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SIGURIA USHQIMORE 

1. PSE SIG URIA USHQIMORE?

Çfarë duhet bërë për të pasur ushqime të sigurta?

Siguria ushqimore është një nga elementet më të rëndësishme të produkteve bujqësore dhe
një nga kërkesat themelore të Bashkimit Europian. Për ta bërë më të qartë se si duhet të jetë
siguria ushqimore po ju prezantojmë disa rregulla të thjeshta:

- Duhet të ketë një garanci që prodhimet ushqimore nuk janë të rrezikshme për
shëndetin e konsumatorëve.

- Duhet të merren masa dhe të krijohen kushte të nevojshme për të shmangur
rrezikshmërinë dhe për të garantuar higjienën e prodhimeve ushqimore.

Emergjencat për sigurinë ushqimore në Europë këto vitet e fundit (lopa e çmendur dhe
dioksidet) kanë demonstruar se siguria e ushqimeve dhe reduktimi i rreziqeve për njeriun
janë të lidhura ngushtësisht me menaxhimin korrekt të të gjitha fazave të prodhimit.

Helmimi i ushqimeve vjen kryesisht nga burime biologjike dhe kimike: mikrorganizmat
patogjenë, mikrohelmet dhe kompozime të ndryshme kimike. Në përgjithësi mendohet se
rreziqet më të mëdha për shëndetin e njeriut vijnë nga helmet kimike, siç janë pesticidet. Në
fakt pjesa më e madhe e helmimeve është me origjinë biologjike, ose më saktë mikrobike.
Prandaj dhe cilësia mikrobiologjike e ushqimeve është një aspekt thelbësor për vlerat e tij.
Ushqimet më të prekura nga këto lloj helmesh janë drithërat, frutat dhe perimet, si dhe frutat e
thata, po kështu janë dhe djathërat, sallamrat, qumështi, mishi dhe vezët.

Ushqimet, si prodhimet bimore, ashtu dhe ato me origjinë shtazore, mund të jenë pre e
helmimit edhe prej substancave kimike, dhe kjo vjen gjatë procesit të prodhimit apo
transformimit të tyre. Në ushqimet bimore, helmimi kimik mund të vijë si rrjedhojë e
përdorimit të pakontrolluar të produkteve fitosanitare (pesticideve), ndërsa tek ato me origjinë
shtazore nga përdorimi i hormoneve dhe i ilaçeve. Të tjera substanca kimike janë ato që
përdoren për ruajtjen, transportin dhe shitjen e ushqimeve të ndryshme.

1. Cilat janë këshillat praktike për të kufizuar rrezikun nga ushqimet?

Ushqimet duhet të jenë të shoqëruara me etiketa të prodhimit, që në fakt janë dhe si
pasaportë për produktin që doni të tregtoni. Në të jepen informacione të dobishme për
origjinën dhe prejardhjen e produktit, përbërjen, përbërjen mikrobiologjike, data e skadencës.
Duhet që prodhimet që janë të ambalazhuara të mos jenë të dëmtuara kur arrijnë në treg.

Duhet që produktet të j enë të ndara nga nj ëri – tjetri, p.sh në një kosh të j enë frutat dhe në
koshin tjetër produktet blegtorale.
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Sipas rasteve dhe produkteve, ushqimet duhet të ruhen në frigorifer në temperatura të
ndryshme, për të bërë të mundur ruajtjen e vlerave ushqyese, si dhe mosprishjen e tyre nga
mikroorganizmat.

Duhet të evitohet shkrirja dhe pastaj ngrirja e produkteve.

Duhet të evitohet shkrirja e produkteve ushqimore me ujë të ngrohtë, pasi kjo mund të sjellë
zhvillimin e mikroorganizmave të ndryshëm.

Duhet që ushqimet si qumështi, djathi apo sallami të mbahen në frigorifer deri në momentin
e nxjerrjes në treg, po kështu dhe peshku.

Mos lejoni që produktet tuaja të përmbajnë më shumë seç duhet pesticide, hormone apo ilaçe
të ndryshme.

2. KËRKESAT E SIG URISË PËR USHQIMIN DHE USHQIMIN PËR KAFSHË

1. Qfarë është siguria ushqimore dhe ushqimit për kafshët?

Siguria ushqimore është garancia se ushqimi nuk shkakton efekte të dëmshme për njeriun në
rastet kur ai është përgatitur dhe konsumuar sipas kushteve të përdorimit.

Siguria ushqimore për ushqimin për kafshët është siguria që ushqimi që përdoret për të
ushqyer kafshët, të cilat prodhojnë ushqim për njeriun, të jenë të pajisura me disa substanca
biologjike, kimike ose fizike.

2. Qfarë kërkesash ka siguria e ushqimit dhe ushqimit për kafshët?

- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban toksina bakteriale, mykotoksina, substanca
histaminike, mikroorganizma apo parazitë në sasi mbi normën e lejuar.

- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban substanca natyrale toksike në sasi më të mëdha
se ato të lejuara.

- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban mbetje pesticidesh, medikamentesh veterinare,
metale dhe substanca të tjera, të dëmshme, më shumë se sasia e lejuar.

- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban aditivë ushqimorë në sasira mbi normën e
caktuar

- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban elemente radioaktive mbi normën e lejuar.
- Ushqimi quhet i sigurt kur karakteristikat e tij nuk ndryshojnë për shkak të trajtimit fizik,

kimik apo mikrobiologjik.
- Ushqimi quhet i sigurt kur nuk përmban përzierje dhe papastërti të dëmshme.
- Ushqimi për kafshë nuk nxirret në treg ose nuk përdoret si ushqim për kafshë që

prodhojnë ushqime, nëse nuk është i sigurt.
- Ushqimi për kafshë nuk është i sigurt për t’u përdorur, nëse ka një efekt të dëmshëm për

shëndetin e njerëzve ose të kafshëve.
- Produktet e prodhuara nga kafshët nuk janë të sigurta për konsum njerëzor.
- Kur një ushqim për kafshë, i identifikuar se nuk plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore

për kafshë, është pjesë e një pakoje, pjesë e një pjese të ngarkesës ose e ngarkesës së plotë

4



të një ushqimi të së njëjtës kategori ose përshkrimi, atëherë i gjithë ky ushqim nuk është i
sigurt, vetëm nëse, pas kryerjes së analizave laboratorike, provohet e kundërta.

- Ushqimi për kafshët është i sigurt në rastet kur trajtohet dhe prodhohet në kushte
higjenike të mira.

- Ushqimi për kafshët është i sigurt kur i nënshtrohet kontrollit në laboratore specifike.

3. KËRKESAT E SIGURISË PËR PRODUKTET DHE NËNPRODUKTET E
KAFSHËVE

Produktet dhe nënproduktet e kafshëve quhen të sigurta kur janë ruajtur e transportuar sipas
standardeve pa prishur cilësine e tyre fillestare.

Produktet dhe nënproduktet e kafshëve quhen të sigurta kur ruajtja, transportimi i tyre
bëhet në përputhje me vetitë e mallit dhe sipas kushteve të caktuara.

Produktet dhe nënproduktet e kafshëve quhen të sigurta, kur ushtrohet herë mbas here kontroll
për të vëzhguar dëmtimin e tyre.

Nëse ka arsye të dyshohet se produktet dhe ushqimi për kafshë nuk është i sigurt, me urdhër
të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, me propozimin e AKU- së,
merren masa për kufizimin e tregtimit të tyre ose heqjen nga tregu.

4. SIG URIMI I GJURMUESHMËRISË

1. Qfarë është gjurmueshmëria?

Gjurmueshmëria është procesi i gjurmimit dhe i ndjekjes së ushqimit, së ushqimit për
kafshët, të kafshëve që prodhojnë ushqim, të substancave që janë të lidhura me ushqimin
për njerëz ose kafshë, në të gjitha fazat e prodhimit, të përpunimit dhe të shpërndarjes.

Gjurmueshmëria përcaktohet në të gjitha nivelet e prodhimit, të përpunimit dhe të
shpërndarjes së ushqimit, të lëndëve të para, me origjinë bimore ose shtazore, kafshët, që
prodhojnë ushqim ose kafshët e përdorura në prodhimin e ushqimeve, përfshirë gjurmimin e
çdo substance tjetër, të përcaktuar për të bashkëvepruar ose që ka bashkëvepruar me
ushqimin.

2. Si bëhet gjurmueshmëria?

- Operatorët e biznesit ushqimor krijojnë një sistem për mbajtjen e të dhënave, të quajtur
bazë të dhënash dhe garantojnë procedurat, të cilat mundësojnë identifikimin e tyre në
çdo çast.

- Nëpërmjet këtyre të dhënave bëhet identifikimi i çdo personi fizik apo juridik, që i ka
furnizuar ata me ushqime, me kafshë që prodhojnë ushqime, kafshë të përdorura për
prodhimin e ushqimeve ose me çdo substancë tjetër, të përcaktuar për prodhimin apo që
pritet të përdoret për prodhimin e ushqimit.
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- Operatorët e biznesit ushqimor e ruajnë këtë informacion për tre vjet dhe ia japin atë
AKU-së dhe Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit me kërkesë
të tyre.

- Ushqimi qe nxirret në treg ose që mund të nxirret në treg duhet të etiketohet dhe të
identifikohet nëpërmjet dokumenteve dhe çdo lloj informacioni tjetër, për të siguruar
gjurmueshmërinë.

5. VETËKONTROLLI

Operatori i biznesit ushqimor, me përjashtim të prodhimit primar, siguron kontroll të rregullt
të kushteve higjienike të prodhimit, në çdo objekt, nëpërmjet zbatimit të procedurave
parandaluese të sistemit të vetëkontrollit, sipas parimeve të sistemit të analizës së rriskut dhe
pikave kritike të kontrollit (më poshtë HACCP), duke:

- identifikuar të gjithë dëmtuesit, të cilët mund të parandalohen, eliminohen ose reduktohen në një
nivel të pranueshëm;

- identifikuar pikat kritike të kontrollit;
- përcaktuar limitet kritike në pikat kritike të kontrollit;

- përcaktuar procedurat efektive të monitorimit sistematik të pikave kritike të kontrollit;
- përcaktuar veprimet korrigjuese, kur sistemi i monitorimit paralajmëron se pika kritike e kontrollit

nuk është nën kontroll;
- përcaktuar nëse procedurat e verifikimit të masave, të përcaktuara në shkronjat “a” deri në “d” të

kësaj pike, janë efektive;
- mbajtur dokumente dhe regjistra të përshtatshëm për identifikimin e zbatimit efektiv të masave të

përcaktuara.
- Operatori i biznesit ushqimor, në nivelin primar të prodhimit, përcakton dhe vë në zbatim

kontrollin e rregullt të kushteve higjienike të prodhimit në çdo objekt që ka nën kontroll,
nëpërmjet zbatimit të procedurave parandaluese të vetëkontrollit, sipas modelit të praktikave të
mira të prodhimit.

- Verifikimi fillestar i përshtatshmërisë së planeve të HACCP-it, kryhet nga AKUja.

- Në rast se rezultatet e vetëkontrollit, tregojnë ekzistencën e rreziqeve shëndetësore për njerëzit,
atëherë vlerësohet se ushqimi nuk plotëson kërkesat e sigurisë ushqimore dhe operatori i biznesit

ushqimor merr masat e përcaktuara.
- Operatori i biznesit ushqimor mban dokumentacion për zbatimin e sistemit të vetëkontrollit dhe e

përditëson atë.
- Përjashtime nga zbatimi i sistemit të vetëkontrollit, bëhen për operatorë të veçantë të biznesit

ushqimor, veçanërisht për operatorë të vegjël, kategori të veçanta operatorësh, në shitjen me
pakicë dhe të prodhimit të produkteve tradicionale, me urdhër të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, nëse garantohet arritja e një niveli të pranueshëm higjienik në
zbatimin e sistemit të procedurave të vetëkontrollit, sipas praktikave të mira të prodhimit.

6. PARIMET E

HACCP-IT
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HACCP-i është shkurtimi i termit anglisht Hazard Analysis and Critical Control Point-
HACCP, që në shqip do të thotë Analiza e Rrezikut dhe Kontrolli i Pikës Kritike. HACCP-i
është një tërësi kriteresh teknike të detyrueshme, zbatimi i të cilave garanton
certifikimin e industrisë prodhuese ushqimore.

2. Pse është e nevojshme analiza e rrezikut dhe kontrolli i pikës kritike?

Ndihmon në identifikimin dhe parandalimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi i ndotur
(me elemente të rrezikshme).

Mbështetet në studime shkencore.

Mundëson mbikëqyrjen institucionale më efektive, pasi regjistrimi i të dhënave lejon
inspektuesit të vlerësojnë sesi një industri zbaton normat e kërkuara përkundrejt
inspektimit të përditshëm.

Përcakton përgjegjësitë për garantimin e sigurisë ushqimore, përkatësisht të
prodhuesit apo shpërndarësit.

Mundëson industrinë ushqimore të konkurojë në tregun botëror.

Eleminon barrierat administrative në tregtinë ndërkombëtare.

3. Cilat janë parimet kryesore të HACCP-it?

Analiza e Rrezikut. Nëpërmjet Analizës së Rrezikut bëhet e mundur identifikimi i
rreziqeve të mundshme të lidhura me ushqimin dhe njëkohësisht ndërmerren masa
kontrolli. Rreziku mund të jetë biologjik: si mikrobe; kimik: si toksina; ose fizik: si
copëza qelqi apo metali.

Identifikimi i Kontrollit të Pikave Kritike.  Pikat kritike janë pika në procesin e
përgatitjes së ushqimit – nga gjendja e tij fillestare, përmes përpunimit, shpërndarjes
dhe konsumit – ku rreziku i mundshëm mund të kontrollohet apo të eliminohet.
Shembuj janë gatimi (pjekja, zierja etj.), ngrirja, paketimi me vakum dhe zbulimi i
metaleve (për copëzat e metaleve).

-Përcaktimi i Masave Parandaluese me Limite Kritike për çdo Pikë Kontrolli. Për
shembull, për ushqimin që gatuhet kjo do të nënkuptonte vendosjen e temperaturës
minimale të gatimit dhe kohës së nevojshme për eleminimin e mikrobeve të

dëmshme.
Vendosja e Procedurave të Monitorimit të Kontrollit të Pikave Kritike.  Këto

procedura mund të përfshijnë përcaktimin se si dhe nga kush duhet të kontrollohet
temperatura dhe koha e gatimit (përpunimit nëpërmjet pjekjes, zierjes, etj.).

Vendosja e Masave Korrektuese gj atë Monitorimit tregon q ë Pika Kritike nuk
ka arritur ende – për shembull, vazhdimi i gatimit (pjekje, zierje,

forma të tjera përpunimi), nëse temperatura minimale nuk është arritur.
Vendosja e Procedurave për Vërtetimin që Sistemi Punon siç Duhet –për

shembull, testimi i aparateve matëse të temperaturës dhe kohës, për të vërtetuar që
makineritë punojnë rregullisht.

Ruajtja Efektive e të dhënave (historikut) të sistemit HACCP.  Kjo do të përfshinte
regjistrimin e rasteve të rrezikut dhe të metodave të tij të kontrollit, monitorimi
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i kërkesave të sigurisë dhe i masave që duhen marrë për rregullimin e problemeve të
mundshme.

Secili prej këtyre parimeve duhet të mbështetet nga analiza shkencore: për shembull,
studime mikrobiologjike të botuara mbi faktorët kohë dhe temperaturë për kontrollimin e
patogjeneve ushqimore.

7. PROCEDURAT ADMINISTRATIVE TË INSPEKTIMEVE (KOMBËTARE DHE
LOKALE)

2. Cili është autoriteti zyrtar për inspektimin?

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) është person juridik, publik, me seli në Tiranë dhe
drejtori rajonale në qarqe. AKUja kryen veprimtari inspektuese, teknike dhe shkencore, në
përputhje me këtë ligj dhe ligjet e tjera specifike, për sigurinë dhe cilësinë e ushqimeve dhe t o
ushqimeve për kafshë, për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, si dhe per mbrojtjen e
bimëve.

Në përbërje të AKU-së është Inspektorati i Kontrollit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë
si edhe Laboratorët e Autorizuar të Sigurisë Ushqimore dhe të Veterinarisë. Inspektorati i
Kontrollit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë ka në përbërje të tij specialistë të fushës, të
certifikuar nga AKUja.

1. Si bëhet inspektimi?

Kontrolli i sigurisë së ushqimit përfshin në vetvete edhe procesin e rëndësishëm të
inspektimit. Ky inspektim kryhet nga Inspektori i Kontrollit të Ushqimit dhe Ushqimit për
Kafshë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, Institutin e Siguriso Ushqimore
dhe to Veterinarisë dhe me persona to tjerë juridikë.

- Inspektimi bëhet rregullisht dhe në përputhje me përparësitë e përcaktuara në skemën e
vlerësimit të riskut.

- Inspektimi bëhet kur ka arsye për të besuar se kërkesat e ligji nuk janë plotësuar.
- Inspektimi kryhet duke përdorur mjete të përshtatshme dhe të kontrollueshme.

- Inspektimi mbulon të gjitha fazat e prodhimit, të përpunimit dhe të shpërndarjes.
- Inspektimi, si rregull, kryhet pa paralajmërim.

3. Cili është objektivi i inspektimit?

Objektivi i inspektimit është:

- Vendndodhja, kushtet dhe gjendja e stabilimentit, planimetria e prodhimit, zyrat, mjedisi, mjetet
e transportit, të përdorura në biznesin ushqimor.

- Gjendjea shëndetësore e personelit dhe higjienës së objekteve, që janë në kontakt të drejtpërdrejtë
me ushqimin.

- Lënda e parë, uji, përbërësit, aditivët, shtesat teknologjike dhe substancat e tjera, të përdorura
për përgatitjen dhe prodhimin e ushqimit.

- Ushqimet gjysmë të gatshme dhe të gatshme.
- Pastrimin, substancat pastruese dhe të mirëmbajtjes që përdoren në proceset e prodhimit.
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- Proceset e përdorura për prodhimin ose përpunimin e ushqimeve.
- Mënyrën e paketimit, materialet paketuese dhe ato në kontakt me ushqimin.
- Etiketimin dhe dokumentet shoqëruese të ushqimeve.

- Përcaktimin e origjinës, të treguesve gjeografikë të mbrojtur dhe treguesin “Produkt ushqimor
tradicional”.

- Proceset teknologjike që zbatohen në prodhimin dhe përgatitjen e ushqimeve.
- Aditivët ushqimorë, materialet në kontakt me ushqimin, kontaminuesit ushqimorë, si dhe

substancat pastruese përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
së Konsumatorit.

4. Cila është procedura administrative?

-Inspektori i kontrolli të ushqimit dhe i ushqimit për kafshë ka të drejtë të hyjë, të kontrollojë dhe
të fotografojë shkeljet e konstatuara në stabilimentin ushqimor ose në çdo ndërtesë tjetër ku
ushqimi prodhohet, përpunohet dhe shpërndahet, me përjashtim të vendeve të banimit.

-Kur inspektori i kontrollit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, gjatë kontrollit zyrtar, zbulon ose
ka arsye për të dyshuar për shkelje të dispozitave ligjore, merr masat e nevojshme për t’u siguruar
që shkelja do të korrigjohet nga operatori i biznesit ushqimor.

- Pronari, poseduesi, personi përgjegjës, i punësuari në stabiliment, që ndodhen në stabiliment në
çastin e kontrollit, duhet të japin informacionin dhe ndihmesën e kërkuar nga inspektori i ushqimit
dhe ushqimit për kafshë.

- Inspektori i ushqimit dhe ushqimit për kafshë nuk pengohet në kryerjen e detyr ës së tij.
- Inspektori i ushqimit dhe ushqimit për kafshë merr kampinone t ë produkteve dhe i dërgon për

analizim në laboratorët përkates.

6. Cilatjanë masat administrative ?

Kur vërehet se ushqimi paraqet një rrezik serioz për shëndetin e njerëzve ose për mjedisin
dhe se një rrezik i tillë nuk mund të eliminohet, me propozim të AKU-së bëhet ndalimi i
përkohshëm i hedhjes në treg ose përdorimi i produktit, përcaktimi i kushteve të veçanta për
ushqime specifike, eliminimi i ushqimeve, pa shkaktuar dëme.

Inspektoriati i Kontrollit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshët ka të drejtë të vendosë masa
administrative deri në gjobë. Kundër këtij vendimi bëhet ankim brenda 5 ditëve nga
konstatimi i shkeljes pranë AKU-së, kjo e fundit duhet të përgjigjet brenda 10 ditëve. Në rast
mospëlqimi të përgjigjes, palët i drejtohen gjykatës.
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REGJISTRIMI DHE LICENSIMI

8. PROCEDURAT ADMINISTRATIVE PËR TË PROVUAR REALIZIMIN E
STANDARDEVE

1. Qfarë janë standardet?

Standardet janë një sërë rregullash, udhëzimesh ose karakteristikash për veprimtari të
ndryshme apo rezultatet e tyre që të çojnë drejt një shkallë maksimale të rregullimit, në një
kontekst të dhënë e të miratuar nga një organizëm i njohur standardizimi dhe i hartuar, e i
miratuar me vullnet dhe konsensus.

2. Lloj et e standardeve?

Standard Ndërkombëtar: është një standard i adaptuar nga një organizatë ndërkombëtare
standardizimi dhe që i vihet në dispozicion publikut.
Standard Europian: është një standard i adoptuar nga një organizatë europiane
standardizimi dhe që i vihet në dispozicion publikut.
Standard Shqiptar: është një standard i adoptuar nga një organizatë shqiptare standardizimi
(Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe shënohet me SSH) dhe që i vihet në
dispozicion publikut.
Standard i harmonizuar: është një standard europian i adaptuar nga një prej organizatave
europiane të standardizimit në zbatim të një mandati të lëshuar nga Komisioni Europian,
pasi ky standard është këshilluar me vendet anëtare, dhe numrat e referencës së tij publikohen
në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian.
Standard Shqiptar i Harmonizuar: është një standard shqiptar që ka adaptuar një standard
europian në përputhje me rregullat teknike.

3. Cilat janë llojet e dokumenteve të standardizimit?

Dokument Harmonizimi:  Është dokumenti i adoptuar nga një prej organizatave europiane të
standardizimit me detyrimin që Shqipëria të zbatojë përmbajtjen teknike të tij duke shfuqizuar
standardeve kombëtare që bien ndesh me këtë dokument harmonizimi.
Dokument Standardizimi: janë specifikimet teknike, raportet teknike, manualet apo
marrëveshjet e veçanta teknike të miratuara nga organizmat europiane ndërkombëtare dhe të
adaptuara nag organizmat kombëtare të standardizimit.

4. Cilat janë organizmat e standardizimit?

Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit: është një Organizatë Ndërkombëtare e
Standardizimit dhe që anëtarëson të gjitha organizatat kombëtare të standardizimit.

Organizata Europiane e Standardizimit:  Në të bëjnë pjesë – Komiteti Europian i
Standardizimit, - Komiteti Europian i Standardizimit në Fushën e Elektronikës, -Instituti
Europian i Standardeve në Telekomunikacion.

Organizata Kombëtare e Standardizimit: është organizata e standardizimit e njohur në nivel
kombëtar dhe që ka të drejtën e përfaqësimit në organizatat homologe të tjera në nivel
kombëtar, ndërkombëtare, rajonale etj. Organizata Kombëtare e Standardizimit është
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit e cila ka si objektiv të punës së saj hartimin,
adaptimin,
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miratimin dhe publikimin e standardeve në të gjitha fushat e ekonomisë, me përjashtim të
fushës së telekomunikacionit.

5. Cilat janë procedurat ndihmëse për zbatimin e standardeve?

‐Identifikimi i Standardeve Shqiptare me emërtim shkronjash dhe numrash duke
përmbajtur shkronjat SSH ose ndërthurje të tyre, sipas origjinës, ndërsa pjesa
numerike e identifikimit mban numrin e standardit dhe të vitit të miratimit të tij.

‐ Zbatimi i Standardeve të njëjta si për personat juridikë vendas, ashtu edhe të huaj që
ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Republikës së Shqipërisë.

‐ Listimi i Standardeve Shqiptare të harmonizuara dhe pasqyrimi i çdo ndryshimi
tjetër në këtë listë duke u publikuar në Fletoren Zyrtare.

‐ Adaptimi i Standardeve Europiane dhe Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare dhe
shfuqizimi i Standardeve Shqiptare që bien ndesh me ato europiane.

‐ Standardet Europiane dhe Ndërkombëtare që janë adaptuar në Standarde
Shqiptare do të përkthehen në gjuhen shqipe në tekst të njëjtë me origjinalin.

‐ Hartimi i rregullave dhe I procedurave të sakta për adaptimin, hartimin apo
miratimin e Standardeve Europiane dhe Ndërkombëtare në Standarde Shqiptare.

9. PROCEDURA T ADMINISTRATIVE PËR TË REALIZUAR ETIKETIMIN;

1. Qfarë është etiketimi dhe etiketa?

-Etiketimi është nje tekst i shkruar, i stampuar ose i paraqitur grafikisht në etiketë dhe që
shoqëron produktin, ose është vënë pranë saj për të nxitur shitjen.
-Etiketë është çdo markë, pamje ose material tjetër i skicuar, i shkruar, i stampuar, i gdhendur

që është vënë mbi ambalazhin e ushqimit ose që i bashkëlidhet atij.
-Etiketa nuk duhet të paraqesë mallin në mënyrë të gabuar, të rremë apo të krijojë një

përshtypje të gabuar për natyrën e vërtetë të tij.

