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OBJEKTI I ANALIZËS & METODOLOGJIA
Të evidentojë masat për formalizimin në bujqësi në perspektivën e hapjes e
strukturimit të tregjeve, rritjen e sigurisë ushqimore dhe nxitjen e investimeve - fokus
skema e kompensimit të TVSH-së dhe subvencionet.

Metodologjia

• Hulumtimi i iniciativave konkrete të Qeverisë;

• Mbi 30 takime me biznese, shoqata, institucione publike (MF, INSTAT, 
MBZHRAU, AZHBR,  DPT, AKU), donator, ekspertë bazuar në pyetje të 
strukturuara)

• Konsultim i statistikave me INSTAT, DPT, DPD, QKB;

• Fokus grupe (2) me fermerë & grumbullues dhe ekspertë të bujqësisë.

• Pjesëmarrje –takimi i organizuar nga KASh Sarandë (25 fermerë e Shoqata)



I. KONTEKSTI – VËSHTRIM MBI SEKTORIN
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4Rritje të eksporteve: me 25% në vlerë në total për 2015 & 46% në vlerë për pemë, perime dhe fruta.

Burimi: INSTAT
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KONTEKSTI – FORMALIZIMI I BUJQËSISË

Të regjistruar me NIPT Fermeri, 2014-2016

 29,919 të 

regjistruar me NIPT 
Fermeri

 627 mln Lekë 
vlera e kompensimit 
të TVSH-së ose 30% 
e shumës së 
subvencioneve në 
bujqësi për 2016.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve



SKEMA E AKTOREVE NE NENSEKTORIN E PERIMEVE
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TREGJET FUNDORE 

TREGTUESIT 

PRODHUESIT 

Shitësit e rrugës 
Minimarketet/ 

Dyqanet e vegjël 
Tregjet e hapura Supermarketet 

Tregjet Rajonale 
të Eksportit 

Tregje  të tjera 
Eksporti 

Shitësit me 
shumicë Tregtarët Lokalë 

Konsoliduesit/ 
Shpërndarësit 

Fermerët e 
Vegjël 

Tradicional 

Fermerët e 
Mëdhenj 

Tradicional 
Fermerët e 
Mëdhenj 
Modernë 

Furnizuesit e 
Inputeve 

Ofruesit e 
shërbimeve 

PERPUNUESIT 
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Ndërkohë debatet kryesore janë:

Modeli aktual i tregut, ka lejuar  informalitet. Grumbulluesit/përpunuesit
po udhëheqin procesin dhe konkurenca e pandershme rrezikon reformën.
A duhet të fillojë monitorimi nga tregjet fundore ?

Si mund të avancohet me regjistrimin e fermerit dhe lidhja e tij me 
investimet në bujqësi dhe skemat mbështetëse ?

Siguria përmes gjurmueshmërisë nga produkti përfundimtar drejt inputeve. 
Inputet kryesore  të fermerit  - një formular deklarimi të thjeshtë për
aktivitetin?
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KONTEKSTI – SKEMA E KOMPENSIMIT TË TVSH-së

ASPEKTET POZITIVE PER FERMERIN & GRUMBULLUESIN

TREG I 
GARANTUAR PËR 

FERMERIN

BARRË

ADMINISTRATIVE E 
LEHTESUAR

FERMERI NUK KA 
DETYRIME 

TATIMORE  (PRAGU  
5 MLN LEKE)

TRANSAKSIONI 
(BANK/POSTË/CASH)

KOMPENSIMI TVSH  
NGA 6% NE 20%



III. GJETJE & REKOMANDIME, Vendimmarrje

Të dhëna jo të sakta mbi regjistrin e 
fermerit dhe aktivitetin e tij 
bujqësor. Kartë fermeri – NIPT – ID 
– Regjistër ferme

Perceptime të ndryshme lidhur me 
përfituesit e skemës mbështetëse.

Limiti i transaksioneve ende 
konsiderohet i ulët. Raportohen 
vështirësi për akses në shërbimet 
financiare.

Ndonëse me rritje dy vitet e fundit 
– buxheti i limituar. Procedurat e 
aplikimeve të ngarkuara.
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GJETJE REKOMANDIME

1. Rregjistrim i fermës dhe fermerit. Lidhja e rregjistrit me 
NIPT-in dhe sistemin efikas të rimbursimit të TVSH-së.

2. Skema mbështetëse, të thjeshtuara përmes paraqitjes së
autofaturës.

3. Mbetet objekt për rishikim pas një periudhe 1-2 vjeçare të 
zbatimit.

4. Thjeshtim i procedurave (dëshmi penaliteti, ekstrakt QKR, 
sigurime, etj.). Thjeshtim i procedurave për leje ndërtimi
per specifikat e bujqësisë .



III. GJETJE & REKOMANDIME, Administrim

Siguria ushqimore në të 
gjithë zinxhirin e vlerës.

Tregjet informale-bazë e 
konkurrencës së 
pandershme.

Mungesë e titujve të 
pronësisë dhe parcelizimi 
– pengesë për investime 
të qëndrueshme.
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GJETJE REKOMANDIME

1. Formalizimi të shihet i lidhur ngushtë me gjurmueshmërinë
nga produkti përfundimtar deri tek inputet dhe shërbimet.
MBZHRAU/AKU të monitorojë zbatimin e kartave 
teknologjike dhe standardeve.

2. Fuqizimi i funksioneve rregullatore dhe monitoruese, 
koordinim i institucioneve përgjegjëse(Bashki, AKU).

3. Rol më aktiv i ZRrPP, Bashkive dhe Ministrisë së Bujqësisë 
për përshpejtimin e procesit.



III. GJETJE & REKOMANDIME, Ndergjegjesim

Informim, ndërgjegjesim 
dhe edukim i pa 
mjaftueshëm i fermerëve 
redukton efikasitetin e 
skemës.

Mungesë informacioni për 
grumbulluesit, përpunuesit, 
tregtuesit- pasoja financiare 
dhe rritje e mosbesimit

Mungese informacioni të
mjaftueshëm dhe këshillimi
teknik për fermerin
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GJETJE REKOMANDIME

Sportel (platformë) e veçantë asistence dhe 
informacioni për sektorin e bujqësisë.
Rritje e informimit dhe ndërgjegjësimit të fermerëve.
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KONKLUZIONI

Nevojën për një studim të thelluar të proçesit në një zonë 
intensive pilot, duke marrë në konsideratë të gjithë zinxhirin e 
prodhimit dhe elementët ekonomik e financiar – zgjerimi i 
mundësive për investime në bujqësi.

Domosdoshmëria e proçesit të regjistrimit me NIPT është 
pranuar nga të gjithë aktorët dhe duhet të jetë pa kthim 
prapa, por ndoshta duhet parë “shpejtësia dhe kostoja e tij në 
mënyrë që si Qeveria dhe aktorët e tjerë të jenë “win win”.
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KONKLUZIONE

PO, REGJISTRIM 
(NIPT/REGJISTËR 

ELEKTRONIK 
FERMERI)

PO, FORMALIZIM (NË 
TË GJITHË ZINXHIRIN 
– TË ECET PËRPARA)

SIGURIA USHQIMORE 
– INVESTIME, 

KONKURRUESHMËRI



FALEMINDERIT!

www.investment.com.al
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