF 

Afat-shkurtër 
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3. Kufiri për transaksionet cash 
konsiderohet nga palët si i ulët. 
Raportohen vështirësi sa i 
përket aksesit të fermerëve në 
shërbimet financiare dhe 
bankare (mungesa e bankave 
në zonat rurale).  

 

Thjeshtimi i Skemës së 
kompensimit të TVSH 

Kufiri për transaksionet cash mbetet 
objekt diskutimi. Megjithatë 
rishikimi i tij rekomandohet pas njw 
periudhe 1-2 vjet, kur të vlerwsohet 
efikasitet i kufirit për transaksionet 
cash.   
 
 
1. Verifikin elektronik i statusit të 

fermerit nga Drejtoritë Rajonale 
Tatimore  

2. Akt-marrëveshja midis palëve 
(blerësit të prodhimeve 
bujqësore dhe fermerit) të mund 
të printohet në momentin real të 
kryerjes së transaksionit. Për 
këtë amendimi i Nenit 8 të 
Udhëzimit mbi Skemën e 
kompensimit të TVSH-së për 
fermerin të merret në 
konsideratë. 

MF, MBZHRAU Afat-gjatë 

4. Megjithëse në rritje në 2 vitet e 
fundit- buxheti në lidhje me 
subvencionet është ende i 
kufizuar.  

Rritje e fondit dhe numrit të 
skemave të subvencioneve. 

MBZHRAU, MF 
 

Afat-shkurtër 

 5. Procedura si barrë 
administrative për aplikim në 
skemat e subvencioneve 
(dëshmi penaliteti, ekstrakt 
QKR, vërtetime për sigurime 
etj.) 
 

Thjeshtimi i proçedurave dhe 
verifikimi online i të dhënave mbi 
fermerët nga agjencitë qeveritare.  

MBZHRAU, 
Ministria e 

Zhvillimit Urban, 
MF MD, etj. 

Afat-shkurtër 
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II. ADMINISTRIMI 

1. Mungesa e sigurisë ushqimore 
dhe gjurmueshmërisë së gjithë 
zinxhirit. 

Formalizimi të lidhet ngushtësisht 
me gjurmueshmërinë nga produktet 
finale te shërbimet. 
  

Monitorimi i zbatimit të standarteve 
dhe kartave teknologjike në të gjithë 
zinxhirin e vlerës. 

MSHÇV, 
MBZHRAU/AKU, 

Bashkitë 

Afat-mesëm 

2. Tregjet informale 
konsiderohen ndër shkaqet 
kryesore që çojnë në 
konkurrencë të pandershme.   

Zbatimi i funksioneve rregullatore 
dhe monitoruesem koordinimi 
ndërmjet institucioneve përgjegjëse. 

Bashkitë, AKU, 
DPT 

Afat-shkurtër 

3. Mungesa e titujve të pronësisë 
dhe fragmentizimi i tokës 
mbeten një pengesë kryesore 
për investime të qëndrueshme. 

Rol aktiv dhe bashkëpunim i 
aktorëve përgjegjës për të 
përshpejtuar proçesin e regjistrimit 
të tokës. 

MSHÇV/ZRPP, 
Bashkitë dhe 
MBZHRAU 

Afat-mesëm 

     

 
 
 
 
 

 
III.  

NDËRGJEGJËSIM 

1. Informacion i pamjaftueshëm 
mbi: 

 Skemën e kompensimit të 
TVSH për ndërgjegjësimin 
e fermerëve & edukimin e 
tyre – me një ndikim të 
rëndësishëm në 
efikasitetin e skemës; 

 Proçedurat për 
grumbulluesin dhe 
tregtarin ndikojnë mbi 
skemën dhe rrisin 
skepticizmin;  

 Këshillimi bujqësor, fiskal 
dhe financiar për fermerin. 

Platformë të veçantë (dritare) për 

asistencë dhe informacion ndaj 

sektorit bujqësor (sqarim dhe 

ndërgjegjësim mbi NIPT). Rritje të 

shpërndarjes së informacioni dhe 

ndërgjegjësimit ndërmjet fermerëve. 

 

MBZHRAU, AKU, 
MF, DPT 

Afat-mesëm 
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TË TJERA  

 REKOMANDIME TË TJERA  Komente nga anëtarët 

 
1. 

Për të nxitur investimet në bujqësi dhe blegtori, rimbursimi i TVSH duhet të jetë i zbatueshëm në të 
gjithë zinxhirin e vlerës, duke përfshirë dhe ciklin e prodhimin (në varësi të nënsektorëve specifikë).  
 

 

 
 
2. 

Parakushtet që duhet të përmbushen për të përfituar nga fondet e subvencioneve duhet të jetë të 
paanshme dhe mbi bazën e kritereve strikte. Të gjithë aplikuesit që plotësojnë kushtet të shpallen fitues 
dhe duhet të përfitojnë nga subvencionet pavarësisht shumës së këtyre subvencioneve. 
 

 

 
 
3. 

Qeveria të ulë çmimin e referencës për blerjen e tokës bujqësore nga investitorët. Çmimet e referencës 
konsiderohen si “abuzive”dhe duke qenë se ato nuk i korrespondojnë vlerës aktuale të tregut të tokës 
bujqësore.  
 

 

 
4. 

Regjistrimi i Fermave/Fermerëve dhe Karta e Fermerit duhet të konsiderohet si pika fillestare për 
formalizimin tërësor. 
 

 

 
5. 

Bankat të rrisin prezencën e tyre pranë bizneseve rurale nëpërmjet degëve të tyre duke ofruar shërbime 
të dedikuara në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
 

 

 
 
6. 

MEDTTE të përgatisë dhe të bëjë të aksesueshme për investitorët një inventar të pronave publike. Ky 
inventar të përdoret nga investitorët dhe bashkitë si informacion mbi të cilin të përcaktojnë vendet e 
përshtatshme për ndërtimin e pikave të grumbullimit dhe tregjeve të tyre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Matrica e Rekomandimeve për Formalizimin në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSh-së dhe Nxitja e 
Investimeve (Matrica), është rezultat i Notës Teknike përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve gjatë Maj – Qershor 2016. Qëllimi 
i Matricës është të përmbledhë Rekomandimet dhe Zgjidhjet e propozuara. Gjithashtu, Matrica shërben edhe si një Plan i Brendshëm 
Monitorues i Sekretariatit në mënyrë që të ndjekë zbatimin e Rekomandimeve sipas afateve të mëposhtme: 

 Afatshkurtër- periudhë nga 1 muaj në 6 muaj.                                  

 Afatmesëm – periudhë nga 6 muaj në 1 vit.  

 Afatgjatë- periudhë mbi 1 vit. 
 
 

SHKURTIME:  

 

AKU- Agjencia Kombëtare e Ushqimit 
AZHBR – Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 
DPT – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
DRB- Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë 
INSTAT – Instituti i Statistikës 
MBZHRAU - Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave 
MD – Ministria e Drejtësisë 
MF- Ministria e Financave. 
MIAP- Ministër i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike 
MShÇV- Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore 
MZHETTS – Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. 
NIPT – Numri Identifikimi i Personit të Tatueshëm 
OSHEE - Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike  
QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit 
TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
 