2. Qfarë duhet të përmbajë etiketimi?

‐Emrin e produktit,  i cili duhet të jetë i veçantë dhe jo i përgjithshëm dhe të tregojë
natyrën e vërtetë të produktit dhe bashkë me të edhe mënyrën e paraqitjes dhe
llojin e përpunimit të produktit.

‐ Listën e ingredientëve , për produkte me vetëm një ingredient nuk ka nevojë për
listë të tyre, ndërsa në produkte me shumë ingrediente ka nevojë për një listë ku
ingredientët të jenë renditur sipas peshës specifike nga më i madhi tek m ë i vogli.

‐Deklarimin e ndihmesave teknologjike dhe mbartje të aditivëve  (shtesave)
ushqimore, në rastet kur pesha e tyre specifike është e nevojshme për të kryer
funksionin teknologjik.
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‐Përmbajtjen neto dhe peshën e thatë,  përmbajtja neto deklarohet sipas sistemit
metrik (për ushqimet e lëngshme në volum, për të ngurtat në peshë, për gjysmë të
ngurtat në peshë ose volum). Pesha e thatë duhet të jepet në njësi matëse pa pjesën
e lëngshme siç janë uji, tretjet ujore të kripës/sheqerit, uthulla etj.

‐Emrin dhe adresën, duhet të deklarohen emri dhe adresa e prodhuesit, e
ambalazhuesit, e shpërndarësit, e importuesit, e eksportuesit ose e shitësit të
mallit ushqimor.

‐ Vendin e origjinës , duhet të deklarohet vendi i origjinës, ndërsa për mallra që
përpunohen në një vend tjetër nga ai i origjinës, por që ndryshojnë natyrën, si
vend i origjinës do të konsiderohet vendi i përpunimit.

‐ Identifikimin e produkteve,  çdo ambalazh duhet të ketë të stampuar një shenjë
dalluese të gdhendur, ose nje kod ose një markë të pashlyeshme që të
identifikohet fabrika prodhuese dhe partia e mallit.

‐ Datimin dhe instruksionet e ruajtjes , duhet të deklarohen qartë data, muaji, viti i
prodhimit me rend numerik të pakoduar. Përveç datës duhet të deklarohen edhe
kushtet e veçanta të ruajtjes dhe të magazinimit.

‐ Mënyrën e përdorimit , duhet të deklarohet në etiketë.

3. Cilat janë kërkesat e detyrueshme për etiketim?

‐ Në rastet kur në standard ose në rregullore ka më shumë se 2 emra për një produkt,
atëherë do të përdoret njëri nga emrat e përcaktuar në këtë rregullore ose standard.

‐Nëse nuk ekziton emri i një produkti atëherë do të përdoret një emër i
zakonshëm, që përdoret shpesh në mënyrë që të mos kuptohet gabim nga
konsumatori.

‐ Për çdo ingredient, që pasqyrohet në listën e ingredientëve, do të ketë një emërtim
specifik.

‐ Në datën e etiketimit duhet të përcaktohet qartë data e qëndrueshmërisë
minimale, jo vetëm me numra, por edhe me fjalë.

‐Ushqimet e rrezatuara me rrezatim jonizues duhet ta kenë të deklaruar atë në
etiketë, menjëherë pas emrit të produktit, ose mund të vendoset simboli
ndërkombëtar i rrezatimit.

‐ Ingredientët e rrezatuar duhet të paraqiten si të tillë në listën e ingredientëve.
‐ Përjashtohen nga detyrimi për të patur etiketë erëzat ose bimët me ambalazhime të

vogla deri në 1 0cm
2

.
‐ Etiketa duhet të jetë e ngjitur mirë pas ambalazhit në mënyrë që të mos

shkëputet.
‐ Shënimet që duhet të ketë patjetër etiketa dhe që i përmendëm më lart duhet të

jenë shkruar në gjuhën shqipe dhe me bojë që nuk fshihet.
‐ Emri i produktit të ambalazhuar duhet të bj erë në sy menj ëherë.

4. Si mund ta përfitojmë një etiketë?

‐ Subjekti, i cili do të prodhojë ose tregtojë një produkt ushqimor për t’u pajisur me
etiketën përkatëse, duhet fillimisht të bëjë një kërkesë në Shërbimin e
Inspektoriatit Ushqimor (e atashuar pranë Drejtorisë së Bujqëisë dhe Ushqimit) në
rrethin përkatës.
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‐ Kjo kërkesë për etiketim përcillet nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit në rreth
për në Drejtorinë e Cilësisë dhe Inspektimit të Ushqimeve në Ministrinë e
Bujqësisë dhe Ushqimit, brenda 5 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës.

‐ Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit duhet ta shqyrtojë kërkesën brenda 1 muaji
nga dita kur i ka ardhur kërkesa e subjektit nga Drejtoria e Bujqësisë dhe
Ushqimit të Rrethit përkatës.

‐ Kërkesa e subjektit duhet të ketë bashkëlidhur disa dokumente të tjera të cilat në
tërësi quhen Dokumentacioni Teknik.

‐ Dokumentacioni teknik përmban: - Kërkesë me shkrim të subjektit që do të
pajiset me etiketë; - Formën e etiketës që do të miratohet në 6 kopje; - Lejën
teknike – teknologjike; - Mostra të produktit të cilit do t’i vihet kjo etiketë në 3
copë.

‐ Subjekti prodhues duhet të ketë bërë gjithashtu edhe deklarimin e përbërësve të
produktit të prodhuar nëpërmj et analizimit të tij .

‐ Etika që miratohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit është e vlefshme për 5
vj et nga momenti i miratimit.

‐ Pagesa për t’u pajisur me etiketë është 3.000 lekë .

10. Kërkesat për regjistrimin e kafshëve

2. . Si bëhet regjistrimi i kafshëve që prodhojnë ushqim?

‐ Regjistrimi i kafshëve bujqësore është përgjegjësi e Shërbimit Zooteknik dhe
Veteriner në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit.

‐ Kafshët bujqësore identifikohen duke iu vendosur numra dallues individualë, sipas
një kodi të caktuar i cili nuk duhet të jetë me më shumë se 14 karaktere.

‐ Kafshët bujqësore gjithashtu kanë edhe kartelën individuale e cila është një
certifikatë individuale, gjeanalogjike dhe veterinere e kafshës.

‐ Identifikimi i kafshëve bëhet sipas një rradhe të caktuar në bazë të specieve dhe të
shtrirjes territoriale të tyre.

‐ Pronari i kafshëve bujqësore është i detyruar të bëjë matrikullimin e tyre.
‐ Lëvizjet e kafshëve të identifikuara nga një pronar në një tjetër duhet të bëhen të

shoqëruara me kartelën individuale të kafshës bujqësore dhe të njoftohet autoriteti
që administron regjistrin Kombëtar të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve.

Identifikimit dhe regjistrimit i nënshtrohen edhe kafshët bujqësore të importuara.
Përbën kundravajtje administrative rastet kur pronarët e kafshëve bujqësore
therrin pa njoftuar autoritetin përkatës, kundërshtojnë për të identifikuar apo
regjistruar kafshët bujqësore, lëvizja e tyre e pashoqëruar me kartelën
individuale.

‐ Shpenzimet për identifikimin e kafshëve bujqësore janë në ngarkim të shtetit.

12. Kërkesat për regjistrimin e fermave

1. Pse është i nevojshëm regjistrimi i fermave?
‐ Ndihmon në disiplinimin e lëvizjeve të kafshëve bujqësore nëpërmjet

identifikimit individual.
‐ Ndihmon në shkëmbimin e shpejtë dhe të saktë të të dhënave për vendndodhjen e

kafshëve për qëllim veterinar, zooteknik e statistikor.
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‐ Ndihmon në rregullimin e raporteve të institucioneve shtetërore përgjegjëse me
pronarët e kafshëve bujqësore.

2. Si bëhet regjistrimi i fermave ?

‐ Regjistrimi është përgjegjësi e Shërbimit Zooteknik dhe Veteriner në Ministrinë
e Bujqësisë dhe Ushqimit.

‐ Fermerët paguajnë një tarifë shërbimi kundrejt autoritetit që administron dhe ruan
Regjistrin Kombëtar të Identifikimit të Kafshëve Bujqësore dhe të Regjistrimit të
Fermave.

‐ Pronari i Fermës Blektorale mban Regjistrin e Lëvizjes së blegtorisë ku
përfshihet gjendja, lindjet, ngordhjet, therjet, blerjet ose shitjet.

‐ Pronari i kafshëve bujqësore është i detyruar të bëjë matrikullimin e tyre.
‐ Lëvizjet e kafshëve të identifikuara nga një pronar i fermës blegtorale në një tjetër

duhet të bëhen të shoqëruara me kartelën individuale të kafshës bujqësore dhe të
njoftohet autoriteti që administron Regjistrin Kombëtar të Identifikimit dhe

Regjistrimit të kafshëve.
‐ Identifikimit dhe regjistrimit i nënshtrohen edhe kafshët bujqësore të importuara.
Përbëjnë kundravajtje administrative rastet kur pronarët e kafshëve bujqësore

therrin pa njoftuar autoritetin përkates, kundërshtojnë për të identifikuar apo
regjistruar kafshët bujqësore, lëvizjet e tyre të pashoqëruara me kartelën
individuale.

12. Kërkesat për regjistrimin e vreshtave

1. Qfarë quhet vreshtë ?
- Vreshtë quhet sipërfaqja e mbjellë me hardhi, në distanca të ndryshme, me sipërfaqe jo
më të vogël se 250 m2 . Vreshta mbillet me variete hardhish dhe duhet të ketë jo më pak se
50% te varieteteve të hardhisë qe lejohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit sipas listës
përkatëse.
- Vreshtat janë në përgjithësi të rajonizuara sipas zonave, rajonizim i cili bëhet nga
Ministria e Bujqësise dhe Ushqimit.

2. Cilat janë kriteret e regjistrimit të vreshtës?
‐ Vreshtë mund të mbjellë dhe të kultivojë çdo fermer, person fizik, juridik, vendas

ose i huaj brenda terrritorit të Republikës së Shqipërisë, i cili merr përsipër të
zbatoj ë ligj et në fuqi.

‐ Vreshtat regjistrohen në Kadastrën e Vreshtarisë, e cila mbahet dhe administrohet
nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, me qëllim që të njihet gjendja e
vreshtarisë.

‐ Vreshtarët janë të detyruar që të raportojnë gjendjen e vreshtës dhe ndryshimet që
i kanë bërë asaj brenda 6 muajve nga momenti kur kanë bërë mbjelljen ose
ndryshimin e karakterit fiziko-agronomik.

‐ Në muajin nëntor të çdo viti vreshtarët janë të detyruar të raportojnë sasinë e
vjeljeve të realizuara.

‐ Zonave ku ka përfunduar regjistrimi i fermave në raportimet vjetore, iu referohemi
sipas ngastrave të fermave ku janë realizuar prodhimet.

‐ Të dhënat numerike që përmban kjo kadastër mund të publikohen, por pa iu
referuar individit.
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MAGAZINIMI DHE TREGTIMI

13. STANDARDET (ISO, ETJ.)

- Standardizimi është faktor kyç për të krijuar tregjet, për të asistuar novacionet dhe
për të inkurajuar investimet. Standardizimi është rruga më e mirë drejt përmirësimit
të cilësisë.

- Biznesi duhet të ndërgjegjësohet në nevojën e përdorimit të standardeve, pasi kështu
mund të përballohet konkurrenca me produktet e importit.

- Përdorimi i standardeve është një domosdoshmëri për cilindo që synon të krijojë një
pozitë të qëndrueshme në treg. Standardet përfshijnë metoda analizash të sigurta të
cilat orientojnë prodhimin drejt një cilësie, e cila është gjithnjë e njëjtë. Shumë firma
nuk ecin me tendencën për të krijuar një treg të qëndrueshëm dhe mungesa e
planifikimit sipas metodikave që ofrojnë standardet është shkaku kryesor që çon në
mospërballimin e konkurrencës.

- Zbatimi i një standardi çon në arritj en e një produkti sipas parashikimeve që
përcakton ky standard, ndaj dhe mund të parashikohen më mirë fitimet.

1. Çfare eshte ISO?

- ISO është Organizata Ndërkombëtare për Standartizimin, ISO përgatit Standartet
Ndërkombëtare pothuajse për të gjitha llojet e teknologjisë. Anëtarësia e saj përfshin
Institutet Kombëtare të Standardeve të mëse 157 shteteve.

- ISO zhvillon standarde teknike vullnetare, të cilat u shtojnë vlerat të gjitha
operacioneve të biznesit. Ato kontribuojnë në procesin e zhvillimit, prodhimit dhe
furnizimit të produkteve dhe shërbimeve duke i bërë ato me efektive më të sigurta dhe
më të pastra.

- Ato e bëjnë tregtinë midis vendeve më të drejtë dhe më të lehtë. ISO mbron
përdoruesit dhe konsumatorët dhe bën më të thjeshtë shumë aspekte të jetës së tyre.
Standardet janë një element integral në mbrojtjen e konsumatorit, meqë ato shpesh
ndikojnë në përmirësimin e legjislacionit kombëtar dhe skemat e certifikimit.

- Standardet janë marrëveshje që përmbajnë kushte teknike ose kritere të tjera precize
që përdoren vazhdimisht si rregulla, udhëzime ose përkufizime të karakteristikave të
cilat bëjnë të mundur që materialet, produktet, proceset dhe shërbimet t’i shërbejnë
qëllimit të tyre. Kur këto marrëdhënie janë ndërkombëtare ato bëhen “Standarde
Ndërkombëtare”.

- Standardet e bëjnë jetën më të thjeshtë dhe rrisin besimin dhe efikasitetin e mallrave
dhe shërbimeve që përdorim.

- Standardizimi i bën konsumatorët të kenë besim në cilësinë dhe besueshmërinë e
produkteve dhe shërbimeve që ata blejnë.
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Nga standardet përfiton prodhuesi, sepse duke punuar me standarde:
- ul koston e prodhimit;
- j ep efekte pozitive në komunikimin ndërmj et sektorëve
- siguron nivele më të ulëta të aksidenteve në punë
- rrit besueshmërinë në sigurinë e produkteve
- përfiton konsumatori sepse standardi:
- mbron j etën dhe pasurinë e konsumatorit
- lehtëson krahasimin e mallrave dhe zgjedhjen e tyre
- lehtëson shkëmbimin e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve
- mundëson mbrojtjen e konsumatorit nga ndryshimet e menjëhershme të
cilësisë - respektivisht të çmimeve

2. Si ndikojnë standardet për sistemet e drejtimit të cilësisë?

Standardet ISO 9000: 2000
- Ndihmojnë prodhuesit e çdo tipi ose përmase për të operuar dhe zbatuar me efektivitet

sistemet e drejtimit të cilësisë. Formojnë një sistem të lidhur dhe bashkëveprues në
lehtësimin e kuptimit reciprok të tregtisë kombëtare dhe ndërkombëtare. Drejtojnë
dhe kontrollojnë sistematikisht përmbushjen e kërkesave duke iu adresuar gjithashtu
edhe nevojave të të gjitha palëve të interesuara.

- Certifikimi ISO jep mundësinë që produkti të ofrohet në treg, duke plotësuar disa
kritere speciale që preferohen nga blerësit dhe që e bën produktin të konkurueshëm në
treg.

- Praktikisht kjo e bën fermerin që të rrisë fitimin dhe njëkohësisht të ketë akses jo
vetëm në tregun vendas, por edhe atë të huaj.

3. Si është procesi ISO Standard?

Në lidhje me procesin e standartizimit janë parashikuar disa etapa dhe dokumentacioni i
nevojshëm, ndër të cilat shkurtimisht mund të përmenden:
- Kontrata (marrëveshja) me klientin, ku perfshihen në mënyrë të detajuar marrëdhëniet
midis konsulentit dhe klientit, si dhe fazat në të cilat do të kalojë procesi i standartizimit.
- Struktura e sistemit të rekomanduar të cilësisë, i cili do të adoptohet nga klienti me
asistencën e konsulentit, e cila përfshin 3 nivele dokumentimi.
-Konsultimi dhe implementimi i sistemit.
- Kontroll i brendshëm “auditim”.
- Dhënia me sukses e Certifikates Nderkombëtare.
- Certifikata Ndërkomb etare ka nje vlefshmëri prej 3 vjetësh. (Dhe sërish pas kalimit të 3
vjeteve duhet t’i nenshtrohet ricertifikimit)

4.  Cilatjanë disa nga standardet më të përdorshme për ushqimin?

ISO 9001:2000
“Sistemet e drejtimit të cilësisë-Kërkesat”
ISO 19011:2002
“Udhëzuesit mbi kontrollin e cilësisë së mbrojtjes së mjedisit”.
ISO 22000 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
(Sistemi i Analizave të rreziqeve në Pikat Kritike të Kontrollit)
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ISO 27001
Sistemi p6r mbrojtjen e informacioneve
ISO14000
Ësht6 standard i pranuar nd6rkomb6tar p6r sistemet udh6heq6se t6 mjedisit. Ai fokusohet n6
m6nyr6n se si t6 udh6hiqen aspektet ekologjike t6 veprimtaris6 se prodhuesit, prodhime dhe
sh6rbime m6 efektive, nj6koh6sisht merr parasysh mbrojtjen e mjedisit.
ISO 14001
Ka si obj ektiv t6 ndihmoj 6 fermer6t q6 t6 menaxhojn6 m6 mir6 impaktin e aktivitetit t6 tyre
n6 ambjent.

14. STR UKTURA T ADMINISTRATIVE TË KONTROLLIT (MENAXHIMI I
RISKUT)

1. Çfar6 6sht6 risku?

‐ Risku 6sht6 mund6sia e nj6 efekti t6 kund6rt n6 organizmin e njeriut dhe ashp6rsia
e tij n6 rastet kur vazhdojn6 t6 ekzistojn6 dy a m6 shum6 element6 t6 d6msh6m.

2. Si trajtohet risku?

‐ Risku trajtohet fillimisht me vler6simin e tij, proces ky q6 p6rfshin n6 vetvete 4 etapa
kryesore si: identifikimi dhe karaterizimi i d6mtuesit, vler6simi i ekspozimit dhe
karakterizimi i riskut.

‐ Faza e dyt6 e trajtimit t6 riskut 6sht6 Menaxhimi i Riskut, proces i cili lidhet me
vler6simin e politikave duke u konsultuar me institucione t6 tjera t6 interesuara p6r
m6nyr6n e vler6simit t6 riskut dhe t6 pranis6 s6 faktor6ve t6 tjer6, p6r marrjen e masave
parandaluese dhe p6rmir6suese. Menaxhimi i riskut siguron q6 masat e marra p6r
parandalimin, eliminimin, ose zvog6limin e rrezikut t6 d6mtimit t6 sh6ndetit t6
mb6shteten n6 rezultatet e vler6simit t6 riskut.

‐ Faza e tret6 e trajtimit t6 riskut 6sht6 komunikimi i riskut, i cili 6sht6 nj6 proces i
shk6mbimit t6 informacionit mbi riskun dhe faktor6t e tij.

3. Kush 6sht6 Autoriteti i Menaxhimit t6 Riskut?

‐ Autoriteti Shtet6ror i Menaxhimit t6 Riskut 6sht6 Autoriteti Komb6tar i Ushqimit
dhe Ministria e Bujq6sis6 dhe Ushqimit. Autoriteti Komb6tar i Ushqimit b6n
grumbullimin dhe analizimin shkencor t6 informacionit q6 lidhet me riskun, i cili
ndikon n6 m6nyr6 t6 drejtp6rdrejt6 n6 sigurin6 e ushqimit, monitoron sigurin6 e
ushqimeve, b6n studime shkencore mbi vler6simin e riskut, informon mbi riskun
n6p6rmjet krijimit t6 nj6 linje komunikimi shum6 t6 shpejt6.

‐ Inspektoriati i Kontrollit t6 Ushqimit, 6sht6 nj6 autoritet shtet6ror i cili kontrollon
vendodhjen e stabilimentit, kushtet teknike, mjedisore, mjek6sore t6 stafit,
aditiv6t, p6rb6r6sit, higjien6n, ushqimet gjysm6 t6 gatshme, ushqimet e gatshme,
pastrimin dhe procedurat e ndjekura gjat6 procesit t6 prodhimit, m6nyr6n dhe
llojin e paketimit, etiketimin, p6rcaktimin e origjin6s.
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‐ Laboratorët e autorizuar të kontrollit, janë laboratorë të atashuar pranë Ministrisë së
Bujqësisë dhe Ushqimit në të cilën analizohen kampione të marra nga prodhimi i
produkteve të ndryshme ushqimore për të analizuar përbërjen e ingredientëve
dhe të mikroorganizmave, nëse është prodhuar brenda standardeve. Në mënyrë
të veçante ky laborator bën edhe Certifikim të Prodhimit. Pagesa e analizave
laboratorike është në ngarkim të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit.

‐ Laboratorët e referencës, janë autoriteti që kryejnë një ose disa lloj analizash të
produktit ushqimor të prodhuar, dhe që sigurojnë një metodologji të caktuar
analizimi të tij .

15.KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR EKSPORT + SHEMBUJ SPECIFIKË

1.Qfarë është eksporti i produkteve ushqimore?
Eksport i produkteve ushqimore do të quhet nxjerrja jashtë territorit të Republikës së
Shqipërisë të produkteve ushqimore të prodhuara brenda saj. Ky proces është një raport
kontraktual midis subjekteve fizike ose juridike të huaj ose vendase që ushtrojnë aktivitetin
në territorin e Republikes së Shqipërisë me subjekte fizike ose juridike të huaja jashtë
territorit të Republikës së Shqipërisë.

2, Qfarë duhet të kemi parasysh gjatë eksportimit?
Duhet të kemi një produkt të prodhuar në kushte cilësore, në përputhje me

standartet e përcaktuar ndërkombëtare dhe europiane.

‐ Përcaktimi i afatit të garancisë së mallit, e tillë konsiderohet nga momenti kur
malli i është dorëzuar blerësit, kur në kontratën e furnizimit nuk është vënë
ndonjë afat tjetër.

‐ Ambalazhimi dhe etiketimi i mallit duhet të bëhet në përputhje me ligjet që
veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur
eksportimi kërkon ambalazhime speciale dhe palët bien dakord ta bëjnë atë.

16. NDIHMA SHTETËRORE DHE MUNDËSITË E FINANCIMIT

Pse është e nevojshme ndihma shtetërore në bujqësi?
‐ Bujqësia është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë sonë dhe zë një përqindje të

konsiderueshme të PBB-së. Familjet rurale vazhdojnë të mbizotërojnë me mbi
50% të popullsisë dhe bujqësia përbën një alternativë të mirë të tregut të punës.

‐ Bujqësia është dominuar nga ferma të vogla dhe të copëtuara, dhe ky parcelizim i
tokës bujqësore ka sjellë vështirësi në prodhimin e produkteve bujqësore pasi
përdorimi i mekanikës bujqësore është i vështirë dhe në rastet kur përdoret ai
është mjaft i shtrenjtë.

‐ Lëvizjet migruese nga zonat rurale në drejtim të atyre urbane kanë çuar në
braktisjen e konsiderueshme të tokës bujqësore, dhe si rezultat tregu ynë është i
mbushur me produkte bujqësore të importuara.
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Mbështjete tjetër financiare për fermerët dhe agrobizneset ofrojnë dhe organet shtetërore në
formën e ndihmës shtetërore. Kjo ndihmë aktualisht ofrohet në dy mënyra, nëpërmjet:

a) kompesimit të tarifës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar kundrejt furnizimeve të produkteve
ndaj një tatimpaguesi të TVSH – së, në kuadër të veprimtarisë së tij në një nga fushat e
prodhimit të produkteve bujqësore e blegtorale; dhe

b) Programit për “Për Mbështetjen e Prodhimit Bujqësor për vitin 2008” përfshirë dhe atë
blegtoral dhe të agropërpunimit, të administruar nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe
mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK).

Për përfitimin e ndihmës shtetërore në format e mësipërme fermeri apo një agrobiznes duhet
të pajiset me kartën e fermerit nga Drejtoria Rajonale e Buqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
(DRBUMK) së Konsumatorit në rrethin ku ndodhet vendi i tyre i biznesit/toka bujqësore.

Si tY pajisemi me KartYn e Fermerit?

Së pari, Kartat e Fermerit përgatiten nga DRBUMK-u dhe më pas u shpërndahen
fermerëve sipas rretheve, komunave dhe fshatrave nëpërmjet strukturave dhe
punonjësve lokalë. Fermerët, të cilët marrin në dorëzim Kartën e Fermerit, duhet të
nënshkruajnë procesverbalin e marrjes në dorëzim së kartës dhe të kërkojnë shpjegime më të
hollësishme për qëllimin e përdorimit të saj.

Karta e Fermerit përmban këto të dhëna:
a) emrin dhe mbiemrin e fermerit;
b) kodin e fermës sipas regjistrit të mbajtur nga DRBUMK-u;
c) emrin mbiemrin dhe firmën e Drejtorit të DRBUMK-ut; si dhe
d) vulën e njomë të DRBUMK-ut.

DRBUMK-u pajis me Kartën e Fermerit edhe fermerët të cilët nuk janë regjistruar në
DRBUMK dhe si të tillë nuk kanë edhe kodin e tyre personal. DRBUMK-u për fermerët e
konstatuar të paregjistruar, gjatë përgatitjes dhe shpërndarjes së Kartave të Fermerit, harton
një listë të veçantë e cila i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave Bujqësore të
Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.

a. Sa YshtY niveli i kompensimit tY TVSH dhe pYr çfarY mallrash apo shYrbimesh? Kush
pYrfiton nga kompensim i i tarifYs sY TVSH – sY ?

Fermerët, të cilët në kuadër të veprimtarisë së kryer prej tyre, në një nga fushat e prodhimit të
produkteve bujqësore e blegtorale, furnizojnë një person i cili është tatimpagues i TVSH – së,
përfitojnë një kompensim kundrejt furnizimeve të kryera, sipas skemës së kompensimit të
akorduar.

Ky kompensim i paguhet fermerit shitës, nga blerësi i cili është tatimpagues i TVSH – së në
masën 6 % i cili është i barabartë me produktin e përqindjes fikse të kompensimit (6 %) me
vlerën e furnizimit dhe llogaritet, për çdo furnizim të fermerit, për personin e tatueshëm.
Kompensimi mbulon një pjesë të TVSH-së së paguar prej fermerëve, të përfshirë në
çmimin e blerjes së mallrave e shërbimeve, që u janë furnizuar atyre, për nevoja të
veprimtarisë ekonomike, bujqësore e blegtorale.

Ky kompensim përfitohet vetëm nga fermerët të cilët:
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a) nuk janë regjistruar dhe nuk detyrohen të regjistrohen si tatimpagues të TVSH – së, që
do të thotë që ata duhet të jenë të regjistruar si biznes i vogël që të mund të përfitojnë
kompensimin;

b) bëjnë furnizimin me produkte që vijnë nga puna e tyre në fushën e prodhimit bujqësor apo
blegtoral;

c) mallrat ua furnizojnë të tretëve, tatimpagues të TVSH - së;
d) janë pajisur me kodin personal, të lëshuar nga MBUMK-u, dhe Kartën e Fermerit.

Fermerët kompensohen për TVSH-në në rast se ata furnizojnë/shesin produktet si më poshtë:

1. Produkte bujqësore:

a) produkte bujqësore të përgjithshme;
b) bimë zbukuruese dhe lule, të natyrës dhe të serave;
c) prodhime të kërpudhave;
d) prodhime të fidanishteve (kultivimin e pemëve të reja për shitje),
farave; e) produkte medicinale.

2. Produktet blegtorale
qumësht dhe nënprodukte të qumështit;

3. Të tj era.

a) mbarështrim i bagëtive;
b) mbarështrim i shpendëve;
c) mbarështrim i lepujve;
d) mbarështrim i bletëve;
e) mbarështrim i krimbit të mëndafshit;
f) mbarështrim i kërmillit;

Kujdes!!! Fermerët shitës duhet t’i kërkojnë personit tatimpagues të TVSH – së blerës, të
cilit i furnizojnë mallrat, kompensimin e TVSH – së në masën 6 % dhe për këtë ky
tatimpagues i TVSH – së, blerës i produkteve të mësipërm të furnizuara/shitura nga fermeri
duhet të pajisin atë me një faturë tatimore për çdo shitje të produkteve.

Vlera, që paraqitet në faturë, duhet të jetë vlera e të gjithë produkteve për të cilat tatimpaguesi
blerës i këtyre produkteve paguan fermerin shitës.
Fermeri shitës duhet të ketë parasysh që fatura tatimore që do të lëshojë blerësi i produkteve
të shitura nga fermeri shitës duhet të ketë në krye të saj shënimin “Faturë e lëshuar nga
blerësi ” si dhe të përmbaj ë edhe këto të dhëna:
a) Emrin, adresën, NIPT-i e tatimpaguesit të TVSH – së blerës;
b) Emrin, mbiemrin, adresën, kodin personal të fermerit shitës;
c) Datën, kur lëshohet fatura;
d) Përshkrimin e çdo lloj produkti të shitur/furnizuar;
e) Sasinë e produkteve të shitura/furnizuara;
f) Qmimin për çdo njësi të çdo lloj produkti të shitur/furnizuar;
g) Vlerën e shitjes/furnizimit (vlerën e që paguan blerësi për produktet e shitura/furnizuara);
h) Përqindjen e kompensimit të paguar (6%);
i) Shumën e kompensimit të paguar;
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j) Vler&n e p&rgjithshme t& paguar p&r at& shitje/furnizim.
Shembull: Fermeri x është i regjistruar si biznes i vogël në zyrën e tatimeve të komunës së tij, dhe si i tillë ai nuk
paguan TPSH-në për mallrat dhe shërbimet që ai shet/furnizon. Gjithashtu, ai është regjistruar në Zyrën e
Bujqësisë të Rrethit në të cilin ndodhet komuna e tij dhe është pajisur nga kjo zyrë me kodin personal të tij si
dhe Kartën e Fermerit.

Fermeri X ka marrëdhënie biznesi me firmën Y e cila merret me grumbullimin dhe përpunimin e qumështit dhe
prodhimin e produkteve të tij. Firma X është firmë e regjistruar si tatimpagues i TPSH – së pasi ajo ka të
ardhura më të mëdha se 8 000 000 lekë të reja në vit. Në muajin maj, fermeri Y furnizon/ i shet firmës Y një
sasi qumështi, e cila ka një vlerë p.sh. prej 100 000 lekësh. Firma Y duhet ti paguajë fermerit X kompensimin
për TPSH-në, e cila do të jetë 6 % e vlerës prej 100.000 lekësh të reja të qumështit të shitur firmës Y nga
fermeri X.

Kështu, fermerit X do t’i paguhet nga firma Y shuma prej 600 lekësh të reja. Fermeri duhet të sigurohet që për
këtë shumë të pajiset nga firma Y me faturën tatimore e cila do të ketë në krye të saj shënimin “Faturë e
lëshuar nga blerësi ” dhe të gjitha të dhënat e jera përshirë edhe shumën e kompensuar.

b. Ndihma shtetërore nëpërmjet programit “Për Mbështetjen e Prodhimit Bujqësor” për
vitin 2008

Programi “P&r mb&shtetjen e prodhimit bujq&sor” parashikon nj& fond prej rreth 860 milion
lek& t& reja n& buxhetin e shtetit p&r vitin 2008, i cili do t& p&rdoret n& dy forma:

I. Mb&shtetje e drejtp&rdrejt& e prodhimit bujq&sor; dhe
II. Mb&shtetje me pages&n, nga ana e shtetit, t& p&rqindj es s& interesit t& kredive t& marra prej

fermer&ve nga bankat.

P&rfituesit nga fondi i programit n&p&rmjet masave, t& cilat nd&rmerren n& kuadrin e politik&s
s& bujq&sis& dhe t& zhvillimit rural jan&:

a) fermer&t, grupet e fermer&ve, personat fizik& apo juridik&, t& cil&t kan& aktivitet bujq&sor
ose aktivitet ekonomik t& lidhur me t&.
b) personat fizik& apo juridik& t& cil&t e ushtrojn& aktivitetin e tyre n& industrin&
agro-ushqimore.
c) personat fizik& apo juridik& t& cil&t ofrojn& sh&rbime p&r aktivitetet bujq&sore dhe
aktivitetet t& tjera rurale.

I. Mbështetja e drejtpërdrejtë e prodhimit bujqësor

Mb&shtetja e drejtp&rdrejt& jepet p&r:

1. Prodhim vaj ulliri tejet i virgj&r (extra-vergine).
2. Mbrojtje t& ullishtave nga miza e ullirit.
3. Certifikim t& produkteve bujq&sore bio nga bim&t e kultivuara.
4. Ujitjen me pika n& pem&toret intensive.
5. Prodhim fidan&sh p&r llojet autoktone t& rrushit “Kallmet”, “Debin&“ dhe “Vlosh” p&r

fidanishte.
6. Ngritje t& vreshtave, t& pem&toreve dhe ullishtave t& reja.
7. Serat me ngrohje teknike p&r ndryshimin e sistemit t& p&rdorimit t& l&nd&s djeg&se nga

naft& n& solar.
8. Fermat blegtorale q& mbar&shtojn& jo m& pak se 10 krer& lop& qum&shti t& matrikulluara

dhe q& dor&zojn& prodhimin n& qendrat e p&rpunimit t& regjistruara n& organet tatimore.
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9. Mbar6shtimin e dhenve n6 kullota, p6r vendq6ndrime dhe l6vizje nga kullotat verore n6
ato dim6rore dhe anasjelltas, p6r tufat mbi 50 krer6 t6 matrikulluara.

1. Prodhim vaj ulliri tejet i virgjër ( extra-vergine)

Masa e p6rfitimit t6 mb6shtetjes financiare p6r prodhimin dhe shitjen e vajit tejet t6 virgj6r
është 100 lekë për çdo litër të shitur.

K6t6 mb6shtetje financiare e p6rfitojn6 vet6m ata p6rpunues t6 vajit t6 ullirit q6:
a) jan6 t6 regjistruar n6 deg6n e Taks6 –Tatimeve t6 rrethit p6rkat6s dhe q6 nuk kan6 detyrime

financiare t6 pa shlyera t6 v6rtetuar me nj6 v6rtetim t6 deg6s s6 Taks6 – Tatimeve t6
rrethit;

b) ruajn6 prodhimin n6 cistern6 me p6rb6rje inoksi (inox);
c) prodhojn6 vaj ulliri t6 virgj6r t6 cil6sis6 s6 lart6 s6 lart6 (ekstra vergine), e cili plot6son

standardet teknike.

Aplikimet p6r mb6shtetje financiare p6r prodhimin e vajit t6 ullirit tejet t6 virgj6r (Extra
vergine) paraqiten nga p6rpunuesit pran6 Zyr6s s6 Bujq6sis6 n6 rrethin ku ky ndodhet
biznesi i tyre sipas formularit nr. 1, i cili merret pran6 k6saj zyre. Mund t6 aplikohet vet6m dy
her6 n6 vit: nga 15 shkurti deri m6 1 mars 2008 dhe nga 1 tetor deri m6 30 n6ntor 2008.

Zyra e Bujq6sis6 s6 Rrethit plot6son Aktin e Pranimit t6 k6rkes6s p6r aplikim dhe nj6 kopje e
Aktit t6 Pranimit i jepet fermerit personit q6 ka aplikuar.

Me marrjen e k6rkes6s, DRBUMK-u ngre nj6 grup verifikimi i cili brenda 10 dit6ve nga
marrja e k6rkes6s p6r aplikim duhet t6 marr6 p6r analiz6, mostr6n e vajit t6 prodhuar nga
aplikanti. Mostra e marr6 d6rgohet p6r analiz6 nga grupi i verifikimit n6 laboratorin e
Institutit t6 Siguris6 Ushqimore dhe Veterinaris6 (ISUV) n6 Tiran6. Pas kryerjes s6 analiz6s
ISUV l6shon nj6 flet6 analize, n6 t6 cil6n pasqyrohen treguesit e vajit t6 analizuar dhe
DRBUMK njofton aplikuesin p6r rezultatin e analiz6s.

Shpenzimet p6r kryerjen e k6tyre analizave p6rballohen nga aplikuesi (prodhuesi i vajit).

Aplikuesi (prodhuesi i vajit) mund t6 p6rfitoj6 mb6shtetjen financiare vet6m pas shitjes s6
vajit t6 cil6sis6 s6 lart6 (ekstra vergine) me fatur6 tatimore t6 l6shuar prej tij.

Pas shitjes s6 vajit, prodhuesi duhet t6 njoftoj6 DRBUMK-un, i cili brenda 10 dit6ve nga data e
njoftimit duhet t6 d6rgoj6 p6rs6ri grupin e verifikimit, i cili b6n verifikimin fizik n6 vend t6
vajit dhe t6 faturave tatimore t6 shitj es. DRBUMK d6rgon brenda 10 dit6ve nga verifikimi i
shitjes s6 vajit nj6 kopje t6 t6 dh6nave p6r financim t6 prodhuesit tek Projekti 2KR p6r çdo
p6rfitues. Projekti 2KR, pasi merr t6 gjith6 dokumentacionin p6rkat6s nga DRBUMK-u dhe pas
verifikimit t6 zbatimit t6 procedurave t6 aplikimit dhe verifikimit 6sht6 i detyruar q6 brenda
30 dit6ve t6 b6j6 xhirimin e parave n6 numrin e llogaris6 t6 p6rfituesit.

2. Mbrojtja e ullishtave nga miza e ullirit

Masa e p6rfitimit t6 mb6shtetjes financiare p6r mbrojtjen e ullishtave nga miza e ullirit 6sht6
17 000 lek6 p6r 1 hektar ullisht6.
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Mbrojtja e ullishtave nga miza e ullirit, e cila përfiton nga mbështetja financiare duhet të
kryhet nëpërmjet trajtimit të vendosjes në ullishte të “grackave” me feromone (ECHO-
TRAPE).

Trajtimi i ullishtave nëpërmjet “grackave” me feromone do të bëhet në tre zona pilot në
rrethet: Vlorë, Berat dhe Durrës  në sipërfaqe të mëdha në blloqe, jo më të vogla se 100
hektarë. Sipërfaqet që do të trajtohen do të jenë si më poshtë:

• Vlore : Blloqet: Pusi i Mezinit-Nartë-Mifol-Trevellezër – gjithsej 500 ha
• Berat: Blloqet: Otllak-Dushk-Lapardha 1-Lapardha 2 –gjithsej 370 ha
• Durrës : Blloku: Shkallnur-Manskuri –gjithsej 130 ha

Koha e fillimit dhe mbarimit të trajtimit të secilit bllok përcaktohet nga DRBUMK-u, ndërsa
preparatet që do të përdoren dhe mënyra e trajtimit përcaktohen nga Projekti 2KR në
bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit të Kafshëve dhe Mbrojtjes së Bimëve (sektori i
mbrojtjes së bimëve). Trajtimi i ullishtave kryhet nga subjektet private, të cilat përzgjidhen
nga projekti 2KR nëpërmjet procedurave të prokurimit publik.

Subjekti privat, i përzgjedhur si më lart në bashkëpunim me pronarët e ullishtave, kryen
procesin e vendosjes së preparateve dhe në përfundim të tij njofton DRBUMK-un për
përfundimin e punës. Brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit, DRBUMK-u bën verifikimin në
vend të punës së kryer me anë të një komisioni të ngritur prej saj me propozim të Projektit
2KR, si dhe plotëson të dhënat në një formular verifikimi, i cili shoqërohet me listën e
plotë të pronarëve të cilët vërtetojnë trajtimin e sipërfaqes së ullishtës që kanë në pronësi.

Brenda 10 ditëve nga verifikimi prej komisionit të punës së kryer, DRBUMK-u dërgon tek
projekti 2KR formularët e verifikimit së bashku me një kopje të listës së pronareve. Projekti
2KR pas marrjes së këtij dokumentacioni dhe pas verifikimit të tij, është i detyruar që brenda
30 ditëve të bëjë xhirimin e parave tek subjekti për punën e kryer.

3. Certifikim të produkteve bujqësore Bio nga bimët e kultivuara.

Masa e përfitimit të mbështetjes financiare për certifikimin e produkteve bujqësore organike
(Bio) nga bimët e kultivuara për eksport, është 50 % e kostos së certifikimit, por jo më
shumë se 70 000 lekë për qdo fermë në një vit .
Për produktet Bio të destinuara për tregun vendas masa e mbështetjes financiare është 50 %
e kostos së qertifikimit, por jo më shumë se 6 000 lekë për qdo fermë një vit.

Këtë mbështetje e përfitojnë vetëm ata fermerë që kanë ferma të certifikuara për prodhim
Bio.

Fermeri i interesuar për mbështetje financiare mund të aplikojë pranë Zyrës së Bujqësisë në
rreth duke plotësuar kërkesën për aplikim, sipas formularit nr. 1 që i vihet në dispozicion nga
zyra. Bashkë me kërkesën e plotësuar për aplikim sipas formularit nr. 1, fermeri aplikues
duhet të dorëzojë edhe dokumentet e mëposhtme:

a) Formularin nr. 13 me të dhënat kryesore të fermës;
b) Dokumentin që vërteton regjistrimin si njësi e prodhimit organik nga Komisioni

Shtetëror i prodhimit organik (KSHPO);
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c) Certifikatën Bio ose në kalim (konvertim) të lëshuar nga organizmi certifikues për
produktin/et e fermës se tij.

d) Faturën e pagesës së bërë për kryerjen e certifikimit;
e) Certifikatën e pronësisë mbi tokën bujqësore ose aktin e marrjes se tokës në

pronësi (tapinë) apo kontratën e marrjes me qera për një periudhë jo më pak se 4 vjet;
f) Një deklaratë që nuk ka përfituar mbështetje për certifikim nga burime të tjera.

Zyra e Bujqësisë plotëson akt-pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas një
formulari nr. 3, një kopje e të cilit duhet t’ jepet aplikuesit.

DRBUMK-u pas dorëzimit të kërkesës dhe gjithë dokumentacionit për aplikim nga Zyra e
Bujqësisë së rrethit kontrollon dokumentacionin e paraqitur, dhe brenda 10 ditëve e përcjell
atë tek projekti 2KR për likuidim në formën e një përmbledhëseje, si dhe një kopje të
plotë të dokumentacionit të paraqitur nga fermeri.

Projekti 2KR bën verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga DRBUMK-u si dhe vërteton
saktësinë e tij duke marrë të dhënat e nevojshme në KSHPO në MBUMK. Pas verifikimit,
projekti 2KR është i detyruar që brenda 30 ditëve të bëjë xhirimin e parave në numrin e
llogarisë së përfituesit.

4. Ujitjen me pika në pemëtoret intensive

Masa e mbështetjes financiare për ujitjen me pika në pemëtoret intensive është 300 000 lekë
për hektar.

Kjo mbështetje financiare mund të përfitohet vetëm nga fermerët që:

a) kanë pemëtoret intensive në prodhim të plotë (mbi 3-vjeçare) dhe sipërfaqe jo më
pak se 5 dynym.

b) kanë pemëtore në bllok dhe jo të ndarë në dy a më shumë ngastra.
c) nuk kanë marrë më parë mbështetje nga grante apo donacione të ndryshme për ujitje.
d) fusin për herë të parë këtë teknike ujitjeje në përdorim, dhe nuk mbështeten ata që e

kanë blerë impiantin para vitit 2008.

Fermerët e interesuar mund të aplikojnë brenda periudhës së aplikimit që fillon më 1 mars
2008 dhe mbyllet më 30 prill 2008 1 .

Kërkesa per aplikim, sipas formularit nr. 1, paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
rreth dhe duhet të shoqërohet me projektin e plotë, i cili duhet të përmbajë këto të dhëna:

a) Sipërfaqen e pemëtores;
b) Specia që kultivon;
c) Prodhimi vjetor i pritshëm;
d) Vitin e ngritjes së pemëtores;
e) Teknologjia e aplikuar (distancat e mbjelljes, numri i bimëve për hektar, niveli i

shërbimeve që kryhen etj.)

1 Kjo periudhë tashmë ka përfunduar, por megjithatë ia vlen te sqarohet pasi procedura mund të vlejë per
programin e vitit pasardhës 2009.
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f) Të dhëna për zonën në të cilën ndodhet ferma bujqësore (largësia me tregun,
infrastruktura, perspektiva e afërt e zhvillimit të sektorit bujqësor, etj)

g) Certifikatën e pronësisë mbi tokën bujqësore ose aktin e marrjes së tokës në
pronësi (tapinë), apo vërtetim nga komuna/bashkia mbi pronësinë e tokës me pemëtore.

Zyra e Bujqësisë së rrethit plotëson Akt Pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas
një formulari nr. 3, një kopje e të cilit duhet t’i jepet aplikuesit.

Zyra e Bujqësisë së rrethit regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit
për rrethin, dhe brenda 10 ditëve i dorëzon ato së bashku me Dokumentin e Proj ektit në
DRBUMK, i cili regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit për
raj onin.

Në çdo Drejtori Rajonale të Bujqësisë ngrihet “Grupi i Vlerësimit  të Projekteve” , i cili
kryesohet nga Drejtori Rajonal i Bujqësisë dhe 4 anëtarë të tjerë. Grupi i Vlerësimit të
Projekteve bën vlerësimet e projekteve të paraqitura dhe në fund të muajt prill përcakton
projektet fituese.

Vlerësimi i projekteve “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” bëhet me sistem pikësh. Niveli
maksimal i vlerësimit është 100 pikë dhe ato projekte të cilat vlerësohen me 70 deri në 100
pikë konsiderohen si fitues. Vlerësimi bëhet sipas disa treguesve kryesorë që kushtëzojnë
zbatimin e projektit dhe vlerësimi maksimal për secilin tregues do të jetë:

a) Specia deri në 20 pikë . ( Vlerësimi maksimal për mollën)
b) Vendndodhja sipas rajonizimit deri në 20 pikë . (Vlerësimi maksimal kur aplikimi vjen

nga zonat tipike të pemëtarisë)
c) Sipërfaqja deri në 40 pikë . (Vlerësimi maksimal për sipërfaqen më të madhe)
d) Mosha e pemëtores deri 20 pikë . (Vlerësimi maksimal për pemëtoret mbi 5-vjeçare)
Per kriteret ku shuma e pikëve nuk është fiksuar, pikët që i shkojnë çdo aplikanti
përcaktohen në raport me pikët maksimale dhe madhësinë e kriterit.

DRBUMK-u brenda 10 ditëve nga përfundimi i vlerësimit të projekteve njofton fermerët
që kanë fituar të drejtën e mbështetjes financiare, si dhe i informon ata për procedurat e tjera
që ndiqen deri në xhirimin e vlerës së parashikuar për mbështetje në llogarinë e fermerit
fitues.

Fermeri, që është përzgjedhur për të përfituar, mbështetet financiarisht vetëm pasi të ketë
blerë dhe vënë në punë impiantin e ujitjes. Për të verifikuar realizimin e projekteve fituese dhe
plotësimin e dokumentacionit të kërkuar për xhirimin e vlerës në çdo rreth ngrihet nga
DRBUMK-u “Grupi i Verifikimit” .

Fermeri duhet të njoftojë Zyrën e Bujqësisë në rreth menjëherë pas përfundimit të punës për
vënien në punë të impiantit ujitës në pemëtore. Zyra, brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit,
duhet të dërgojë Grupin e Verifikimit, i cili bën verifikimin në vend dhe plotëson të dhënat në
Aktin e Verifikimit të realizimit të projektit.

Brenda 10 ditëve nga përfundimi i verifikimit të projektit, Zyra e Bujqësisë në rreth dërgon
një kopje të te dhënave në DRBUMK, që kontrollon të gjithë dokumentacionin e paraqitur
dhe brenda po 10 ditëve e përcjell atë tek projekti 2KR për xhirimin e vlerës së mbështetjes.
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Projekti 2KR pasi merr të gjithë dokumentacionin nga DRBUMK-u dhe pas verifikimit të
zbatimit të procedurave të aplikimit dhe verifikimit brenda 30 ditëve duhet të bëjë
xhirimin e parave ne numrin e llogarisë se përfituesit.

5. Prodhim fidanësh për llojet autoktone të rrushit “ Kallmet”, “Debinë“ dhe “Vlosh ” për
fidanishte.

Masa e përfitimit të mbështetjes financiare që prodhon fidanë për llojet autoktone të rrushit
“Kallmet”, “Debinë” dhe “Vlosh” për fidanishte të re për sipërfaqe jo më pak se 3 dynym
është 1 200 000 lekë për hektar.

Këtë mbështetje financiare mund ta përfitojnë vetëm ata prodhues fidanësh që zhvillojnë
aktivitetin e tyre në rrethet:
a) Shkodër dhe Lezhë për fidanë të llojit “Kallmet”;
b) Vlore dhe Berat për fidanë të llojit “Vlosh”; dhe
c) Gjirokastër, Përmet, Kolonjë për fidanë të llojit “Debinë”.

Kriteret për të përfituar mbështetje janë si me poshtë:

a) Sipërfaqja e fidanishtes nuk duhet të jetë më e vogël se 3 dynymë.
b) Fidanishtja duhet të jetë në bllok, dhe jo e ndarë në dy apo më shumë parcela.
c) Nëse përfituesi është prodhues edhe i fidanëve të llojeve të tjera të hardhisë, fidanishtja e

destinuar për të prodhuar fidanë të llojeve, “Kallmet”, “Vlosh” dhe “Debinë” duhet të
jetë e veçuar dhe e papërzier me pjesën tjetër të fidanishtes.

d) Nëse prodhuesi i fidanëve brenda sipërfaqes së destinuar për prodhim të fidanëve të
llojeve “Kallmet”, “Vlosh”, apo “Debinë” ka edhe lloje të tjera të hardhisë, atëherë nuk
përfiton mbështetje.

Periudha e aplikimit për mbështetje financiare fillon më 15 janar dhe përfundon me 30 mars
2008 2 .

Kërkesa për Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
rreth dhe duhet të shoqërohet me projektin e plotë, i cili duhet të përmbajë këto të dhëna:

a) Skemën e mbjelljes;
b) Specien
c) Llojin
d) Përshkrimin e shkurtër i teknologjisë që do të përdoret në ngritjen e fidanishtes.
e) Koston e ngritjes së fidanishtes;
f) Certifikatën e pronësisë mbi tokën bujqësore ose aktin e marrjes së tokës në

pronësi (tapinë) apo vërtetim nga komuna/bashkia mbi pronësinë e tokës.
g) Për tokat e marra me qera - kontrate qeraje me afat jo më pak se 3 vjet nga viti i

aplikimit.

Zyra e Bujqësisë së Rrethit plotëson Akt Pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas
një formulari nr. 3 , një kopje e të cilit duhet t’i jepet aplikuesit.

2 Kjo periudhë tashmë ka përfunduar, por megjithatë ia vlen të sqarohet pasi procedura mund të vlejë për
programin e vitit pasardhës 2009.
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Zyra e Bujqësisë së rrethit regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit
për rrethin, dhe brenda 10 ditëve i dorëzon ato së bashku me Dokumentin e Projektit në
DRBUMK, i cili regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit për
raj onin.

Në çdo Drejtori Rajonale të Bujqësisë ngrihet “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” i cili
kryesohet nga Drejtori Rajonal i Bujqësisë dhe 4 anëtarë të tjerë. Grupi i Vlerësimit të
Projekteve bën vlerësimet e projekteve të paraqitura dhe në fund të muajit mars përcakton
projektet fituese.

Vlerësimi i projekteve nga “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” bëhet me sistem pikësh.
Niveli maksimal i vlerësimit është 100 pikë dhe ato projekte të cilat vlerësohen me 70 deri në
100 pikë konsiderohen si fitues. Vlerësimi bëhet sipas disa treguesve kryesorë që kushtëzojnë
zbatimin e projektit dhe vlerësimi maksimal për secilin tregues do të jetë:

a) Vendndodhja dhe zona sipas rajonizimit 25 pikë (Vlerësimi maksimal për aplikimet që
vijnë nga zonat tipike të prodhimit në këto lloje)

b) Sipërfaqja e fidanishtes 50 pikë (Vlerësimi maksimal për sipërfaqen më të madhe të
paraqitur nga aplikuesi)

c) Teknologjia që do të përdoret 25 pikë (Vlerësimi maksimal për projektet që parashikojnë
mbulim me polietilen dhe ujitje me pika të fidanishtes)

Për kriteret ku shuma e pikëve nuk është fiksuar pikët që i shkojnë çdo aplikanti përcaktohen
në raport me pikët maksimale dhe me madhësinë e kriterit.

DRBUMK-u njofton fermerët që kanë fituar të drejtën e mbështetjes financiare pas
procedurave të vlerësimit, si dhe i informon ata për procedurat e tjera që ndiqen deri në
xhirimin e vlerës së parashikuar për mbështetje në llogarinë e fermerit fitues.

Fermeri që është përzgjedhur për të përfituar, mbështetet financiarisht vetëm pasi të ketë
ndërtuar fidanishten. Për të verifikuar realizimin e projekteve fitues dhe plotësimin e
dokumentacionit të kërkuar për xhirimin e vlerës në çdo rreth ngrihet nga DRBUMK-u
“Grupi i Verifikimit” .

Fermeri duhet të njoftojë Zyrën e Bujqësisë në rreth menjëherë pas përfundimit të punës për
ngritjen e fidanishtes. Zyra pas marrjes së njoftimit duhet të dërgojë Grupin e Verifikimit,
i cili bën verifikimin në vend dhe plotëson të dhënat në Aktin e Verifikimit të realizimit të
projektit. Verifikimi i fidanishtes bëhet në periudhën e vegjetacionit të plotë gjatë muajit
korrik- gusht 2008. Verifikimi në këtë fazë bëhet me qëllim që t’i krijojë mundësi grupit të
verifikimit që në bazë të treguesve bio-morfologjikë të bimëve të bëjë identifikimin e llojit
përkatës (Kallmet, Vlosh apo Debinë).

Brenda 10 ditëve nga përfundimi i verifikimit të projektit, Zyra e Bujqësisë në rreth dërgon
një kopje të të dhënave në DRBUMK, i cili kontrollon të gjithë dokumentacionin e paraqitur
dhe brenda po 10 ditëve e përcjell atë tek projekti 2KR për xhirimin e vlerës së mbështetjes.

Projekti 2KR, pasi merr të gjithë dokumentacionin nga DRBUMK-u, dhe pas verifikimit të
zbatimit të procedurave të aplikimit dhe verifikimit brenda 30 ditëve duhet të bëjë
xhirimin e parave në numrin e llogarisë së përfituesit.
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6. Ngritja e vreshtave, pemëtoreve dhe ullishtave të reja.

Masa e përfitimit nga mbështetja financiare për ngritje:
a) vreshti të ri, për sipërfaqe jo më pak se 5 dynym është 500.000 lekë të reja për hektar;
b) pemëtoresh të reja për sipërfaqe jo më pak se 4 dynym është 300.000 lekë të reja për

hektar;
c) ullishtash të reja për sipërfaqe jo më pak se 4 dynym është 300.000 lekë të reja për hektar.

Periudha e aplikimit për mbështetje financiare fillon më 15 janar dhe përfundon më 15 mars
2008 3 .

Fermerët që kanë përfituar mbështetje për ngritje vreshti, pemëtore apo ullishte nga fondi i
vitit 2007, nëse aplikojnë për vitin 2008 duhet të mbjellin jo më pak se një hektar vreshtë,
pemëtore ose ullishte.

Kërkesa per Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
rreth dhe duhet të shoqërohet me projektin e plotë i cili duhet të përmbajë këto të dhëna:

a) Skemën e mbj ellj es
b) Specien
c) Lloj in
d) Një përshkrim të shkurtër të teknologjisë që do të përdoret në ngritjen e vreshtit,

pemëtores apo ullishtës
e) Afatin e ngritjes së vreshtit, pemëtores apo ullishtës
f) Koston e ngritjes së vreshtit, pemëtores apo ullishtës
g) Certifikatën e pronësisë mbi tokën bujqësore, aktin e marrjes se tokës në pronësi (tapinë)

apo vërtetimin nga komuna/bashkia mbi pronësinë e tokës ose kontratën e marrjes me
qera të tokës për një periudhë jo më pak se 10 vjet.

Zyra e Bujqësisë së Rrethit plotëson Akt Pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas
nj ë formulari nr. 3, nj ë kopj e e të cilit duhet t’i j epet aplikuesit.

Zyra e Bujqësisë së Rrethit regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit
për rrethin dhe brenda 10 ditëve i dorëzon ato së bashku me Dokumentin e Projektit në
DRBUMK, i cili regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit për
raj onin.

Në çdo Drejtori Rajonale të Bujqësisë ngrihet “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” , i cili
kryesohet nga Drejtori Rajonal i Bujqësisë dhe 4 anëtarë të tjerë. Grupi i Vlerësimit të
Projekteve bën vlerësimet e projekteve të paraqitura vetëm një herë në fund të muajit mars ku
përcakton projektet fituese.

Vlerësimi i projekteve nga “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” bëhet me sistem pikësh.
Niveli maksimal i vlerësimit është 100 pikë dhe ato projekte të cilat vlerësohen me 70 deri në
100 pikë konsiderohen si fitues. Vlerësimi bëhet sipas disa treguesve kryesore që kushtëzojnë
zbatimin e projektit dhe vlerësimi maksimal për secilin tregues do të jetë:

3 Kjo periudhë tashmë ka përfunduar, por megjithatë ia vlen të sqarohet, pasi procedura mund të vlejë për
programin e vitit pasardhës 2009.
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a) Vendndodhja (zona sipas rajonizimit) 15 pikë .
b) Specia 10 pikë
c) Lloji 10 pikë
d) Sipërfaqja e pemëtores/vreshtit/ullishtës 30 pikë
e) Teknologjia që do të përdoret 25 pikë . Në format tradicionale të mbjelljes në pemëtari

dhe ullishte numri i bimëve në asnjë rast nuk duhet të jetë më pak se 250 bimë për
hektar.

f) Afërsia me tregun urban 10 pikë

Për kriteret ku shuma e pikëve nuk është fiksuar pikët që i shkojnë çdo aplikanti përcaktohen
në raport me pikët maksimale dhe me madhësinë e kriterit.

Në vlerësimin e projektit mbahen në konsideratë zonat tipike per vreshtarinë, pemëtarinë
dhe ullirin si dhe speciet dhe kultivarët më të përshtatshëm sipas zonave.

Vlerësimet maksimale për treguesit kryesorë të paraqitur më sipër bëhen në rastet e
mëposhtme:

a) Vlerësimi maksimal për vendndodhjen jepet në rastet kur aplikimi vjen nga zonat tipike
për vreshtë, pemëtore apo ullishtë, të listuara sipas zonave me përparësi të
përcaktuara nga DRBUMK-u.

b) Vlerësimi maksimal për specien jepet në rastin e aplikimeve për ngritje të pemëtoreve
dhe për atë specie që mendohet se është me përparësi për rajonin sipas një renditjeje që
gjykohet nga vetë DRBUMK-u (mollë, kumbull, dardhë, pjeshkë, qershi... etj)

c) Vlerësimi maksimal për kultivarin jepet për ata kultivarë që njihen si më të mirët për
rajonin për verë të kuqe, verë të bardhë, verë tavoline (rrushi), për vaj apo për konsum
(ulliri) etj .

d) Vlerësimi maksimal për sipërfaqen bëhet për aplikimet që parashikojnë sipërfaqen më të
madhe me vreshtë, pemëtore dhe ullishte. Sa më e madhe të jetë sipërfaqja që do të
mbillet mbi 4 dynymë për ullishte dhe pemëtore apo mbi 5 dynymë për vreshtë, aq më i
madh është numri i pikëve të dhëna për këtë tregues.

e) Vlerësimin maksimal për teknologjinë e marrin ato aplikime që parashikojnë ndërhyrje
më të mëdha në mobilimin e tokës, si dhe ato aplikime që parashikojnë ngritje
pemëtoresh apo ullishtesh intensive krahasuar me ato tradicionale.

f) Vlerësimi maksimal për afërsinë me tregun jepet në rastin kur pemëtorja, ullishta apo
vreshti ndodhen në afërsi të tregj eve të mëdha urbane.

DRBUMK-u njofton fermerët që kanë fituar të drejtën e mbështetjes financiare pas
procedurave të vlerësimit, si dhe i informon ata për procedurat tjera që ndiqen deri në
xhirimin e vlerës së parashikuar për mbështetje në llogarinë e fermerit fitues.

Fermeri që është përzgjedhur për të përfituar, mbështetet financiarisht vetëm pasi të ketë
ndërtuar vreshtin, pemëtoren ose ullishtën sipas projektit me të cilin ka aplikuar. Për të
verifikuar realizimin e projekteve fitues dhe plotësimin e dokumentacionit të kërkuar për
xhirimin e vlerës në çdo rreth ngrihet nga DRBUMK-u “Grupi i Verifikimit” .

Fermeri duhet të njoftojë Zyrën e Bujqësisë në rreth menjëherë pas përfundimit të punës për
ngritjen e vreshtit, pemëtores apo ullishtës. Zyra, pas marrjes së njoftimit, duhet të dërgojë
Grupin e Verifikimit i cili bën verifikimin në vend dhe plotëson të dhënat në Aktin e
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Verifikimit t6 Realizimit t6 Projektit. N6 momentin e verifikimit t6 realizimit t6 projektit
fermeri duhet t6 paraqes6 edhe nj6 kopje t6 certifikat6s s6 garancis6 s6 materialit mbjell6s t6
p6rdorur (fidanit) t6 siguruar nga shit6si. Kopja e certifikat6s duhet t6 paraqitet me vul6
origjinale (t6 njom6).

DRBUMK-u verifikon t6 dh6nat e marra nga certifikatat e garancis6 s6 materialit mbjell6s
me ato t6 Buletinit t6 Certifikimit q6 u d6rgohet çdo muaj nga Enti Shtet6ror i Farave dhe
Fidan6ve.

Brenda 10 dit6ve nga p6rfundimi i verifikimit t6 proj ektit Zyra e Bujq6sis6 n6 rreth d6rgon
nj6 kopje t6 t6 dh6nave n6 DRBUMK-u, i cili kontrollon t6 gjith6 dokumentacionin e
paraqitur dhe brenda po 10 dit6ve e p6rcjell at6 tek projekti 2KR p6r xhirimin e vler6s s6
mb6shtetjes.

Projekti 2KR, pasi merr t6 gjith6 dokumentacionin nga DRBUMK-u dhe pas verifikimit t6
zbatimit t6 procedurave t6 aplikimit dhe verifikimit brenda 30 dit6ve, duhet t6 b6j6
xhirimin e parave n6 numrin e llogaris6 se p6rfituesit.

7. Serat me ngrohje teknike për ndryshimin e sistemit të përdorimit të lëndës djegëse nga
naftë në solar.

Masa e p6rfitimit nga kjo mb6shtetje financiare p6r serat me ngrohje teknike p6r ndryshimin e
sistemit t6 p6rdorimit t6 l6nd6s djeg6se nga naft6 n6 solar 6sht6 1 500 000 lek6 t6 reja p6r
hektar.

Kjo mb6shtetje financiare mund t6 p6rfitohet vet6m nga fermer6t q6:

a) kan6 sera me ngrohje teknike dhe q6 i p6rdorin vet6m p6r prodhim t6 perimeve dhe jo p6r
prodhim t6 fidan6ve dhe luleve;

b) kan6 jo m6 pak se 3 dynym ser6 me ngrohje teknike dhe q6 kan6 t6 kultivuar t6 gjith6
sip6rfaqen e ser6s n6 periudh6n 1 n6ntor – 30 prill;

c) b6jn6 p6rshtatjen e sistemit t6 p6rdorimit t6 l6nd6ve djeg6se sipas specifikimeve teknike
t6 p6rcaktuara n6 Aneksin Nr. II;

d) nuk kan6 detyrime t6 pashlyera n6 baz6 t6 marr6veshj eve me Proj ektin 2KR (k6ste kredie
apo grante t6 pakthyera n6 afat etj.)

K6rkesa per Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pran6 Zyr6s s6 Bujq6sis6 n6
rreth, e cila plot6son Akt Pranimin pas marrjes s6 k6rkes6s p6r aplikim nj6 kopje e t6 cilit
duhet t’ia jap6 aplikuesit.

Zyra e Bujq6sis6 s6 rrethit regjistron t6 gjitha k6rkesat e paraqitura n6 Regjistrin e Aplikimit
p6r rrethin dhe Brenda 10 dit6ve i dor6zon ato s6 bashku me Dokumentin e Projektit n6
DRBUMK, i cili regjistron t6 gjitha k6rkesat e paraqitura n6 Regjistrin e Aplikimit p6r
Rajonin.

DRBUMK-u brenda 10 dit6ve nga marrja e k6rkesave i p6rcjell ato tek Projekti 2KR. N6
momentin e verifikimit, fermeri q6 ka n6 pron6si ser6n duhet t6 paraqes6 n6 momentin e
verifikimit edhe k6to dokumente:

a) Dokumentet q6 v6rtetojn6 regjistrimin e aktivitetit n6 organet/zyrat e tatim- taksave.
b) Fatur6n e shpenzimeve t6 kryera p6r ndryshimin e sistemit t6 ngrohjes.
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Pasi përfundon procesin e përshtatjes së sistemit të përdorimit të lëndës djegëse në serë, nga
naftë në solar, fermeri duhet të njoftojë DRBUMK-un për të bërë verifikimin në vend të serës.
DRBUMK-u brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës për verifikim njofton projektin 2KR

Projekti 2KR ngre një “Grup Verifikimi” i cili duhet të verifikojë realizimin e përshtatjes
së sistemit të përdorimit të lëndës djegëse brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit të fermerit
nga Projekti 2KR. Brenda 30 ditëve nga data e verifikimit Projekti 2KR është i detyruar të
bëjë xhirimin e parave në numrin e llogarisë së përfituesit.

8. Fermat blegtorale që mbarështojnë jo më pak se 10 krerë lopë qumështi të
matrikulluara dhe që dorëzojnë prodhimin në qendrat e përpunimit të regjistruara në
organet tatimore

Masa e përfitimit nga kjo mbështetje financiare është 10 000 lekë për kre lope në vit për
racat e pastra.

Nga kjo mbështetje financiare mund të përfitojnë fermerët të cilët mbarështojnë jo më pak se
10 krerë lopë qumështi (jo për kategoritë e tjera të gjedhit në ferme) dhe të cilët plotësojnë
kushtet e tjera të mëposhtme.

Kërkesa per Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
Rreth dhe duhet të shoqërohet me projektin e plotë i cili duhet të përmbajë këto të dhëna:

a) regjistrin e fermës për lëvizjen e kafshës
b) pasaportën e kafshës (dokumentin e identifikimit individual të kafshës)
c) certifikatën e lëvizjes
d) kontratë dorëzimi të prodhimit të qumështit në një qendër përpunimi (fabrikë, baxho) të

cilat të jenë të regjistruara në organet tatimore dhe të jenë të pajisura me lejen sanitare
veterinare nga autoriteti kompetent.

Zyra e Bujqësisë së Rrethit plotëson Akt Pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas
një formulari nr. 3 , një kopje e të cilit duhet t’i jepet aplikuesit.

Fermeri pasi siguron të gjithë dokumentacionin e përmendur më lart, njofton Zyrën e
Bujqësisë në rreth për të bërë verifikimin në vend të fermës blegtorale.

Në çdo Drejtori Rajonale të Bujqësisë ngrihet “Grupi i Vlerësimit” , i cili brenda 10
ditëve nga data e njoftimit të fermerit bën verifikimin në vend dhe plotëson të dhënat në
Aktin e Verifikimit të Fermës Blegtorale të Gjedhit.

Brenda 10 ditëve nga përfundimi i verifikimit të projektit, Zyra e Bujqësisë në rreth dërgon
një kopje të të dhënave në DRBUMK, i cili kontrollon të gjithë dokumentacionin e paraqitur
dhe Brenda po 10 ditëve e përcjell atë tek projekti 2KR për xhirimin e vlerës së mbështetjes.

Projekti 2KR, pasi merr të gjithë dokumentacionin nga DRBUMK-u dhe pas verifikimit të
zbatimit të procedurave të aplikimit dhe verifikimit brenda 30 ditëve, duhet të bëjë
xhirimin e parave në numrin e llogarisë se përfituesit.
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9. Mbarështimi i dhenve në kullota, për vendqëndrime dhe lëvizje nga kullotat verore në
ato dimërore dhe anasjelltas, për tufat mbi 50 krerë të matrikulluara.

Masa e përftimit nga kjo mbështetje financiare për tufat nga 50 deri në 150 krerë është 50.000
lekë të reja në vit për fermë dhe për tufat mbi 150 krerë 100000 lekë në vit për fermë.

Nga kjo mbështetje financiare mund të përfitojnë fermerët të cilët:

a) mbarështojnë jo me pak se 50 krerë dhen;
b) shtegtojnë me tufat e tyre nga kullotat verore në ato dimërore dhe anasjelltas; c) i

shtegtojnë tufat e dhenve jashtë rrethit ku ata banojnë (për shtegtimet brenda rrethit nuk jepet
mbështetje)

Kërkesa per Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
Rreth e cila plotëson Akt Pranimin pas marrjes së kërkesës për aplikim sipas një formulari
nr. 3 një kopje e të cilit duhet t’i jepet aplikuesit.

Fermeri në momentin e verifikimit në fermë duhet të këto dokumente:

a) regjistrin e fermës për lëvizjen e kafshës
b) certifikatën e lëvizjes

Verifikimi bëhet para nisjes së tufës për shtegtim dhe pas mbërritjes në vendin e shtegtimit.
Fermeri, 15 ditë përpara shtegtimit të tufës, duhet të njoftoje Zyrën e Bujqësisë në rreth për të
bërë verifikimin në vend të tufës që do të shtegtojë.

DRBUMK-u ngre në çdo rreth “Grupin e Verifikimit” , i cili verifikon gjendjes e tufës.
DRBUMK brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit duhet të dërgojë Grupin e Verifikimit, i
cili bën verifikimin në vend të tufës dhe plotëson te dhënat ne Aktin e Verifikimit të fermës
blegtorale të dhenve para shtegtimit.
Pas mbërritjes në vendin ku do të shtegtojë tufa, fermeri duhet të njoftojë përsëri Zyrën e
Bujqësisë në rreth, e cila brenda 10 ditëve është e detyruar të bëjë verifikimin në vendin e
mbërritjes përsëri nëpërmjet Grupit të Verifikimit, i cili plotëson Aktin e Verifikimit të
fermës blegtorale të dhenve pas shtegtimit.

Zyra e Bujqësisë në rreth brenda 10 ditëve nga përfundimi i verifikimit të mbërritjes së tufës
në vendin e shtegtimit dërgon një kopj e të të dhënave pas shtegtimit në DRBUMK. Kj o e
fundit nga ana e saj kontrollon të gjithë dokumentacionin e paraqitur dhe brenda 10 ditëve
e përcjell atë tek Projekti 2KR për xhirimin e vlerës së ndihmës në llogarinë e aplikantit.

Projekti 2KR, pasi merr të gjithë dokumentacionin përkatës nga DRBUMK dhe pas
verifikimit të zbatimit të procedurave të verifikimit, është i detyruar që brenda 30 ditëve të
bëjë xhirimin e parave në numrin e llogarisë së përfituesit.

II. Mbështetja me pagesën nga ana e shtetit të përqindjes së interesit të kredive të marra
prej fermerëve nga bankat

Mbështetja financiare për përqindjen e interesit të kredive jepet për fermerët që marrin kredi
të organizuar si:
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a) shoqëri tregtare që grumbullojnë, ruajnë dhe përpunojnë produkte bujqësore dhe
blegtorale; dhe

b) shoqëri e prodhimit dhe tregtimit në bujqësi të regjistruara sipas ligjit nr. 8088, datë
21.03.1996 “Për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok” të ndryshuar.

Pagesa e normës së interesit të kredisë kryhet në varësi të monedhës në të cilën merret kredia.
Kështu kur:
(i) kredia është në Euro, normën e interesit Eurobor
(ii) kredia është në USD (dollarë), normën e interesit Libor
(iii) kredia është në Lekë, interesin e Bankës së Shqipërisë.

Masa e financimit të normave të interesit është jo më shumë se 2 000 000 lekë të reja, por kjo
mbështetje jepet vetëm kur shuma e kredisë së marrë është jo më e vogël se 10 000 000 lekë.

a. Shoqëritë tregtare (kompanitë) që grumbullojnë, ruajnë dhe përpunojnë produkte
bujqësore dhe blegtorale

Për të përfituar nga kjo lloj mbështetje shoqëritë e mësipërme duhet të aplikojnë paraprakisht
për këtë mbështetje dhe më pas pasi të jenë shpallur fitues sipas rregullave të mëposhtme
mund të aplikojnë për kredi dhe të zgjedhin vetë bankën apo institucionet financiare jo
banka për mbështetje me kredi. Për përfitimin e kredisë bankare shoqëria (kompania) u
nënshtrohet të gjitha rregullave të kreditimit që aplikojnë sot bankat apo institucionet
financiare jo banka në vend.

Si mund të aplikojë një shoqëri tregtare (kompani) për këtë mbështeje financiare?

Kërkesa për Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
rreth nga data 1 mars deri në datën 30 maj të shoqëruar me projektin e plotë dhe të dhënat e
mëposhtme:

a) Emërtimin e subj ektit
b) Aktivitetin që ushtron
c) Vitin e themelimit
d) Dokumentin e regjistrimit në QKR dhe organet tatimore
e) Vërtetim qe nuk ka detyrime te pa shlyera ne organet tatimore
f) Aktivitetin për të cilin kërkon mbështetje me kredi.
g) Planin e biznesit për 3 vite në vazhdim (periudha 2008-2010)
h) Kapitalin financiar që zotëron (vërtetim nga banka).

Zyra e Bujqësisë në Rreth pas marrjes së kërkesës për aplikim plotëson Akt Pranimin një
kopje të të cilit duhet t’ia japë shoqërisë (kompanisë) aplikuese.

Dhjetë ditë pas marrjes së kërkesës për aplikim dhe regjistrimin e tyre, Zyra e Bujqësisë në
rreth duhet ta dorëzojë atë së bashku me Dokumentin e Projektit dhe dokumentet e
tj era në

4 Kjo periudhë tashmë ka përfundur, por megjithatë ia vlen të sqarohet pasi procedura mund të vlejë për
programin e vitit pasardhës 2009.
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DRBUMK e cila regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit për
Raj onin.

DRBUMK-u brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesave i dërgon ato në Projektin 2KR. Afati i
fundit i dërgimit të kërkesave pranë projektit 2 KR është data 10 qershor 2008.

Si bëhet vlerësimi i projekteve?

Projekti 2KR bën vlerësimin e kërkesave te paraqitura dhe përzgjedhjen e subjekteve fitues
nëpërmjet “Grupit të Vlerësimit  të Projekteve” , i cili përbëhet nga drejtori i projektit 2KR
dhe 4 anëtarë të tjerë të cilët do të jenë: një ekonomist, një jurist dhe dy specialistë të
prodhimit bujqësor ose blegtoral.

Vlerësimi i projekteve nga “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” bëhet me sistem pikësh.
Niveli maksimal i vlerësimit është 100 pikë dhe ato projekte të cilat vlerësohen me 70 deri në
100 pikë konsiderohen si fitues. Vlerësimi bëhet sipas disa treguesve kryesore që kushtëzojnë
zbatimin e projektit dhe vlerësimi maksimal për secilin tregues do të jetë:

a) Aktiviteti që ushtron: 50 pikë (vlerësim maksimal për subjektet që merren me
grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e perimeve, frutave dhe qumështit)

b) Zona ku ushtron aktivitetin subjekti: 20 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për subjektet që
zhvillojnë aktivitetin e tyre në zonat me potencial të lartë bujqësor)

c) Plani trevjeçar i biznesit i paraqitur: 20 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për planin më
të argumentuar dhe më të besueshëm për t’u realizuar)

d) Kapitalet që zotëron (materiale apo financiare): 10 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për
subjektet e konsoliduara që kanë kapitale më të mëdha monetare ose materiale)

Shoqëria (kompania) e shpallur fituese për përfitimin e kësaj mbështetjeje financiare sipas
vlerësimit të mësipërm duhet të aplikojë më pas në një nga bankat apo institucionet financiare jo
banka të kreditit në vend për kredi. Pasi të ketë përfituar kredinë nga këto subjekte duhet të
paraqesë pranë projektit 2KR të gjithë praktikën e përfitimit të kredisë si dhe kontratën me
bankën apo institucionin financiar jo bankë të kreditit.

Projekti 2KR, pasi merr te gjithë dokumentacionin e lartpërmendur, i likuidon bankës apo
institucionit financiar jobankë, shumën përkatëse të normës së interesit të subvencionuar për
subjektin përfitues të kredisë.

b. Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok për prodhimin dhe tregtimit në bujqësi

Kjo mbështetje financiare mund të përfitohet vetëm nga ato shoqëri të bashkëpunimit
reciprok të cilat:

a) merren me prodhim apo tregtim të prodhimeve bujqësore apo blegtorale;
b) kanë mbi 15 anëtarë; dhe
c) nuk janë shoqëri të ngritura vetëm mbi bazë familje.
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Ky lloj mbështetje financiare jepet për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok që plotësojnë
kushtet e mësipërme dhe vetëm për aktivitet e mëposhtme:
a) Për ndërtim magazine për grumbullim, përpunim apo ruajtje produktesh bujqësore dhe

blegtorale;
b) Për makineri bujqësore;
c) Për linja përpunimi të produkteve bujqësore dhe blegtorale; dhe
d) Për dhoma ruajtje frigoriferike.

Si mund të aplikojë një shogëri e bashkëpunimit reciprok për këtë mbështetje financiare?

Kërkesa per Aplikim sipas formularit nr. 1 paraqitet nga fermeri pranë Zyrës së Bujqësisë në
Rreth nga data 1 mars deri në datën 30 maj 5 të shoqëruar me projektin e plotë dhe të dhënat e
mëposhtme:

a) Emërtimin e shoqërisë;
b) Aktivitetin që ushtron;
c) Vitin e themelimit;
d) Numrin e anëtarëve;
e) Sipërfaqen e tokës që zotëron/numrin e krerëve;
f) Mjetet dhe makineritë bujqësore që zotëron;
g) Dokumentin e regjistrimit në QKR dhe në organet tatimore;
h) Ndërtesën, makinerinë apo pajisjen për të cilën kërkon mbështetje;
i) Planin e biznesit për 3 vite në vazhdim (periudha 2008-2010)
j) Kapitalin financiar që zotëron (vërtetim nga banka)

Zyra e Bujqësisë në Rreth pas marrjes së kërkesës për aplikim plotëson Akt Pranimin, një
kopje të të cilit duhet t’ia japë shoqërisë (kompanisë) aplikuese.

10 ditë pas marrjes së kërkesës për aplikim dhe regjistrimin e tyre, Zyra e Bujqësisë në rreth
duhet ta dorëzojë atë së bashku me Dokumentin e Projektit dhe dokumentet e tjera në
DRBUMK, i cili regjistron të gjitha kërkesat e paraqitura në Regjistrin e Aplikimit për
raj onin.

DRBUMK-u brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesave i dërgon ato në Projektin 2KR. Afati i
fundit i dërgimit të kërkesave pranë projektit 2 KR është data 10 qershor 2008.

Si bëhet vlerësimi i projekteve?

Projekti 2KR bën vlerësimin e kërkesave te paraqitura dhe përzgjedhjen e subjekteve fitues
nëpërmjet “Grupit të Vlerësimit të Projekteve” i cili përbëhet nga Drejtori i Projektit 2KR
dhe 4 anëtarë të tjerë të cilët do të jenë: një ekonomist, një jurist dhe dy specialistë të
prodhimit bujqësor ose blegtoral.

Vlerësimi i projekteve nga “Grupi i Vlerësimit të Projekteve” bëhet me sistem pikësh.
Niveli maksimal i vlerësimit është 100 pikë dhe ato projekte të cilat vlerësohen me 70 deri në
100 pikë konsiderohen si fitues. Vlerësimi bëhet sipas disa treguesve kryesore që kushtëzojnë
zbatimin e projektit dhe vlerësimi maksimal për secilin tregues do të jetë:

5 Kjo periudhë tashme ka përfunduar, por megjithatë ia vlen të sqarohet pasi procedura mund të vlejë për
programin e vitit pasardhës 2009.
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a) Koha prej së cilës ushtron aktivitetin shoqëria: 10 pikë (Vlerësimi maksimal për
shoqëritë të cilat kanë qenë aktive vitet e fundit në tregun bujqësor)

b) Aktiviteti që ushtron: 30 pikë (Vlerësim maksimal për shoqëritë që merren me
grumbullimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore)

c) Sipërfaqja e tokës apo numrin e krerëve që menaxhon: 15 pikë ( Vlerësimi maksimal
për shoqëritë që kanë sipërfaqen më të madhe me tokë bujqësore apo numër krerësh
në blegtori)

d) Zona ku ushtron aktivitetin shoqëria: 15 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për shoqëritë që
zhvillojnë aktivitetin e tyre në zonat me potencial të lartë bujqësor)

e) Numri i anëtarëve: 10 pikë ( vlerësimi maksimal për shoqëritë me numrin më të madh
të anëtarëve)

f) Plani trevjeçar i biznesit i paraqitur: 10 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për planin më
të argumentuar dhe më të besueshëm për t’u realizuar)

g) Kapitalet që zotëron (materiale apo financiare): 10 pikë (Vlerësimi maksimal bëhet për
shoqëritë e konsoliduara që kanë kapitale më të mëdha monetare ose materiale)

Për të përfituar nga kjo lloj mbështetje, shoqëritë e mësipërme duhet të aplikojnë paraprakisht
për këtë mbështetje dhe më pas, pasi të jenë shpallur fitues sipas vlerësimit të mësipërm
mund të aplikojnë për kredi dhe të zgjedhin vetë bankën apo institucionin financiar jo bankë të
kreditit për mbështetje me kredi. Për përfitimin e kredisë shoqëria e bashkëpunimit reciprok i
nënshtrohet të gjitha rregullave të kreditimit që aplikojnë sot bankat apo institucionet
financiare jo banka në vend.

Pasi të ketë përfituar kredinë nga këto subjekte duhet të paraqesë pranë projektit 2KR të
gjithë praktikën e përfitimit të kredisë, si dhe kontratën me bankën apo institucionin financiar
jo bankë të kreditit.

Projekti 2KR pasi merr të gjithë dokumentacionin e lartpërmendur i likuidon bankës apo
institucionit financiar jo bankë, shumën përkatëse të normës së interesit të subvencionuar për
subjektin përfitues të kredisë.

KËRKESAT FISKALE

17. DETYRIMET TA TIMORE DHE TAKSA T

Të gjithë personat janë të detyruar të paguajnë tatime dhe taksa të vendosura vetëm me ligj
dhe vendime të pushtetit vendor, të nxjerra në përputhje me ligjin, dhe vetëm në rast se këta
persona janë “tatimpagues”

Kujdes!!! Askujt nuk mund t’i kërkohet të paguajë tatime, nëse ato nuk janë vendosur me
ligj!!!!.

Çfarë është tatimi?
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Tatimi është një pagesë në Buxhetin e Shtetit (më poshtë ‘’buxhet” me natyrë të
detyrueshme dhe të pakthyeshme, i cili përfshin edhe dënimet administrative si dhe interesat
për pagesë të vonuar të përcaktuara në ligj.

Po taksa?

Taksa është një kontribut i kërkuar për t’u paguar nga çdo person i cili drejtpërdrejt përfiton
një shërbim publik.

Kush është “tatimpagues ”?

Tatimpaguesi është një person i cili është subjekt i tatimeve dhe/ose taksave vetëm kur kjo
parashikohet me ligj. Një tatimpagues ka përgjegjësi tatimore.

(farë është përgjegjësia tatimore e një personi dhe kur fillon dhe mbaron?

Përgjegjësia tatimore është përgjegjësia e një personi për të shlyer detyrimet tatimore dhe
taksat ndaj shtetit. Ajo fillon kur personi është i përfshirë në aktivitete ose fiton pasuri të cilat
kanë elementë të tatueshëm sipas dispozitave të legjislacionit tatimor dhe mbaron kur një
person nuk është i përfshirë më në aktivitete ose nuk zotëron më pasuri të cilat kanë elemente
të tatueshme dhe i ka paguar të gjitha tatimet, taksat, gjobat dhe interesat për të cilat
detyrohet. Me fillimin e përgjegjësisë tatimore, personi që ka këtë përgjegjësi bëhet
“tatimpagues”.

(farë është periudha tatimore?

Periudha tatimore është periudha për të cilën llogaritet detyrimi tatimor i një personi, fillon
më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik.

Cfarë detyrimesh fiskale ndaj shtetit ka një fermer apo një agrobiznes i organizuar ndaj
shtetit?

Detyrimet fiskale përbëhen nga taksa dhe tatime. Taksat dhe tatimet ndahen në taksa dhe
tatime kombëtare dhe në ato vendore. Ndryshimi ndërmjet tyre është se taksat dhe tatimet
kombëtare paguhen ndaj organeve tatimore qendrore dhe shkojnë për llogari të buxhetit të
shtetit, ndërsa taksat dhe tatimet vendore paguhen ndaj zyrave tatimore të komunës ku
fermeri apo një agrobiznes ka vendndodhjen e biznesit (vendi ku ushtron veprimtarinë
ekonomike që mund të jetë një dyqan, lokal, punishte etj.) dhe në rast se fermeri nuk ka një
vend biznesi atëherë në zyrën tatimore në territorin e komunës ku ai ka vendbanimin e tij.

(farë është biznesi/veprimtari ekonomike?

Me biznes/veprimtari ekonomike konsiderohet në përgjithësi çdo veprimtari e cila ka për
qëllim realizimin e fitimit. Në fushën e agrobiznesit mund të jetë prodhimi i produkteve të
freskëta bujqësore dhe/ose grumbullimi apo përpunimi dhe shitja e tyre për të realizuar fitim
etj .

Tatimet kombëtare që mund të paguhen janë:

a) tatimi mbi të ardhurat personale të fermerit;
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b) Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).
c) Tatimi mbi fitimin.

Taksa kombëtare që mund të paguhet është:
a) Taksa për ambalazhet

Taksat vendore që duhet të paguhen janë:

a) Taksa vendore mbi biznesi e vogël:
b) Taksa mbi pasurinë e paluajtshme në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa

mbi tokën bujqësore;
c) Taksa për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi;
d) Taksa e tabelës (për çdo tabelë të vendosur për qëllime biznesi si reklama, tabelë

njoftimesh etj.)

A është i detyruar subjekti të paguajë të gjitha tatimet kombëtare njëherësh?

Tatimi mbi të ardhurat personale nga biznesi paguhet në çdo rast kur fermeri ushtron i vetëm
veprimtarinë ekonomike (p.sh. prodhim dhe/ose përpunim me qëllim shitjen) ashtu si edhe
kur ai është ortak në një agrobiznes (i organizuar si një person juridik apo ortakëri e si p.sh.
fermë e organizuar, shoqëri tregtare për grumbullim, përpunim etj. me qëllim shitjen e tyre
për të realizuar fitime).

Tatimi mbi fitimin paguhet nga fermeri i regjistruar si “tregtar”/person fizik tregtar dhe nga
agrobizneset, por kjo vetëm në rastet kur ata janë të detyruar të paguajnë edhe tatimin mbi
vlerën e shtuar (TVSH) apo vendosin ta paguajnë atë vullnetarisht. Kjo do të thotë se në këtë
rast ata nuk janë subjekt i taksës vendore mbi biznesin e vogël. E thënë ndryshe në rast se një
agrobiznes është subjekt i taksës vendore mbi biznesin e vogël ai nuk është i detyruar të
paguajë tatimin mbi fitimin dhe TVSH-në.

Kujdes! ! ! Shoqëria e bashkëpunimit reciprok (e cila mund të përbëhet nga jo më pak se tre
anëtarë fermerë apo shoqëri tregtare) në fushën e prodhimit bujqësor dhe blegtoral është e
përjashtuar nga tatimet për pesë vitet e para të veprimtarisë së tyre. Këto shoqëri e humbasin
këtë të drejtë kur ato bashkohen me shoqëri të tjera që nuk janë të përjashtuara nga tatimet".

Por kur paguhet taksa vendore mbi biznesin e vogël dhe kur tatimi mbi fitimin?

Taksa vendore mbi biznesin e vogël paguhet në rast se një fermer i regjistruar si
“tregtar”/person fizik tregtar apo një agrobiznes gjatë vitit fiskal që është nga data 1 janar
deri në datën 31 dhj etor të një viti kalendarik realizon ose parashikon të realizoj ë një të
ardhur bruto (qarkullim) më të vogël ose të barabartë me 8 milionë lekë të reja apo 80
milionë lekë të vjetra.

Në rast se një fermer i regjistruar si “tregtar”/person fizik tregtar apo një agrobiznes e
tejkalon këtë shumë ai është i detyruar të kërkojë të regjistrohet në organin tatimor qendror të
rrethit në të cilin ndodhet komuna e tij si tatimpagues i tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH).
Kjo do të thotë që do t’i duhet të paguajë edhe tatimin mbi fitimin.

Taksa vendore dhe tatimi mbi vlerën e shtuar (TYSH) paguhet vetëm nga agrobizneset të
krijuara si shoqëri tregtare apo shoqëri e thjeshtë?
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Edhe një fermer duhet të paguajë taksën vendore në çdo rast kur nuk tejkalon kufirin prej 8
milionë lekësh të vjetra dhe për këtë duhet të regjistrohej detyrimisht në zyrën tatimore të
komunës ku ka vendin e biznesit të tij ose në rast se nuk ka një vend të caktuar aty ku ka
vendbanimin e tij. Një fermer regjistrohet si “person fizik tregtar” në këto zyra në rast se nuk
kalon apo parashikon që të ardhurat e tij nga ky biznes nuk tejkalojnë kufirin prej 8 milionë
lekësh të reja.

Në rast se e tejkalon këtë kufi fermeri i regjistruar si “person fizik tregtar” duhet të kërkojë
regjistrimin e tij në organet tatimore qendrore si tatimpagues të tatimit mbi vlerën e shtuar
(TVSH) dhe të çregjistrohet si tatimpagues i taksës vendore mbi biznesin e vogël.
Qregjistrimi i tij si tatimpagues i taksës vendore mbi biznesin e vogël kryhet nga vetë zyra e
tatimeve e komunës në bashkëpunim me organin tatimor qendror (degën e tatimeve) në
rrethin ku ndodhet komuna e tij.

Pra, taksa vendore mbi biznesin e vogël si dhe TVSH duhet të paguhet edhe nga fermeri i
regjistruar si “person fizik tregtar” kur plotësohen kushtet që i thamë më lart.

A duhet një fernier i thjeshtë të regjistrohet në qdo rast si “tregtar ”/person fizik tregtar?

Legjislacioni në fuqi parashikon që çdo fermer duhet të regjistrohet si “tregtar”/person fizik
tregtar në organet tatimore qendrore (kur duhet të regjistrohet për TVSH në rast se të ardhurat
bruto të tij (qarkullimi) brenda një viti (1 janar – 31 dhjetor) tejkalojnë, ose parashikohet të
tejkalojnë 8 milionë lekë) apo kur ai regjistrihet vullnetarisht si i tillë, ose në organet tatimore
lokale/zyra tatimore e komunës (kur duhet të regjistrohet si biznes i vogël për taksën vendore
mbi biznesin e vogël në rast se të ardhurat bruto të tij (qarkullimi) brenda një viti (1 janar
– 31 dhjetor) tejkalojnë ose parashikohet të tejkalojnë 8 milionë lekë).

Megjithatë tashmë është miratuar një ligj i ri “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Ky ligj i
vj en në ndihmë tregtarëve (personave fizikë tregtarë) duke përfshirë edhe fermerët pasi
parashikon se në rastin kur një individ kryen një veprimtari ekonomike e cila nuk kalon
pragun e vëllimit të kësaj veprimtarie (të të ardhurave nga kjo veprimtari) të përcaktuar nga
Ministri i Financave dhe Ministri i Ekonomisë ai nuk konsiderohet “tregtar” dhe për pasojë
nuk duhet të regjistrohet si tregtar/person fizik tregtar. Ky ligj ka hyrë në fuqi dhe pritet që
Ministri i Financave dhe Ministri i Ekonomisë të përcaktojë këtë prag në fushën e
agrobiznesit.

Dihet se regjistrimi si një “tregtar”/person fizik tregtar do të thotë njëkohësisht edhe
regjistrimin në organet tatimore qendore apo vendore si subjekt tatimor.

18. TAKSAT KOMBËTARE

Tatimi mbi të ardhurat personale të fermerit

Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen “të ardhura”, llogaritet mbi
gjithë të burimet e të ardhurave të individëve, pra në rastin e një fermeri, mbi të gjitha burimet e
të ardhurave të një fermeri, gjatë periudhës tatimore (1 janar – 31 dhjetor) të realizuara
brenda apo jashtë territorit të Shqipërisë.
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Burimet e të ardhurave që tatohen të një individi janë të përcaktuara në ligj, dhe në rastin e
fermerëve nësekur ushtrojnë veprimtarinë ekonomike në fushën e bujqësisë dhe
blektorisë ato mund të jenë:

a) pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës (kur fermeri
është i punësuar);

b) të ardhurat nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme (në rast se
fermeri shet një tokë bujqësore apo ndërtesa mbi të brenda veprimtarisë së tij
ekonomike);

c) si dhe çdo burim tjetër i të ardhurave të realizuara nga fermeri brenda apo jashtë territorit
të Shqipërisë që mund të jenë:

• shitja e prodhimeve të freskëta bujqësore si dhe përpunimi dhe shitja e produkteve
bujqësore

• të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të
punës

• të ardhurat nga kalimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme
• të ardhurat nga dividentët e shpërndarë nga një person juridik, rezident
• të ardhurat nga pjesët e fitimit, të paguar nga një ortakëri rezidente
• etj.

Si llogaritet vlera a tatimit mbi të ardhurat personale të individitfermer nga shitja e
prodhimeve të freskëta bujqësore si dhe përpunimi dhe shitja e produkteve bujqësore?

Tarifa e tatimit mbi të ardhurat personale është 10 % mbi të gjitha të ardhurat e realizuara nga
individi fermer gjatë periudhës tatimore që është nga data 1 janar e deri në 31 dhjetor të një
viti kalendarik (përveç tatimit mbi pagat dhe shpërblimet e tjera; tatimit mbi kalimin e
pronësisë së paluajtshme dhe tatimit mbi të ardhurat që atij i mbahet në burim nga personi
që i paguan këto të ardhura).

Shembull: Fermeri X gjatë vitit 2007 ka realizuar këto të ardhura:

Në datën 13 janar ka realizuar 3000 lekë të reja nga shitja e qumështit;
Në datën 26 prill ka realizuar 4500 lekë nga shitja e perimeve të prodhuara prej tij
Në datën 4 nëntor ka realizuar 2700 lekë nga shitja e mollëve të vj ela
Në datën 27 dhjetor ka realizuar 1500 lekë nga shitja e perimeve të prodhuara prej tij.

Kështu, fermeri x nga data 1 janar deri në datën 31 dhjetor të vitit 2007 ka realizuar të
mbledhura së bashku 11700 lekë të reja. Vlera e tatimit që ai duhet të paguajë është 10% e
vlerës totale 11700 lekë të reja, pra 1170 lekë të reja.

Vlera e tatimit për të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet
aktuale të punës (kur fermeri është i punësuar) llogaritet dhe paguhet nga punëdhënësi i tij ku
ai është punësuar dhe jo nga fermeri i punësuar. Tarifa e tatimit është 10% mbi të gjitha të
ardhurat nga paga dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhënien e punës që fermeri i
punësuar ka me punëdhënësin.
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Tarifa e tatimit mbi të ardhurat nga kalimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, në rast se
fermeri shet apo dhuron tokë bujqësore është 10 % e vlerës së shitjes. Në rastin e dhurimit,
vlera përcaktohet nga një vlerësues i licencuar. Tatimi paguhet në Zyrën e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme (hipotekën) të rrethit në territorin e të cilit ndodhet prona.

Shembull: Fermeri Y shet tokën e tij bujqësore dhe realizon të ardhura nga kjo shitje në
masën 2 000 000, lekë të reja. Tatimi që duhet të paguajë fermeri në Zyrën e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajshtme (Hipotekë) është 10 % e vlerës së shitjes 2.000.000, pra 200 000
lekë të reja.

Kj o vlerë e tatimit paguhet në këto zyra nga vetë fermeri, dhe pasi të paguaj ë duhet të nj ë
vërtetim (që mund të jetë mandat arkëtimi apo pagese, faturë etj) pranë këtyre zyrave. Pa
paraqitur këtë vërtetim Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nuk kryen
regjistrimin e pronës në emër të blerësit (pronarit të ri).

Tatimi mbi të ardhurat nga dividendët e shpërndarë nga një person juridik dhe mbi të
ardhurat nga pjesët e fitimit, të paguar nga një ortakëri paguhen në rast se ai është ortak në
një agrobiznes të organizuar si një person juridik në një nga format e shoqërive tregtare
(shiko më poshtë) apo ortak në një shoqëri të thjeshtë të krijuar sipas Kodit Civil (shiko më
poshtë).

Kështu që në rast së një fermer është ortak në një shoqëri tregtare apo në një shoqëri të
thjeshtë që ushtron veprimtari ekonomike (biznes) në fushën e agrobiznesit, ai do të paguajë
një tatim mbi të ardhurat që ai merr në formën e ndarjes së fitimit nga ortakëritë, apo të
dividendit nga shoqëritë tregtare dhe subjekte të tjera të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë
Tregtare.

Vlera e këtij tatimi mbi fitimin dhe dividendin llogaritet, mbahet në burim dhe derdhet në
organet tatimore nga shoqëria ortak i së cilës është fermeri.

Shembull: Fermeri X është ortak në shoqërinë e thjeshtë apo tregtare e cila merret me
prodhimin e produkteve të qumështit (si p.sh. djathit dhe gjalpit). Në fund të vitit 2007,
shoqëria e cila së bashku me fermerin X përbëhet nga 3 ortakë, ka realizuar një fitim prej 300
000 lekësh të reja. Meqenëse fermeri X ka dhënë 40 për qind të kontributit në shoqërinë e
thjeshtë apo zotëron 40% të kuotave/aksioneve në një shoqëri tregtare, fitimi apo dividendi që
i takon atij përbën 40% të fitimit total të shoqërisë.

Kështu, fermeri X do të realizojë të ardhura nga ndarja e fitimit apo dividendëve në shumën
120 000 lekë çfarë përbën edhe 40% të fitimit total të shoqërisë që është 300 000 lekë.

Vlera e tatimit mbi të ardhurat nga ndarja e fitimit apo dividendëve si më lart, që duhet të
paguajë fermeri është 10% e fitimit apo vlerës së dividendit. Pra, nëse fitimi apo dividendi
që i takon fermerit X është 120.000 lekë të reja tatimi mbi këto të ardhura që duhet të paguajë
Fermeri X është 12 000 lekë të reja çfarë përbën 10% të shumës prej 120 000 lekësh të reja. Si
paguhet?

Qdo individ (fermer) që realizon të ardhura nga çdo burim, për të cilat atij nuk i është mbajtur
tatim në burim nga një person tjetër, si në rastet e përmendura më lart, duhet t’i deklarojë
këto të ardhura në organin tatimor të rrethit ku ndodhet komuna e tij, jo më vonë se 30 janari
i vitit
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pasardh6s. (Dmth deklarimi p6r vitin 2008 duhet t6 b6het jo m6 von6 se data 30 janar e vitit
2009).

Ku paguhet?

Fermeri tatimpagues duhet t6 b6j6 pages6n e detyrimit tatimor n6 bank6, n6 nj6 zyr6 postare
apo drejtp6rdrejt n6 zyrat e organit tatimor n6 baz6 t6 nj6 dokumenti pagese t6 l6shuar nga
organi tatimor.

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)

Tatimi mbi vler6n e shtuar (TVSH) paguhet:
a) p6r t6 gjitha furnizimet e tatueshme t6 mallrave dhe sh6rbimeve t6 kryera kundrejt

pages6s prej nj6 personi fizik (individi fermer) apo juridik (shoq6ri tregtare apo e
thjesht6) t6 tatuesh6m, si pjes6 e veprimtaris6 s6 tij ekonomike n6 territorin e
Republik6s s6 Shqip6ris6, n6 rast se qarkullimi i k6saj veprimtarie tejkalon apo
parashikohet t6 tejkaloj6 8 milion6 lek6 p6r nj6 vit kalendarik

b) p6r t6 gjitha importet e mallrave nga personi i tatuesh6m n6 territorin e Republik6s s6
Shqip6ris6.

“Person" 6sht6 c,do subj ekt q6 kryen nj 6 veprimtari ekonomike pavar6sisht nga forma
juridike e organizimit t6 tij.

Çfarë është “furnizimi i mallrave dhe i shërbimeve ”?

Furnizim i mallrave 6sht6 transferimi i s6 drejt6s p6r t6 zot6ruar si pronar pasurin6 e
luajtshme ose te paluajtshme, nd6rsa furnizim i sh6rbimeve 6sht6 c,do furnizim q6 nuk 6sht6
furnizim mallrash.

K6to furnizime konsiderohen kundrejt pages6s t6r6sisht ose pjes6risht, n6 para a n6 natyr6,
n6se furnizuesi direkt a indirekt merr apo ka t6 drejt6 t6 marr6 pages6 p6r at6 furnizim, si prej
personit t6 furnizuar apo ndonj6 personi tjet6r.

Nuk do t6 konsiderohen furnizime t6 tatueshme:

a) Furnizimi i tok6s dhe truallit ose dh6nia me qera e tyre, p6rvec, rasteve t6 shfryt6zimit p6r
parking ose magazinim t6 mjeteve t6 transportit dhe t6 mjeteve t6 tjera l6viz6se;

b) Furnizimi i nd6rtesave, p6rvec, procesit t6 nd6rtimit, 6sht6 nj6 furnizim i p6jashtuar;
c) Dh6nia me qera e nd6rtesave 6sht6 furnizim i p6jashtuar, p6rvec, rasteve t6 dh6nies me

qera p6r nj6 periudh6 jo m6 shum6 se dy muaj dhe/ose t6 strehimit n6 hotele ose vende
pushimi;

d) Furnizimi i sh6rbimeve financiare;
e) Furnizimi i arit, nga Banka e Shqip6ris6 dhe bankat e nivelit t6 dyt6, si dhe i bank6notave

dhe i monedhave nga Banka e Shqip6ris6;
f) Furnizimi i pullave te post6s p6r p6rdorim p6r sh6rbime postare ose pulla t6 ngjashme;

g) Furnizimi i b6r6 nga nj 6 organizat6 jofitimprur6se kundrejt pages6s s6 reduktuar n6se
6sht6: a) furnizim mallrash a sh6rbimesh p6r trajtim mjek6sor ose dentar; b) furnizim
sh6rbimesh p6r mbrojtjen e kujdesin ndaj f6mij6ve ose t6 moshuarve; c) furnizim
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shërbimesh arsimore, kulturore a sportive; ç) furnizim shërbimesh nga organizata fetare a
filozofike me qëllim mirëqenien shpirtërore;

h) Furnizimi i shërbimeve arsimore nga institucionet arsimore publike dhe private, në
përputhje me ligjin “Për sistemin arsimor parauniversitar” dhe ligjin “Për arsimin e lartë
në Republikën e Shqipërisë”,

i) Furnizimet për misione diplomatike e konsullore, si dhe personelin e tyre mbi bazën e
reciprocitetit dhe furnizimet për organizata ndërkombëtare, mbi bazën e marrëveshjeve
ndërkombëtare të përcaktuara me Udhëzim të Ministrit të Financave;

j) Furnizimi i shërbimeve që kryhen nga kontraktorët e nënkontraktorët e tyre, të vërtetuar
si të tillë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, lidhur me realizimin e fazave të
kërkimit dhe të zhvillimit të operacioneve hidrokarbure;

k) Furnizimi i mallrave që bëjnë kontraktorët për njëri-tjetrin ose nënkontraktorët për
kontraktorët e tyre të importuara sipas ligjit për TVSH – në;

l) Furnizimi i barnave, i pajisjeve mjekësore dhe i ambalazheve e materialeve që përdoren
për prodhimin dhe konfeksionimin e barnave, janë furnizime të përjashtuara.

m) Furnizimi i shërbimeve të shtypshkronjave për gazetat, furnizimi i gazetave, i revistave
dhe i librave të çdo lloji, si dhe furnizimi i shërbimit të reklamave nga media e shkruar
dhe nga media elektronike;

n) Furnizimi falas, si ndihmë për situatat e përcaktuara, sipas ligjit “Për emergjencat civile”,
sipas rregullave për rastet e përjashtimit të ndihmave që jepen në rastin e emergjencave
civile të përcaktuara me Vendim të Këshillit të Ministrave;

o) Kryerja nga nënkontraktorët e furnizimit të shërbimeve të përpunimit të mallrave
joshqiptare, të destinuara për t’u rieksportuar për personat e tatueshëm të autorizuar mbi
bazën e dispozitave që parashikon Kodi Doganor, për operacione nën regjimin e
përpunimit aktiv;

p) Furnizimet e shërbimeve të lojërave të fatit, kazinove dhe hipodromeve, janë furnizime të
përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar.

Kur është i detyruar të regjistrohet si tatimpagues i TVSH-së, fermeri apo një shoqëri
tregtare apo e thjeshtë që kryen veprimtari ekonomike në fushën e bujqësisë?

Fermeri i regjistruar si “tregtar”/person fizik tregtar, ose jo, apo një shoqëri tregtare apo e
thjeshtë ka detyrimin të paguajë TVSH (është person i tatueshëm për TVSH) nëse:

a) detyrohet të jetë i regjistruar si tatimpagues i TVSH, apo;
b) është i regjistruar dhe ende nuk është çregjistruar.

Ai detyrohet të kërkojë të regjistrohet si tatimpagues i TVSH-së, në rast se qarkullimi i
veprimtarisë ekonomike të tij gjatë një viti kalendarik dmth nga 1 janari deri në 31 dhjetor
tejkalon ose parashikohet të tejkalojë shumën prej 8 000 000, lekësh të reja.

Si llogaritet qarkullimi që merret parasysh për detyrimin për regjistrimin si tatimpagues i
TVSH – së?

Qarkullimi që duhet të merret parasysh është qarkullimi gjithsej i realizuar nga i njëjti
person, pavarësisht nga statusi i tij.

Qarkullimi gjithsej përfshin të gjitha furnizimet e bëra nga fermeri apo shoqëria tregtare
apo e thjeshtë: furnizimet e tatueshme, furnizimet e përjashtuara, furnizimet për eksport.
Ai
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përfshin gjithashtu edhe furnizimet e tjera që mund të kryhen gjatë veprimtarisë së
personit, si ndihmat, subvencionet etj. Qarkullimi llogaritet në bazë të çmimit total që paguan
blerësi i produkteve apo shërbimeve që ofrohen nga fermeri ose shoqëria tregtare apo e
thjeshtë. Çmimi përfshin edhe tatimet dhe çdo detyrim tjetër. Përjashtim bëjnë vetëm shitjet
e aktiveve të qëndrueshme të personit të tatueshëm, si ndërtesat, makinat dhe pajisjet. Këto
shitje nuk merren parasysh kur llogaritet qarkullimi gjithsej.

Në qoftë se një fermer ose shoqëri tregtare apo e thjeshtë  ka disa veprimtari në të njëjtin
vend ose në vende te ndryshme, qarkullimi që merret për bazë për llogaritjen e kufirit prej 8
000 000, lekësh të regjistrimit përfshin qarkullimin e të gjitha veprimtarive, në të gjitha
vendet ku zhvillohet ajo, cilido qoftë emri i degëve apo forma e tyre juridike.

Eshtë personi dhe jo veprimtaria ekonomike që regjistrohet për TVSH dhe çdo regjistrim
mbulon të gjitha veprimtaritë ekonomike të personit të regjistruar.

Kur detyrohet një fermer apo një shoqëri tregtare apo e thjeshtë të regjistrohet si
tatimpagues i TVSH-së?

Në rast se ai nuk është i regjistruar si i tillë ai detyrohet të kërkojë pranë degës tatimore në
rrethin ku ndodhet komuna e tij, brenda 15 ditëve nga data e fillimit të veprimtarisë së tij
ekonomike, kur qarkullimi i tij që kryhet apo do të kryhet është me i madh se kufiri minimal i
regjistrimit prej 8 000 000 lekësh të reja si dhe brenda 15 ditëve pas përfundimit të vitit
kalendarik (që nga 1 janari i vitit kalendarik pasardhës ) , në qoftë se gjatë këtij viti qarkullimi
rritet mbi këtë kufi minimal të regjistrimit.

Në rastin e një fermeri apo shoqërie tregtare a të thjeshtë, që fillon veprimtarinë ekonomike që
ka të bëjë me import-eksportin, është i detyruar të kërkojë të regjistrohet brenda 15 ditëve
nga data e fillimit të veprimtarisë.

Mallrat që eksportohen nga territori i Shqipërisë, janë të tatueshme, por ato tatohen me tarifën
0% (zero për qind). Për eksportet, duhet të paraqitet fatura, Dokumenti i vetëm administrativ
dhe deklarata doganore e eksportit sipas formës së miratuar nga organet doganore.

Vini re!!! Çdo person është i detyruar të regjistrohet si më lart, por ai ka të drejtë të kërkojë
të regjistrohet vullnetarisht në çdo kohë, në qoftë se ka nevojë të bëjë kështu për arsye të
veprimtarisë së tij ekonomike, edhe kur qarkullimi i veprimtarisë së tij gjatë vitit
kalendarik (1 janar deri më 31 dhjetor) nuk tejkalon kufirin minimal prej 8 000 000 lekësh të
reja.

Personi i regjistruar vullnetarisht si më lart, pavarësisht nga niveli i shitjeve të tij, duhet të
zbatojë të gjitha kërkesat duke përfshirë paraqitjen e deklaratave tatimore, pagimin e tatimit,
mbajtjen e regjistrimeve deri sa ai të çregjistrohet, etj.

Vlera e tatueshme e furnizimit të tatueshëm është shuma totale e paguar për atë furnizim dhe
përfshin:
a) tarifat,
b) tatimet dhe detyrimet e pagueshme si rezultat i furnizimit përveç TVSH-së të pagueshëm

për këtë furnizim

Shkalla tatimore për TVSH  është 20 për qind, përveç rastit të eksportit që është 0%. Kjo
shkallë tatimore prej 20% së shpejti mund të ulet me ndryshimin e ligjit “Për TVSH”.
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Vlera e TVSH-së së pagueshme llogaritet nëpërmjet shkallës tatimore prej 20% të zbatuar për
periudhën tatimore mbi vlerën totale të tatueshme të të gjitha furnizimeve të tatueshme të
bëra gjatë periudhës nga ky person.

Fatura e TVSH-se

Faturat janë dokumenti bazë për TVSH-në, pasi ato përcaktojnë detyrimin tatimor të
furnizuesit dhe shumën e tatimit të zbritshëm që do t’i lejohet të kërkojë blerësi i regjistruar
për TVSH-në.

Një person i tatueshëm, i cili bën një furnizim (edhe në qoftë se furnizimi është i
përjashtuar apo me 0 për qind) detyrohet t’i lëshojë personit që merr furnizimin (edhe në
qoftë se ai, pra blerësi, nuk është person i tatueshëm) një faturë tatimore.

Fatura, e cila prodhohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duhet të përmbajë:
a) numrin rendor;
b) numrin serial të parashtypur;
c) datën e lëshimit;
d) emrin, adresën, numrin e identifikimit të shitësit (fermerit ose shoqërisë tregtare apo të

thj eshtë);
e) emrin, adresën, numrin e identifikimit të blerësit;
f) emrin dhe adresën e blerësit, në rastin e individëve (për shitje me pakicë me vlerë mbi

10 000 lekë të reja);
g) emrin, adresën dhe NIPT-in e transportuesit, targën e mjetit dhe orën e furnizimit;
h) përshkrimin e hollësishëm të mallrave të shitura ose të shërbimeve te kryera;
i) sasinë e mallrave të shitura ose vëllimin e shërbimeve të kryera;
j) çmimin për njësi pa TVSH;
k) vlerën totale të transaksionit të shitjes/shërbimit pa TVSH-në;
l) shumën e TVSH-se (në qoftë se zbatohet TVSH ja);
m) vlerën totale me TVSH-në;
n) cilësimin furnizim i përjashtuar apo me 0 për qind (në qoftë se ai është përkatësisht i

përjashtuar apo i tatueshëm me 0 për qind).
Fatura lëshohet në jo më pak se tre kopje dhe shpërndahet: faqja 1 për blerësin; faqja 2, 3, etj.
për shitësin dhe transportuesin.

Në fund të faturës shënohet shitësi me emër, mbiemër, nënshkrim dhe vulë, blerësi me emër,
mbiemër, nënshkrim transportuesi me emër, mbiemër, nënshkrim (kur është dhe
transportuesi).

Për shitje të bëra tek një individ konsumator jotregtar, në faturën e lëshuar nga shitësi
paraqitet emri, mbiemri dhe adresa e blerësit. Shitjet e një natyre të tillë u takojnë mallrave të
konsumit përfundimtar dhe sasia e tyre është brenda kufijve normalë të konsumit individual
ose familjar (jo për t’u rishitur ose për t’u përpunuar).

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka të drejtë të autorizojë personat e tatueshëm që
ushtrojnë veprimtari në fushën e përpunimit të qumështit, ullirit, rrushit dhe grurit, të lëshojnë
fatura tatimore me TVSH-në për veten e tyre, kur i blejnë këto mallra nga persona të
tjerë, individë ose persona të paregjistruar për TVSH-në për shembull nga një fermer apo
shoqëri tregtare a të theshtë, e cila është e regjistruar si biznes i vogël apo në rastin kur
fermeri nuk
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është i regjistruar si “tregtar” /person fizik tregtar. Autorizimi jepet jo më vonë se 30 ditë
nga data e paraqitjes së kërkesës nga ana e tatimpaguesit.

Fatura e lëshuar nga blerësi duhet të përmbajë informacionin si më poshtë:
a) Në një vend të dukshëm të shkruhet “Faturë e lëshuar nga blerësi, autorizuar nga DPT-ja me

autorizim nr............ dt ........... ”
b) Blerësi dhe shitësi kanë rënë dakord që për një furnizim vetëm blerësi duhet të lëshojë

faturë tatimore.
c) Edhe blerësi dhe shitësi mbajnë nga një kopje të faturës.
d) Të gjithë informacionin e detyrueshëm që duhet të mbajë një faturë tatimore si më lart.

Deklaratat për periudhat tatimore

Çdo person i tatueshem është i detyruar të bëjë një deklaratë, për çdo periudhë tatimore, jo
më vonë se 14 ditë pas përfundimit të periudhës tatimore me të cilën ajo lidhet dhe të paguajë
TVSH për atë periudhë, në datën ose para datës së detyrueshme të deklaratës.

Formulari i deklarimit dhe pagesës së TVSH plotësohet në dy kopje dhe paraqitet nga personi
i tatueshëm në degën përkatëse të bankës, zyrës postare apo një institucioni tjetër me të cilat
organi tatimor ka lidhur marëveshje per pranimin e pagesave të TVSH.
Punonjësi i bankës bën shënime në pjesën e tretë të dokumentit "pagesa", pastaj i kthen
personit të tatueshëm kopjen e dytë.
Deklarata përbëhet nga tre pj esë:
a) Pjesa e parë kërkon të dhëna për identifikimin e personit të tatueshëm.
b) Pjesa e dytë kërkon të dhëna për llogaritjen e detyrimit tatimor.
c) Pjesa e tretë është pagesa e TVSH-së e cila plotësohet nga banka.

Periudhat tatimore është muaji kalendarik, data 1 e muajit deri në datën 30/31 të muajit. Kur
një person i tatueshëm regjistrohet për herë të parë, periudha tatimore fillon në ditën kur
Certifikata e Regjistrimit si tatimpagues i TVSH-së, shënon se regjistrimi hyn në fuqi dhe
përfundon në ditën e fundit të atij muaji.

TYSH në shitjet me pakicë dhe me shumicë

Shitjet me pakicë quhen të gjitha ato furnizime që bëhen: (i) për konsum përfundimtar; (ii)
në ato sasi që nuk tejkalojnë nevojat private normale të konsumatorit; dhe (iii) që nuk
rishiten. Këto mund të jenë mallrat ushqimore të konsumit si perime, fruta, produkte të
qumshtit etj, të cilat u shiten klientëve konsumatorë për përdorim të përditshëm.

Tatimpaguesit, të cilët në aktivitetin e tyre kryejnë njëkohësisht tregti me shumicë për
tatimpagues të tjerë dhe tregti me pakicë për publikun e gjerë, janë të detyruar të bëjnë një gjë
të tillë në vende të veçanta, të ndara nga njëri-tjetri.

Në një mjedis të deklaruar si vend për shitje me shumicë për tatimpagues të tjerë nuk mund të
bëhen shitje me pakicë për publikun dhe e kundërta, në një mjedis të deklaruar si vend për
shitje me pakicë për publikun nuk mund të bëhen shitje me shumicë për tatimpagues të tjerë.

Çdo vend veprimtarie të shitjes me shumicë dhe të shitjes me pakicë duhet të pajiset me
Certifikatë Regjistrimi me numra të ndryshëm serialë.
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Shitësit me pakicë detyrohen të lëshojnë fatura tatimore vetëm në rastet kur:
a) shitja, përfshirë TVSH-në, është më e madhe se 10 000 lekë të reja; apo kur
b) blerësi është person i regjistruar si tatimagues.

Në çdo rast tjetër shitësit me pakicë lëshojnë kupona tatimore të arkave regjistruese, ose
dëftesa tatimore, kur nuk kanë arka regjistruese.

Kuponi tatimor dhe dëftesa tatimore nuk është e detyrueshme të përmbajë përveç shumës
totale të tij edhe TVSH-në e llogaritur. Për të gjetur shumën e TVSH-së të përfshirë në
vlerën totale të kuponit apo dëftesës tatimore, kjo vlerë shumëzohet me 16.666 për qind ose
pj esëtohet me 6.

Tatimi mbi fitimin

Personat që i nështrohen tatimit mbi fitimit janë:

a) Shoqëritë tregtare të krijuar sipas Ligjit ‘’Për shoqëritë tregtare” dhe që janë të
regjistruar si tatimpagues për TVSH-në;

b) Shoqëritë e thjeshta të themeluar sipas Kodit Civil të cilat ushtrojnë veprimtari
fitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë;

c) përfshirë personat fizikë që janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH–së;

Tatimi mbi fitimin duke qenë se paguhet vetëm nga personat që janë regjistruar si
tatimpagues të TVSH-së, janë personat, qarkullimi i veprimtarisë ekonomike të të cilëve në
një vit kalendarik tejkalon kufirin minimal prej 8 000 000, lekësh të reja, ose personat të
cilët edhe pse nuk e kalojnë këtë kufi janë regjistruar vulnetarisht si tatimpagues të TVSH-
së për qëllime të veprimtarisë së tyre ekonomike.

Tatimpaguesit, të cilët i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi fitimin, tatohen në Shqipëri për
fitimet e realizuara nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së
Shqipërisë.

Shembull: Një shoqëri tregtare shqiptare në fushën e agrobiznesit zhvillon aktivitetin e tij në
komunën e Kasharit në rrethin e Tiranës (ku ka vendndodhjen e regjistruar të biznesit të tij)
dhe ka njëkohësisht aktivitet disa pika shitje në qytetin e Tiranës si dhe në Bari të Italisë.

Fitimet e realizuara nga ky subj ekt për vitin  2007 kanë qenë:
Në Kashar 2 000 000 lekë
Në Durrës 2 500 000 lekë
Në Milano 5 000 000 lekë
Totali 7 500 000 lekë

Në këtë rast, tatimpaguesi shqiptar në fj alë, paguan tatim mbi fitimin në masën 10% mbi
fitimin total prej 7 500 000 lekë të realizuar nga të gjitha burimet brenda dhe jashtë vendit.

Për të llogaritur tatimin mbi fitimin duhet të plotësohet “Formulari i Deklarimit dhe
Pagesës së Tatimit mbi Fitimin” që vihet në dispozicion nga degët tatimore.
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Përcaktimi i fitimit të tatueshëm bëhet kryesisht në bazë të bilancit të shpenzimeve të
njohura dhe të të ardhurave nga veprimtaria ekonomike.

Shpenzime të njohura janë shpenzimet, që një fermer tatimpagues i tatimit mbi fitimin
kryhen për qëllime të biznesit, që synojnë sigurimin dhe ruajtjen e të ardhurave. Këto janë të
gjitha shpenzimet (përfshirë shpenzimet e jashtezakonshme) e biznesit, me përjashtim të atyre
që janë kryer me qëllim formimin dhe rritjen e kapitalit.

Shpenzimet e njohura janë kryesisht shpenzime të caktuara për të ruajtur ekzistencën e
kapitalit si burim i të ardhurave dhe për të siguruar në kohën e duhur riformimin apo
zëvendësimin e kapitalit (p.sh. amortizimi).

Shpenzimet e njohura janë shpenzime që zbriten nga të ardhurat për përcaktimin e fitimit të
tatueshëm.

Që një shpenzim të njihet si i zbritshëm duhet të përmbushë këto kushte:
a) të jenë kryer në interes të drejtpërdrejtë të veprimtarisë ekonomike prej së cilës

realizohen të ardhurat ose të jenë të lidhura me drejtimin normal të aktivitetit të
tatimpaguesit;

b) të jenë kryer ose të jenë përballuar dhe të jenë të mbështetur në dokumente justifikuese;
c) të jenë pasqyruar nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto;
d) në çdo rast shpenzimet duhet të jenë të provuara nga tatimpaguesit me dokumentacionin

përkatës ligjor.

Dokumente të përdorura si bazë për justifikimin e shpenzimit, për efekt tatimor, është:
a) fatura tatimore me TVSH,
b) fatura e thjeshtë tatimore,
c) faturat e lëshuara nga persona jorezidentë që nuk janë të regjistruar në organet tatimore

shqiptare; dhe çdo dokument tjetër i lëshuar nga ente ose organizma juridikë (p.sh.
ambasada të huaja, organizma ndërkombëtarë, zyra pune, komisariate policie, etj.) për
pagesat e tarifave të shërbimeve që këto ente u kryejnë tatimpaguesve, subjekt i tatimit
mbi fitimin në Shqipëri.

Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm, nuk do të njihen si shpenzime të zbritshme, shpenzimet
të cilat quhen «shpenzime të panjohura» dhe janë si më poshtë:
a) Kostoja e blerjes dhe e përmirësimit të tokës dhe truallit, pasi ka lidhje vetëm me

investimin në aktivet e biznesit.
b) Kostoja e blerjes, e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve, të cilat

janë objekt i amortizimit.
c) Çdo zmadhim i kapitalit të shoqërisë, ose i kontributit në ortakëri, mbi kapitalin ose

kontributin fillestar të përcaktuar në kontratën dhe statutin e shoqërisë apo ortakërisë.
d) Vlera e shpërblimeve në natyrë, e cila nënkupton çdo shpërblim të paguar jo në para, por

në natyrë dhe që merret si shpërblim, për punën e kryer nga të punësuarit apo persona të
tj erë.

Të kësaj natyre janë shpërblime të tilla si: kompensimet ushgimore, dhurimi i
automjeteve, i pajisjeve elektroshtëpiake, bileta për udhëtime turistike, dhënie në
përdorim e banesave apo ambjenteve për gëllime personale apo gëllime të tjera gë
nuk kanë lidhje direkte me biznesin, etj.
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e) Kontributet vullnetare për pensione apo sigurime të tjera, (ndërkohë që kontributet e
detyrueshme të punëdhënësit sipas ligjit janë shpenzime të zbritshme të biznesit).

f) Dividentët apo ndarjet e fitimit për aksionerët apo ortakët, pasi ato paguhen nga fitimi
pasi të j etë paguar tatimi mbi fitimin.

g) Interesat e paguara nga tatimpaguesi gjatë vitit ushtrimor, të cilat tejkalojnë normën
mesatare të interesit 12 mujor të kredisë për tregun bankar sipas publikimit zyrtar të
Bankës së Shqipërisë.

h) Gjobat, kamatvonesat dhe kushtet e tjera penale që paguhen nga subjekti për shkelje të
ndryshme ligjore apo administrative, janë shpenzime te panjohura per efekt fiskal.

i) Krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera speciale.
j) Tatimi mbi të ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe TVSH e zbritshme
k) Shpenzimet e përfaqësimit dhe shpenzimet për pritje-përcjellje që tejkalojnë vlerën e 0.3

% të qarkullimit vjetor.
Në shpenzimet e përfaqësimit përfshihen shpenzime me karakter të përgjithshëm që
një shoqëri bën për prezantimin dinjitoz të saj në marrëdhëniet me partnerët apo
institucione të tjera, p.sh. organizimi i takimeve, prezantimi i projekteve të reja,
përurimi i linjave apo I prodhimeve të reja, qerasjet dhe pritje -përcjelljet që lidhen me
marrëdhëniet e biznesit

l) Shpenzimet e konsumit personal, ku përfshihen të gjitha shpenzimet e karakterit të
konsumit personal, të cilat nuk kanë lidhje direkte me mbarëvajtjen dhe rezultatin e
biznesit.

Të tilla shpenzime konsiderohen për shembull kur tatimpaguesi një pjesë të
mallrave të prodhuara apo të tregtuara prej tij i përdor për konsum personal apo
familjar, kur një pjesë të karburantit e përdor për automjetin personal apo familjar,
shpenzimet telefonike për vete apo persona të tjerë që nuk janë të punësuar në
biznes apo funksionet e tyre nuk i justifikojnë këto shpenzime. Gjithashtu,
konsiderohen si shpenzime të konsumit personal dhe të panjohura për efekt fiskal edhe
shpenzimet për qeratë e banesave, të cilat shërbejnë për akomodimin dhe fjetjen e
punonjësve vendas dhe të huaj, pavarësisht nga kushtet e vëna në kontratën e
punësimit ose shërbimit.

m) Shpenzimet që kalojnë kufijtë e përcaktuar në ligje apo akte nënligjore, siç janë shumat e
amortizimit të aktiveve të biznesit, të cilat tejkalojnë normat e përcaktuara në nenin ligji
apo shpenzimet që tejkalojnë kufirin e përcaktuar në ligjin “Për sponsorizimet”, jo më
shumë se 4% të fitimit para tatimit për sponsorizimet në përgjithesi dhe jo më shumë se
10% për sponsorizimet për aktivitete kulturore, sportive, etj.

n) Shpenzimet që rrjedhin si rezultat i korrigjimit të regjistrimeve të gabuara kontabël të
kryera vitet e kaluara. Regjistrimet e gabuara kontabël të viteve të kaluara korrigjohen në
vitin që ato konstatohen, por efekti fiskal i tyre do të llogaritet që nga periudha kur janë
regjistruar në mënyrë të gabuar. Në këto raste paguhet detyrimi dhe interesat, por nuk
aplikohen gjoba.

o) Qdo shpenzim, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi.
p) Vlera e faturave të pranuara për shërbime që janë kryer nga persona jorezidentë në

Shqipëri që nuk janë të regjistruar në organet tatimore shqiptare, nëse brenda vitit
kalendarik nuk është paguar tatimi në burim për ato shërbime.

q) Humbjet, dëmtimet, firot dhe skarcot gjatë prodhimit, tranzitimit dhe magazinimit do të
njihen si shpenzim i lejuar deri në një nivel të caktuar nga autoritetet tatimore.

r) Në rastin e nxjerrjeve jashtë përdorimit ose shkatërrimit të materialeve apo mallrave të
cilat për arsye të ndryshme, si dëmtime, kalim i afatit të skadencës, etj., janë të
papërdorshme ose të patregtueshme apo tregtohen më çmime të ulura, perfshirë uljen
sezonale, shpenzimet përkatëse ose të ardhurat e reduktuara do të njihen për efekt fiskal
vetëm nëse vërtetohen me proces-verbalin përkatës të mbajtur nga një komision i
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posaçëm vlerësimi, dhe subjekti ka njoftuar organin tatimor përkatës. Ky njoftim duhet të
shoqerohet me nje kopje të procesverbalit perkates. Organi tatimor mund të dërgojë
përfaqësuesin e vet që të jetë prezent në momentin e nxjerrjes jashtë përdorimit ose
shkatërrimit te mallit, jo më vonë se 5 ditë nga data e njoftimit. Për hipermarketet ky afat
është 24 orë. Procesverbali i vlerësimit duhet të përmbajë të dhëna të plota mbi sasitë,
vlerat, kohën e furnizimit, arsyet e zhvlerësimit apo nxjerrjes jashtë përdorimit, duke i
garantuar organeve tatimore mundësinë e verifikimit dhe kontrollit.

Deklarimi tatimor dhe llogaritja përfundimtare e detyrimit

Qdo tatimpagues i tatimit mbi fitimin duhet të përgatisë deklaratën vjetore të të ardhurave të
tatueshme sipas formularit të vënë në dizpozicion nga organet tatimore.

Tatimpaguesit duhet të paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31
mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me
anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar sipas udhëzimeve të Ministrit të Financave.

Tatimi i llogaritur në bazë të deklaratës vjetore të të ardhurave të tatueshme, paguhet nga
tatimpaguesi në llogarinë e organeve tatimore, në çastin e paraqitjes së deklaratës vjetore të të
ardhurave të tatueshme.

19. TAKSAT KOMBËTARE

Taksa për ambalazhet është taksa që paguhet për ambalazhet plastike të lëngjeve si bidona,
shishe plastike e kuti të plastifikuara të të gjitha formave dhe përmasave, të mbushura, të
prodhuara në vend dhe të importuara, për produktet: ujë, lëngje frutash e perimesh, qumësht
dhe nënproduktet e tij e vajra ushqimore.
Tarifa e taksës për amblazhet plastike është si më poshtë:
a) 2 lekë për copë për ambalazhet me kapacitet mbi 1.5 litra;
b) 1 lek për copë për ambalazhet me kapacitet 1.5 litra ose më pak se 1.5 litra.

Taksa e ambalazheve plastike të lëngjeve të importuara vilet nga Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave, nëpërmjet degëve të saj, ndërsa për ambalazhet plastike të lëngjeve të
prodhuara në vend vilet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet degëve të saj në
rrethe.

20. TAKSAT VENDORE

Taksa vendore mbi biznesin evogël

Taksa vendore mbi biznesin e vogël paguhet nga çdo subj ekt që kryen veprimtari ekonomike
me qëllim realizimin e fitimit i cili gjatë një viti fiskal (nga 1 janari deri më 31 dhjetor të një
viti kalendarik) realizon ardhur bruto vjetore (qarkullim) më e vogël ose e barabartë me 8
000 000 (tetë milionë) lekë.

E ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël i takon asaj njësie të qeverisjes vendore
(bashkie apo komune), në territorin e së cilës gjendet vendndodhja e biznesit.
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Çfarë kuptohet me fjalën “biznes ” dhe “ vendndodhje e biznesit”?

“Biznes” është çdo veprimtari ekonomike nga çdo subjekt, që ka për qëllim realizimin e
fitimit.

“Vendndodhje e biznesit” është çdo dyqan, njësi e veçantë ose vende të tjera të
palëvizshme, ku kryhet biznes. Kur nuk ekziston një vend fiks biznesi, vendndodhja e
biznesit, që ushtrohet nga një person fizik, është banesa private e taksapaguesit.

“Vendndodhja e biznesit” është një zonë e dallueshme dhe e ndarë si në të njëjtën godinë,
ashtu edhe në godina të ndryshme. Për shembull:
a) Kur veprimtari të ndryshme ekonomike kryhen nga një tatimpagues në të njëjtën dhomë,

konsiderohen si një vendndodhje e një biznesi.
b) E nj ëjta veprimtari ekonomike e kryer nga një tatimpagues në dy dhoma që kanë

komunikim nga brenda, konsiderohen një biznes, pra konsiderohen si një “vendndodhje
biznesi”.

c) Dy veprimtari të ndryshme ekonomike të kryera nga një tatimpagues në dy dhoma që
kanë komunikim nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra konsiderohen si dy
“vendndodhje biznesi”.

d) Disa veprimtari ekonomike të ndryshme ose e njëjta veprimtari ekonomike e kryer në dy
dhoma fqinje, që nuk komunikojnë me njëra-tjetrën nga brenda, pra konsiderohen si dy
“vendndodhje biznesi”.

Regjistrimi i tatimpaguesve
Tatimpaguesi duhet të regjistrojë çdo vendndodhje të biznesit në zyrën e taksave të bashkisë
apo të komunës në të cilën ndodhet. Nëse i njëjti tatimpagues ka biznese në territore jashtë
një komune, ai duhet t’i regjistrojë të gjitha vendodhjet e biznesit të tij në zyrën e taksave të
komunës në të cilin gjendet çdo vendndodhje e biznesit.
Kur një tatimpagues regjistrohet për herë të parë  ai duhet të regjistrohet pranë Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit. Ndryshimet e fushës së veprimtarisë së tatimpaguesve, deklarohen
pranë komunës, brenda territorit të së cilës ushtrojnë veprimtarinë.

Certifikata e Regjistrimit
Zyra e taksave në komunë, pasi verifikon saktësinë e dokumenteve të dorëzuara (shiko më
poshtë tek REGJISTRIMI) të paraqitura nga tatimpaguesi, brenda tri ditëve-pune e
regjistrojnë atë në regjistrin e tatimpaguesve të komunës, sipas numrit të tyre përkatës të
regjistrimit dhe pajisin tatimpaguesin me Certifikatë Regjistrimi.

Certifikata e regjistrimit përmban:
a) Emrin e tatimpaguesit,
b) Numrin e regjistrimit që i është caktuar atij
c) Adresën e vendndodhjes së biznesit me të cilin lidhet dhe
d) Datën e lëshimit.
Certifikata e regjistrimit duhet të vendoset në një hapësirë të dukshme të vendndodhjes së
biznesit, me qëllim identifikimin e regjistrimit të kësaj vendndodhjeje. Certifikata e regjistrimit
kontrollohet ngs inspektorët e zyrës së taksave në komunë dhe nga dega tatimore e rrethit në
të cilin ndodhet komuna.
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Tatimpaguesit që kryejnë biznese në më shumë se një vendndodhje që nuk janë brenda së
njëjtës komunë, pajisen me certifikatë regjistrimi nga zyra e taksave, e komunës ku gjendet
çdo vendndodhje e biznesit.

Llogaritja dhe pagesa e taksës.

Tatimpaguesit duhet të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për qdo vendndodhje
biznesi. Nëse një tatimpagues i taksës vendore mbi biznesin e vogël ka/administron disa
biznese që i ushtron në një vendndodhje (në një godinë) këto biznese të tij do të tatohen
gjithnjë si vendndodhje biznesi më vete.

Tatimpaguesi është i detyruar të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për çdo
vendndodhje biznesi sipas nivelit tatimor në fuqi në kohën e regjistrimit.

Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit . Periudha e
detyrimit vjetor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të vitit në vazhdim. Nëse
veprimtaria e biznesit krijohet ose pushon brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit
llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e ushtrimit të kësaj veprimtarie.

Detyrimi vjetor për taksën vendore mbi biznesin e vogël përcaktohet nga zyra e taksave në
komunë vetëm mbi bazën e qarkullimit të parashikuar për t’u realizuar gjatë vitit nga
tatimpaguesi.

Për këtë tatimpaguesi është i detyruar të paraqesë, brenda datës 1 mars të çdo viti,
deklaratën parashikuese të qarkullimit.

Përcaktimi i detyrimit bëhet duke pasur parasysh qarkullimin e parashikuar në deklaratën
parashikuese të qarkullimit, llojin e aktivitetit, kategorinë e biznesit dhe nivelin tregues të
taksës sipas Tabelës Nr. 1.

Shuma e detyrimit vjetor të përcaktuar si më sipër pjesëtohet me 4 dhe rezultati përfaqëson
këstin 3-mujor të detyrimit që duhet të paguajë tatimpaguesi. Brenda datës 15 mars të çdo
viti, zyrat e taksave në bashki apo në komunë i dërgojnë zyrtarisht çdo tatimpaguesi të
juridiksionit njoftimin e detyrimit tatimor vjetor, të ndarë në tremujorë.

Për tatimpaguesit që brenda datës 1 mars nuk paraqesin deklaratën parashikuese të
qarkullimit vjetor, përcaktimi i detyrimit tatimor bëhet sipas gjykimit më të mirë të vetë
zyrës së taksave në komunë. Zyrat e taksave në komunë i dërgojnë zyrtarisht çdo
tatimpaguesi njoftimin e detyrimit tatimor vjetor, të ndarë në tremujorë, brenda datës 15 mars
të çdo vitit. Kështu, veprohet edhe për tatimpaguesit e parëgjistruar që regjistrohen nga zyra.
Njoftimi i detyrimit në këtë rast i dërgohet tatimpaguesit brenda 15 ditëve nga momenti i
regjistrimit nga zyra

Taksa paguhet në katër këste të barabarta:
a) Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill;
b) Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik;
c) Kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor; dhe
d) Kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiskal.
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1 2 3 4 5 6 7

Taksa paguhet sipas kësteve në çdo degë banke dhe në çdo zyrë postare në territorin e
komunës ose në arkën e vetë komunës përkatëse.

Llogaritja e nivelit të taksës

Nivelet treguese të taksës vendore mbi biznesin e vogël, sipas Tabelës Nr. 1 janë orientuese,
pasi shuma faktike e tatimit për t’u paguar për çdo kategori biznesi përcaktohet nga këshilli i
komunës në të cilën ndodhet biznesi. Këshilli i komunës mund të ndryshojë nivelin orientues
të taksës të përcaktuar në Tabelën Nr. 1, duke e rritur ose ulur atë deri në 30%.

Shembull: Nëse niveli orientues i taksës është 100 000 lekë, Këshilli i Komunës mund të
vendosë që niveli i taksës të vendoset ndërmjet 70 000 dhe 130 000 lekë.

Këshilli i komunës është i detyruar që të informojë tatimpaguesit e tij, për vitin kalendarik për
nivelet e taksave që do të zbatohen, jo më vonë se data 15 dhjetor e vitit pararendës, duke i
botuar ato në gazetat e mediat lokale dhe duke vendosur afishe në ndërtesa e vende publike.
Nëse komuna nuk e bën një gjë të tillë, tatimpaguesit janë të detyruar të zbatojnë nivelet
orientuese të taksës të përcaktuara në Tabelën Nr. 1.

Në komuna niveli tregues i taksës është 50 për qind e nivelit orientues të tij për çdo
kategori të rrethit në të cilin ndodhet komuna

Shembull: Kategoria II përfshin bashkinë Shkodër dhe Vlorë. Niveli orientues i taksës në
bashkitë e këtyre qyteteve për shitjen me pakicë për bineset që realizojnë të ardhura gjatë një
viti fiskal nga 2 000 000 deri në 3 000 000 lekë të reja është 48 000 lekë të reja. Në
komunat e rrethit Shkodër dhe Vlorë, niveli orientues është 50% e nivelit orientues në
bashkitë e këtyre dy rretheve. Kështu niveli orientues për bizneset “shitje me pakicë” që
realizojnë nga 2 000 000 deri në 3 000 000 lekë është 50 % e 48 000 lekëeve, pra 24 000 lekë.
Këshilli i një komune të rrethit Shkodër apo Vlorë mund të vendosë që taksa që do paguajë
një biznes “ shitje me pakicë” që realizon të ardhurat vjetore si më lart, të jetë 30% më
shumë ose më pak të nivelit orientues prej 24 000 lekësh të reja. Kështu, niveli i taksës
mund të jetë nga 16 800 deri në 31 200 lekë të reja.

TABELA Nr. 1 TAKSIMI I SUBJEKTEVE TË BIZNESIT TË VOGEL

NIVELI TREGUES I TAKSES

Nr. Xhiro/Aktivitet Deri 2000 2 000
-
3 000

+ 3 000
-
4 000

+ 4 000
-
5 000

+ 5 000
-
6 000

+ 6 000
-
7 000

+7 000
-
8 000

a) Shitje me pakicë 45 68 83 98 113 128 143
b) Shitje me shumicë 45 68 83 98 113 128 143
c) Prodhim 33 55 70 85 100 115 130
d) Shërbime 25 48 63 78 93 108 123
e) Profesione të lira 38 60 75 90 105 120 135
f) Ambulant
8
KATEGORIA II
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Nr. Xhiro/Aktivitet Deri 2000 2 000
-
3 000

+ 3 000
-
4 000

+ 4 000
-
5 000

+ 5 000
-
6 000

+ 6 000
-
7 000

+7 000
-
8 000

a) Shitje me pakicë 25 48 63 78 93 108 123
b) Shitje me shumicë 25 48 63 78 93 108 123
c) Prodhim 23 45 60 75 90 105 120
d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118
e) Profesione të lira 30 53 68 83 98 11 128
f) Ambulant
5
KATEGORIA III
1 2 3 4 5 6 7
Nr. Xhiro/Aktivitet Deri 2000 2000

-
3000

+ 3000
-
4000

+ 4000
-
5000

+ 5000
-
6000

+ 6000
-
7000

+7000
-
8000

a) Shitje me pakicë 23 45 60 75 90 105 120
b) Shitje me shumicë 23 45 60 75 90 105 120
c) Prodhim 20 43 48 73 88 103 118
d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118
e) Profesione të lira 22 45 60 75 90 105 120
f) Ambulant
5

Klasifikimi:
Në kategorinë I: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit.
Në kategorinë II: Bashkitë: Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Elbasan, Fier,
Lushnje, Pogradec, Berat, Lezhë dhe Kavajë.
Në kategorinë III: Të gjitha bashkitë e tjera.

Në Tabelën Nr. 1 janë kategorizuar bizneset si më poshtë:

Bizneset “shitje me pakicë” janë të gjitha pikat fikse (dyqanet, njësitë, barakat, etj.) të
tregtimit të mallrave të ndryshme me pakicë.

Bizneset “shitje me shumicë” janë të gjitha pikat fikse (magazina, dyqane etj) të cilat
realizojnë shitje me shumicë të artikujve që tregtojnë. Shitje me shumicë, janë shitjet që
bëhen për tatimpagues të tjerë me qëllim rishitjen e mallrave. Nëse një njësi realizon
njëkohësisht shitje të mallrave me shumicë, të cilat blihen nga tatimpagues të tjerë me qëllim
rishitjeje, si dhe shitje me pakicë për konsumatorët, ajo njësi do të klasifikohet në grupin
“shitje me shumicë”.

Bizneset “prodhim” janë tatimpaguesit, që ushtrojnë veprimtari prodhimi, përpunimi dhe
tregtimi si prodhimet me karakter ushqimor: përpunim i qumshtit dhe prodhim i produkteve
të tij (bulmet); prodhime buke, përpunim mishi dhe prodhim i produkteve të tij, peshku, i
drithërave, perimeve, frutave etj., të ngjashme me to.
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Bizneset “shërbime” janë veprimtari të tilla si: riparimi i artikujve elektroshtëpiakë, radio-
televizorë, frigoriferë, lavatriçe, magnetofonë, pajisje fonie e të tjera të ngjashme me to. Po
kështu klasifikohen në këtë grup veprimtaritë e shërbimit të fotokopjimit, sallon bukurie,
autoservise, kurse për makina (autoshkolla) për traktorë, për kompjuter e për parukeri,
agj enci doganore, agj enci këmbimi valute, agj enci turizmi, motele, pikat e shërbimit të
makinave (autoservise), parkimi i makinave, lavanteritë, pastrimi kimik, shërbime të rojeve
civile, sallat e lojërave të ndryshme (gjimnastikë, aerobi, cirk, kënde lojrash për fëmijë, ping-
pong, etj.) e të tjera shërbime të ngjashme me shërbimet e lartpërmendura.

Bizneset “ambulante”  janë vetëm bizneset pa vend fiks/vendndodhje biznesi që kanë
qarkullim jo më të madh se 2 000 000 lekë të reja në vit.

Nëse vlerësohet se qarkullimi është më i madh, ato klasifikohen në një nga kategoritë e tjera të
biznesit dhe taksohen sipas asaj kategorie.

Regjistrimi i ambulantëve

Ambulantët janë individët të cilët kryejnë në mënyrë individuale tregti apo shërb ime në
lëvizje pa pasur një vendndodhje biznesi të caktuar gjatë kohës së punës dhe që nuk
realizojnë të ardhura më shumë se 2 000 000 lekë gjatë një viti fiskal (1 janar deri më 31
dhjetor). Ata konsiderohen si “persona të vetëpunësuar në aktivitete tregtare apo shërbimi,
ambulant”.

Personat e vetëpunësuar, në veprimtari tregtare apo shërbimi, ambulante:

a) janë të vetëpunësuar të vetëm dhe nuk kanë të drejtë të punësojnë persona të tjerë apo dhe
punonjës të papaguar të familjes;

b) në rastet kur përveç të tjerave janë edhe të vetëpunësuar në bujqësi, do të sigurohen jo si
të vetëpunësuar në bujqësi, por për veprimtarinë që kryejnë si ambulantë.

Këta persona mund të jenë fermerët e vetëpunësuar që kryejnë:

a) tregti apo shërbime individuale në tregj et e miratuara nga komuna apo bashkia, të cilët
kanë kontrata për zënie vendi me këto organe;

b) individualisht punime me mjete motorike në bujqësi, të cilët, përveç plotësimit të
nevojave familjare, kryejnë shërbime dhe për të tretë;

c) individualisht punime apo shërbime me mjete motorike dhe elektrike, ku përfshihen
personat që disponojnë automjete, autotraktorë etj., mjete motorike e elektrike, me të cilat
përveç plotësimit të nevojave familjare kryejnë dhe shërbime transporti udhëtarësh e
mallrash apo punime e shërbime të ndryshme për të tretë, që nuk kanë vijueshmëri dhe
kryhen me shkëputje gjatë javës.

Ky person duke qenë se nuk ka një vendndodhje të biznesit të përcaktuar, atëherë si e tillë do
të jetë banesa private e tij. Ai regjistrohet në zyrën e taksave të bashkisë apo komunës ku
ndodhet banesa e tij (vendndodhja e biznesit).

Në Tabelën Nr. 1 përcaktohen nivelet orientuese të taksës që duhet të paguajë një ambulant
sipas kategorive gj eografike.

55



Shembull: Fermeri X shet në mënyrë ambulante prodhime bujqësore në ditë të caktuara të
javës në bashkinë e Durrësit, në rrethin e të cilit ndodhet komuna ku ai ka banesën e tij
private. Ai realizon 1 500 000 lekë të reja të ardhura nga ky biznes, pra jo më shumë se 2
000 000 lekë të reja në vit.
Ai duhet të regjistrohet në zyrën e taksave të komunës ku ai ka banesën e tij private. Sipas
Tabelës, niveli orientues i taksës për personat e vetëpunësuar në veprimtari tregtare apo
shërbimi ambulant të regjistruar pranë zyrës së taksave të Bashkisë së Durrësit, është 5 000
lekë të reja. Duke qenë se fermeri X është regjistruar si i vetëpunësuar në veprimtari
tregtare dhe shërbime ambulante në zyrën e taksave të komunës ku ndodhet banesa e tij private
niveli orientues i taksës për të do të jetë 50% e 5 000 lekëve = 2 500 lekë të reja. Komuna mund
të vendosë që niveli i taksës të jetë 30% më shumë ose më pak nivelit orientues që është 2 500
lekë të reja. Kështu që taksa vendore për biznesin evogël ambulant në një komunë të Durrësit
mund të jetë nga 1750 deri në 3250 lekë të reja.

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme paguhet nga të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas
ose të huaj, pronarë të pasurive të mësipërme në territorin e Shqipërisë, pavarësisht nga
niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive.

Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari ose bashkëpronari,
sipas pjesës që zotëron. Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:
a) taksa mbi ndërtesat;
b) taksa mbi tokën bujqësore.

Taksat llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit.

Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori
minimale të bazës për taksën mbi ndërtesën dhe për taksën mbi tokën bujqësore jepen,
përkatësisht, në Tabelat Nr. 2 dhe 3.

Këshilli i komunës mund të vendosë për nivelin e taksës, që do të zbatohet për çdo kategori
minimale të bazës së taksës, të parashikuar në Tabelat Nr. 2 dhe 3, në kufijtë plus-minus 30
për qind të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse.

Këshilli komunal mund të vendosë për lehtësimin ose përjashtimin nga detyrimi për
pagimin e taksave për:
a) personat, të cilët kanë të ardhura nën minimumin jetik, sipas kritereve të përcaktuara;
b) taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore (si

përmbytje, tërmete etj.). Në këtë rast, lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe
kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli i komunës, në raport me dëmin e shkaktuar deri në
vlerën 75 për qind.

Taksat mbi ndërtesat

Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi për taksën llogaritet si
shumëzim i nivelit të taksës me sipërfaqen e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës
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së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit
përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi.

Në tabelën Nr. 2 paraqiten kategoritë minimale të ndërtesave, për efekt të sipërfaqes e cila
taksohet. Në zonat rurale (komunat), niveli tregues i taksës për çdo kategori minimale të
ndërtesës (përjashtuar seksionin III) është sa një e dyta (50 %) e nivelit tregues përkatës të
kategorisë minimale të ndërtesës në bashkitë, qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna.

Taksa mbi ndërtesat paguhet edhe nga taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në
pronësi, ndërtesa brenda territoreve të miratuara si fshatra turistike, llogaritet me bazën e
taksueshme.

Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën:
a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime
jofitimprurëse;
b) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qeramarrësi me qera të paliberalizuara;
c) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare.

TABELA NR. 2 NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI NDËRTESAT
Bashkitë
Zona 1 Zona 1 Zona 2 Zona 3
Kategoritë minimale të
ndërtesave

Tiranë
Durrës

Vlorë
Fier
Sarandë
Pogradec
Korçë
Elbasan
Berat
Lushnj ë
Gjirokastër
Shkodër
Kavaj ë
Lezhë

Të gjitha
bashkitë e
tj era

Lekë/m 2 në vit

I. Ndërtesa banimi
- ndërtuar para 1993-shit 15 10 5

- ndërtuar gj atë dhe pas
1993-shit

30 12 6

II. Ndërtesa të tjera
- për tregti dhe
shërbime - të tjera

200
50

150
30

100
20

III. Ndërtesa në pronësi
apo në përdorim, në
territore të miratuara si
fshatra turistike.

200 200 200

Taksa mbi tokën bujgësore
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Klasifikimi sipas kategorisë së tokës

Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit
të taksës me sipërfaqen e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e
tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Kategoritë minimale të
tokave bujqësore dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori minimale jepen në Tabelën
Nr. 3.

Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një komune, pavarësisht nga
vendbanimit i pronarit, secila komunë e takson pjesën e pronës, që ndodhet brenda territorit të
vet, si pronë më vete dhe zbaton mbi të nivelin e taksave të llogaritura prej tij sipas
kategorive përkatëse.

Fermerët që mbjellin tokën bujqësore në pronësi të tyre me kultura drufrutore dhe vreshtari,
nuk paguajnë taksë mbi tokën bujqësore për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

TABELA NR. 3 KATEGORITË MINIMALE DHE NIVELET TREGUESE TË
TAKSËS MBI TOKËN BUJQËSORE

Vlera e taksës në lekë/hektar/vit

Klasifikimisipasrretheve

1 2 3 3

 Elbasan

 Berat Pogradec
 Librazhd

 Kurbin Mat

Shënim: ve të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit.

Has

Madhe

Taksa për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi

Niveli  taksës për zënien e hapësirave për qëllime   këshilli
komunës. taksë  m mujor i taksapaguesit ndërsa baza e saj shprehet në
metër katrorë sipërfaqe publike të zënë. Niveli tregues i taksës jepet në tabelën Nr. 4. Këshilli
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Klasifikimisipas

VII-X

4 200

1 800

4

1

1

200

900

400

1 200
1 100

1 200

800
700
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Tiranë Shkodër Gjirokastër Bulqizë
Durrës  Përmet
Kavajë Kukës
Kruj ë Korçë Tropoj ë
Lezhë Delvinë Dibër Pukë
Lushnj ë Mirditë
Fier Peqin Skrapar Malësi e
Vlorë Kuçovë Mallakastër Gramsh
Sarandë Devoll Ersekë

Tepelenë

I 5 600 4 200 2 800 1 400
II 4 900 3 500 2 100 1 200
III 4 200 2 800 1 400 1 100

IV 3 600 2 300 1 350 1 000
V 3 000 1 900 1 250 900
VI 2 400 1 600 1 200 800
VII-X 1 800 1 400 1 100 700



i komunës, mund të caktojë nivele të ndryshme të taksës, në kufijtë plus-minus 30 për qind të
nivelit tregues të taksës, sipas nivelit të zhvillimit të veprimtarisë së biznesit në zona të
ndryshme të qendrës së banuar. Niveli tregues i taksës në komunat e çdo zone të treguar në
tabelë është sa një e dyta (50%) e nivelit tregues përkatës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat
ndodhet komuna.

TABELA NR. 4 NIVELI TREGUES I TAKSËS SË ZËNIES SË HAPËSIRËS PUBLIKE
Bashkitë

Zona 1 Zona 2 Zona 3
Tiranë
Durrës

Vlorë
Fier
Sarandë
Pogradec
Korçë
Elbasan
Berat
Lushnj ë
Gjirokastër
Shkodër
Kavaj ë
Lezhë

Të gjitha bashkitë e tjera

Lekë/m2 në muaj
120 90 60

Taksa e tabelës (për qdo tabelë të vendosur për qëllime të biznesit si reklama, tabelë
njoftimesh etj.)
Niveli i taksës së tabelës dhe baza e saj vendoset nga këshilli i komunës
REGJISTRIMI

Ku dhe si duhet të regjistrohet një fermer si “tregtar/person fizik tregtar apo si një
shoqëri tregtare apo e thjeshtë nëse një, dy a më shumë fermerë vendosin të punojnë
bashkarisht?

Tashmë është ngritur Qendra Kombëtare e Regjistrimit, e cila mban regjistrin tregtar, kryen
regjistrimet në regjistrin tregtar, regjistrimin e subjekteve për qëllim të regjistrimit fiskal, të
sigurimeve shoqërore e shëndetësore si dhe lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve,
kopj e të akteve të vërtetuara të akteve të depozituara në këtë qendër, publikon të dhënat e
regjistrit të mbajtur të cilat mund të shihen lirisht nga çdo person i interesuar. Kjo qendër
pranon edhe kërkesat për licenca të ndryshme, leje dhe autorizime të nevojshme për të kryer
një aktivitet të caktuar dhe ia dorëzon këto licenca personit që ka aplikuar pas miratimit të tyre
nga organet përkatëse.
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Kështu, një person i cili do të ushtrojë veprimtari ekonomike dhe tregtare tashmë nuk duhet të
shkojë në institucione të ndryshme për të aplikuar për regjistrim si “tregtar”/person fizik
tregtar, shoqëri tregtare apo shoqëri e thjeshtë si dhe për t’u regjistruar në organet tatimore,
por mjafton të paraqitet vetëm në një nga sportelet e qendrës dhe të paraqesë
dokumentacionin e duhur për t’u regjistruar.

Kur një biznes regjistrohet në një nga sportelet ai pajiset me një numër identifikimi i quajtur
NIPT dhe një certifikatë regjistrimi. Gjithashtu, ai regjistrohet në të njëjtën kohë në zyrën
tatimore të komunës së tij, nëse është një biznes i vogël (për taksën vendore për biznesin e
vogël) apo në organet tatimore qendore të rrethit në të cilin ndodhet komuna e tij në rast se
do të regjistrohet si biznes i madh (kur duhet të paguajë tatimin mbi vlerën e shtuar si dhe
tatimin mbi fitimin) tek autoritetet e sigurimeve shoqërore, të sigurimeve shëndetësore dhe në
inspektoratin e punës.

Këto quhen regjistrime fiskale dhe bëhen nga sporteli i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit në
komunë nëpërmjet komunikimit të të dhënave të regjistrimit fillestar te këto autoritete. Ky
sportel njofton zyrën tatimore të komunës në të cilën është e regjistruar vendndodhja e
biznesit, për regjistrimin e këtij biznesi të ri si dhe të gjitha detajet e tjera të regjistrimit. Kjo
do të thotë se biznesi i regjistruar, nuk ka nevojë të shkojë në zyrat e tatimore të komunës për
t'u regjistruar.

Kujdes!!! Pas regjistrimit, një biznes i regjistruar duhet të komunikojë drejtpërdrejt me
organet tatimore qendore në rrethin ku ndodhet komuna e tij apo me zyrën e tatimore të
komunës së tij në varësi të regjistrimit të tij si biznes i madh apo i vogël për të gjitha çështjet
që kanë të bëjnë me taksat. Kështu, nëse një biznes i vogël ndryshon statusin e tij fiskal nga
biznes i vogël në biznes të madh (dmth kalon kufirin prej 8 milionë lekësh të reja dhe i
duhet të paguajë TVSH-së) ai duhet të aplikojë për këtë ndryshim tek organet tatimore.

Një lehtësi tjetër që parashikohet është që sportelet e qendrës ndodhen në çdo komunë dhe
bashki të vendit. Kështu që një fermer i cili duhet të regjistrohet si “tregtar”/person fizik
tregtar dhe tatimpagues mund ta bëjë këtë duke u paraqitur në sportelin e komunës ku ai
banon apo në sportelin e çfarëdolloj komune tjetër.
Shembull: Një fermer banon në komunën X e cila kufizohet me komunën Y. Shtëpia e fermerit ndodhet në zonën
ku komuna e tij X kufizohet me komunën Y dhe për pasojë shtëpia e fermerit ndodhet më pranë
zyrave(sportelit) të komunës Y se sa zyrave(sportelit) të komunës së tij X. Kjo nuk përbën asnjë problem, pasi
fermeri mund të aplikojë për t’u regjistruar si tregtar dhe tatimpagues edhe në sportelin e komunës fqinje Y,
meqë ajo ndodhet më pranë banesës së tij. Eshtë komuna Y ajo që bën regjistrimin si “tregtar”/person fizik
tregtar si dhe si tatimpagues të taksës vendore për biznesin e vogël të fermerit në komunën X të tij pa qenë
nevoja që fermeri të paraqitet në sportelin e komunës së tij. Kjo lehtësi vlen edhe për agrobizneset që regjistrohen
si shoqëri tregtare (persona juridike) apo ortakëri të formave të tjera.
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Megjithatë sportelet të cilat funksionojnë aktualisht janë ato të Tiranës (Selia e Qendrës), e
Bashkisë së Tiranës, e qytetit të Durrësit, Elbasanit, Vlorës, Fierit, Gjirokastrës, Shkodrës,
Korçës, Lezhës, dhe Kukësit.

Kështu që deri në funksionimin e të gjitha sporteleve në çdo komunë fermerët mund të
aplikojnë për t’u regjistruar në sportelin e vetëm të një prej qyteteve të përmendura më lart.
Çfarë dokumentesh duhet të paraqesë një fermer në sportel për t’u regjistruar?

Dokumentet që kërkohet të paraqiten në sportel për t’u regjistruar janë të ndryshme nga
forma në të cilën kërkohet të kryhet biznesi. Format janë si më poshtë:

a) fermer si person fizik tregtarP”tregtar” që kërkon të ushtrojë veprimtari ekonomike;
b) shoqëri e thjeshtë sipas dispozitave të Kodit Civil;
c) shoqëri tregtare; apo
d) shoqëri të bashkëpunimit reciprok

Çfarë është një shoqëri e thjeshtë sipas Kodit Civil?

Me anë të një shogërie të thjeshtë dy ose më shumë fermerë merren vesh për të ushtruar një
veprimtari ekonomike në fushën e bujqësisë, blegtorisë, pyjeve apo një veprimtari tjetër të
ngjashme (përpunim dhe shitje) me qëllim që të ndajnë fitimet që rrjedhin prej kësaj veprimtarie.
Një fermer anëtar i shoqërisë duhet të vërë në dispozicion të kësaj veprimtarie para, sende apo
shërbime të ndryshme

Fermeri anëtar është i detyruar të paguajë kontributet e caktuara për të cilat anëtarët kanë rënë
dakord. Në rast se fermerët anëtarë nuk kanë përcaktuar madhësinë e kontributit të secilit prej
anëtarëve, atëherë secili prej tyre është i detyruar të kontribuojë, në pjesë të barabarta ndërmjet
tyre, aq sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë.

Kreditorët e shoqërisë mund të kërkojnë të drejtat e tyre mbi pasurinë e shoqërisë së krijuar, por
për detyrimet e shoqërisë përgjigjen personalisht ose bashkarisht edhe fermerët anëtarë që kanë
vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë si dhe anëtarët e tjerë në rast se ata kanë rënë dakord
për këtë.

Cilatjanë format e shoqërive tregtare?

Sipas ligjit që sapo ka hyrë në fuqi llojet e shoqërive tregtare janë këto:
a) shoqëritë kolektive;
b) shoqëritë komandite;
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c) shoqëritë me përgj egj ësi të kufizuara; dhe
d) shoqëritë aksionare.

Shoqëritë tregtare themelohen nga dy ose më shumë persona fizikë dhe/ose juridikë, që bien
dakord për arritjen e objektivave ekonomikë të përbashkët, duke dhënë kontribute në shoqëri.
Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare mund të themelohen edhe
vetëm nga një person fizik dhe/ose juridik (shoqëritë me ortak apo aksionar të vetëm).

Në shogëritë kolektive , të gjithë ortakët kanë cilësinë e tregtarit dhe përgjigjen pa kufizim e
bashkarisht për borxhet e shoqërisë. Në emrin e shoqërisë kolektive, mund të përfshihet
emri i një ose më shumë ortakëve, duke vënë përpara ose menjëherë pas tij fjalët
"shoqëri kolektive."

Në shogëritë komandite, përveç ortakëve "të pakufizuar" (ortakët që përgjigjen pa kufizim e
bashkarisht për borxhet e shoqërisë) marrin pjesë edhe ortakët "e kufizuar" ose ata ortakë, që
përgjigjen për detyrimet e shoqërisë deri në kufirin e vlerës së kontributeve të tyre në
kapitalin themeltar. Ky kontribut nuk mund të j etë një kontribut në shërbime, por vetëm
në para ose në natyrë. Në emërtimin e shoqërisë komandite mund të përfshihet emri i një ose
më shumë ortakëve, duke vënë përpara ose menjëherë pas tij, fjalët "shoqëri komandite".

Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara themelohen nga një ose disa ortakë, të cilët përballojnë
humbjet vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar të matur në
para. Në emërtimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar mund të përfshihet emri i një
ose më shumë ortakëve, duke vënë përpara ose menjëherë pas tij, fjalët "shoqëri me përgjegjësi
të kufizuara" ose inicialet "sh.p.k", si dhe të përmendet kapitali themeltar.

Shogëri anonime janë ato shoqëri, kapitali i të cilave ndahet në aksione dhe që themelohen
ndërmjet ortakëve që përballojnë humbjet, vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre.
Shoqëria mund të themelohet e të ketë një ose disa ortakë. Para ose prapa emërtimit të
shoqërisë anonime vihet shënimi "shoqëri anonime" ose "sh.a", si dhe vlera e kapitalit
themeltar. Në emërtimin e shoqërisë mund të përfshihet edhe emri i një ose disa ortakëve.

Shogëritë anonime janë dy lloje : me ofertë publike dhe me ofertë private.

Shogëri me ofertë publike konsiderohen ato shoqëri, aksionet e të cilave janë të regjistruara
zyrtarisht në bursën e letrave me vlerë, duke filluar nga data e regjistrimit ose ato, që për
shitjen e aksioneve të çdo lloji, u drejtohen bankave, institucioneve financiare apo
agj entëve të këmbimit të letrave me vlerë ose publikimit në forma të ndryshme dhe
shpërndarjes jashtë mjediseve të caktuara për këtë qëllim.

Të gjitha shoqëritë e tjera anonime janë shogëri me ofertë private.

Vlera minimale e kapitalit themeltar për shoqëritë pa ofertë publike duhet të jetë 2 milionë
lekë të reja, kurse për shoqëritë me ofertë publike duhet të jetë 10 milionë lekë në ditën e
firmosjes së statuteve. Regjistrimi në QKR për një shoqëri anonime kërkon evidencë që
kapitali themeltar është paguar.

Cfarë është një shogëri e bashkëpunimit reciprok?

Shoqëria e bashkëpunimit reciprok është person juridik dhe përbën bashkimin vullnetar të
personave fizikë ose juridikë, për kryerjen e veprimeve ekonomike në fusha të
ndryshme
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brenda një afati dhe territori të caktuar në statutin e saj. Shoqëria e bashkëpunimit reciprok
duhet të ketë jo më pak se 3 anëtarë numër i cili mund të rritet pa asnjë kufizim gjatë
funksionimit të shoqërisë.

Objekti i veprimtarisë i kësaj shoqërie është realizimi i veprimtarisë ekonomike bashkërisht
nga anëtarët e saj. Veprimtaritë ekonomike mund të jenë të ndryshme, si në fushën e
prodhimit, të shitblerj es së mallrave, në fushën e
shërbimeve, të kreditit, në fushën e ndërtimeve, si dhe në të gjitha fushat e tjera. Qëllimi i
veprimtarisë së shoqërisë së bashkëpunimit reciprok është ndihma e ndërsjellë e anëtarëve që
bëjnë pjesë në to.

Kur duhet të regjistrohet biznesi sipas formave të mësipërme?

Subjektet duhet të aplikojnë për regjistrim fillestar, brenda një afati 15-ditor nga dita e nisjes
së aktivitetit për fermerët që duan të regjistrohen si “tregtarë”/personat fizikë tregtarë dhe për
shoqëritë e thjeshta, ndërsa për personat juridikë, nga dita e themelimit të tyre.

Kush mund të bëjë aplikimin për regjistrimin?

Për fermerin qE kErkon tE regjistrohet si “tregtar”/person fizik tregtar , aplikimi për
regjistrim mund të kryhet nga vetë fermeri që regjistrohet ose nga çdo person tjetër që ai e
autorizon për të bërë këtë aplikim.

NE rastin e shoqErive tE thjeshta  aplikimi për regjistrim kryhet nga të gjithë fermerët që do
të bëhen anëtarë të shoqërisë ose nga çdo person tjetër të cilin fermerët anëtarë e autorizojnë
për të bërë këtë aplikim. Duhet të dini se pas regjistrimit fillestar të shoqërisë së thjeshtë,
aplikimi për regjistrimet e tjera kryhet nga personat përgjegjës për përfaqësimin e shoqërisë
në marrëdhënie me të tretët ose nga çdo person tjetër i autorizuar nga këta persona përgjegjës
për të bërë këtë aplikim.

NE rastin e shoqErive tregtare aplikimi për regjistrim kryhet:
a) nga të gjithë ortakët e një shoqërie kolektive;
b) nga të gjithë ortakët "e pakufizuar" të një shoqërie komandite;
c) nga të gjithë administratorët e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (të caktuar në

një dokument themeltar, të noterizuar të kompanisë);
d) nga të gjithë anëtarët e drejtorisë së mbikëqyrjes të një shoqërie anonime (të

caktuar në një dokument themeltar, të noterizuar të kompanisë); apo çdo person i
autorizuar nga personat e sipërpërmendur nëpërmjet një dokumenti autorizimi të
noterizuar.

Aplikimi për regjistrimet e tjera kryhet nga personat përgjegjës për përfaqësimin e shoqërisë
në marrëdhënie me të tretët ose nga çdo person i autorizuar prej tyre.

Çfarë dokumentacioni duhet të paraqitet pranë sportelit për t’u regjistruar në regjistrin
tregtar që mban Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe për t’u regjistruar në organet
tatimore?

Lloji i dokumentacionit që kërkohet është i ndryshëm në varësi të formës së biznesit që
fermeri apo dy a më shumë fermerë kërkojnë të regjistrojnë. Në çdo rast plotësohet një
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formular i cili shoqërohet me dokumentet e kërkuara në varësi të formës së biznesit.
Dokumentet duhet të j enë në origjinal ose kopj e të noterizuara të tyre dhe në gjuhën shqipe.

FERMERI PERSON FIZIK që do të regjistrohet si “tregtar”/person fizik tregtar për të
kryer veprimtari ekonomike (tregtare) në emër dhe për llogari të tij, regjistrohet duke
depozituar aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme
sipas këtij ligji, si dhe një kopje të dokumentit të identifikimit.

ANEKS – MËNYRA SI PLOTËSOHEN FORMULARËT E APLIKIMIT

TOKA BUJQËSORE 

21. MUNDPSIA E SHITJES

Sipas ligjeve shqiptare, fermerët pronarë ose përdorues të tokave bujqësore, kullotave dhe
livadheve nuk mund t’ua shesin këto prona të huajve, qofshin këta persona fizikë apo persona
juridikë. Personat juridikë të huaj janë të gjitha format e shoqërive tregtare, organizatave
jofitimprurëse apo fondacioneve të themeluara sipas ligjeve të vendeve të huaja dhe të cilat
kanë qendrën (selinë) në këto vende.

Megjithatë, fermerët do të mund të shesin këto pasuri të paluajtshme vetëm 7 vjet pas
hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit (MSA) e lidhur ndërmjet Shqipërisë
dhe Bashkimit Europian. Tashmë kjo marrëveshje është nënshkruar, por ajo do të hyjë në
fuqi pasi të miratohet nga parlamentet e të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Europian.

22. DETYRIMET E FERMERP VE NP LIDHJE ME MBROJTJEN E TOKPS
BUJQPSORE

Shteti shqiptar ka vendosur disa rregulla dhe detyrime ligjore me qëllim:
a) ruajtjen dhe përmirësimin në mënyrë të vazhdueshme të pjellorisë së tokës bujqësore dhe

të funksioneve të tj era të saj;
b) përmirësimin (rehabilitimin) nga dëmtimet që toka bujqësore mund të pësojë, si nga

veprimet e dëmshme të njeriut, ashtu dhe nga faktorët e klimës.

Cilat janë funksionet që përmbush toka bujqësore, të cilat duhet të mbrohen dhe
përmirësohen?

Funksionet kryesore të tokës bujqësore që mbrohen dhe përmirësohen sipas këtyre rregullave
janë ato natyrore si më poshtë:

a) krijimi i bazës së jetës dhe i hapësirës për jetesën e njerëzve;
b) të faunës dhe florës;
c) si pjesë përbërëse e pasurisë natyrore e Shqipërisë që zotëron cilësinë e veçantë të

pjellorisë natyrore, në te cilën qarkullojnë uji e lëndët ushqyese;
d) si mjet formimi, shpërbërjeje dhe ruajtjeje për bashkëveprimin e lëndëve, në bazë të

vetive filtruese, shtytëse e transformuese të tyre, në mënyrë te veçantë për mbrojtjen e
ujërave nëntokësore;
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Një nga qëllimet kryesore të këtyre rregullave është ruajtja e pjellorisë së tokës bujqësore me
të cilën kuptojmë aftësinë natyrore të tokës për sigurimin e njëkohshëm të ujit dhe të
elementeve ushqyese për bimët dhe krijimi i kushteve të përshtatshme fizike dhe biokimike
për to.

Detyrimet në lidhje me mbrojtjen e tokës bujgësore

Detyrimi për mbrojtjen e tokës bujqësore në të gjithë sipërfaqen e saj nga dëmtimet dhe
rreziqet e mundshme, nuk është vetëm i pronarëve apo i përdoruesve të ligjshëm të saj, por
edhe i të gjitha strukturave shtetërore dhe autoriteteve që marrin vendime, i çdo personi fizik
ose juridik, që me veprimin ose mosveprimin e tyre ushtrojnë në çfarëdo mënyrë ndikim mbi
tokën bujqësore. Ata janë të detyruar edhe ta mirëpërdorin atë me qëllim që toka bujqësore të
përmbushë funksionet e saj në mënyrë të vazhdueshme.

Pronarët e tokës bujqësore dhe përdoruesit e tjerë të ligjshëm të saj kanë për detyrë, që me
veprimet praktike mbi tokën, nëpërmjet praktikes së mirë bujqësore, të sigurojnë:
a) qëndrueshmërinë e pjellorisë natyrore të tokës bujqësore;
b) ruajtjen dhe përmirësimin e strukturës së tokës bujqësore;
c) punimin e tokës bujqësore, në përshtatje me relievin e saj dhe kushtet atmosferike;
d) mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni dhe zbatimin e masave antierozive që

rekomandohen;
e) moslejimin e depozitimit mbi dhe nën sipërfaqen e tokës bujqësore të mbetjeve të çfarëdo

lloji, që e dëmtojnë pjellorinë e tokës bujqësore;
f) moslejimin e dëmtimit të shtresave të punueshme nëpërmjet gërmimeve për nxjerrje

dheu dhe materiale te tjera;
g) administrimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen, brenda territorit të tokës së tyre në

pronësi, të sistemit te kullimit, sistemit të ujitjes, të veprave të artit dhe të mbrojtjes së
tokës bujqësore nga përmbytjet, sipas ligjit " Për ujitjen dhe kullimin";

h) ruajtjen e nivelit natyror të lëndës organike, sipas tipit të tokës bujqësore, nëpërmjet
qarkullimit të kulturave bujqësore dhe nxitjes së veprimtarisë biologjike të tokës;

i) ruajtjen e nivelit normal të treguesve fizike dhe kimikë të tokës bujqësore;
j) kryerjen e analizave të detyrueshme të tokës bujqësore për të vlerësuar treguesit fizikë,

kimikë e biologjikë të cilët janë:
• të zakonshëm , në periudha kohore që i përcakton Këshilli i Ministrave;
• të paparashikuar, në çdo rast kur ekzistojnë dyshime ose vërehen se janë cenuar

funksionet natyrore të tokës bujqësore. Analizat e paparashikuara kryhen me
vendim të strukturave të mbrojtjes së tokës të qarkut ku ndodhet toka bujqësore.

Në çdo rast analizat e zakonshme dhe të paparashikuara kryhen nga Instituti i
Studimit të Tokave dhe nga qendra të tjera të specializuara.

23. TË DREJTAT E PRONARËVE DHE PËRDORUESVE TË LIGJSHËM

Të drejtat e pronarëve dhe të përdoruesve të ligjshëm të tokës bujqësore në lidhje me tokën
bujqësore që lidhen me mbrojtjen e saj janë:
a) e drejta për të përdorur sipërfaqen e tokës bujqësore ta përdorin dhe ta shfrytëzojnë për

kultivimin e bimëve bujqësore, produktet dhe nënproduktet e të cilave nuk ndalohen me
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ligj si p.sh. kultivimi i bimëve narkotike apo i bimëve që shërbejnë për prodhimin e
bimëve narkotike;

b) e drejta e përdorimit dhe shfrytëzimit të tokës bujqësore deri në thellësi të horizontit aktiv
të saj, në pikëtakimin e saj me formacionin amë.

Mbrojtja e tokës nga pajisjet dhe mjetet e tjera
Përveç detyrimeve të tjera pronarët e tokës bujqësore, përdoruesit e ligjshëm të saj, personat e
tjerë fizike e juridike, kanë për detyrë që në çdo rast të veprimit mbi të, të marrin masa për
mbrojtjen e saj nga dëmtimet, që mund t'i shkaktohen tokës bujqësore prej pajisjeve ose
mjeteve te tyre në përdorim si p.sh. mjetet motorike për punimin e tokës – traktorë etj.).

Mbrojtja e tokës bujqësore nga shkatërrimi

Toka bujqësore mund të shkatërrohet, nëse ajo nuk përdoret dhe shfrytëzohet si duhet. Një
tokë bujqësore është e shkatërruar kur:

a) nuk mund të përdoret më si një tokë bujqësore për të përmbushur funksionet e saj;
b) nuk mund të përmirësohet (rehabilitohet) duke ia rritur vlerat në masën që duhet t’i

ketë një tokë bujqësore;
c) përmirësimi (rehabilitimi) i sipërfaqes së dëmtuar të saj kushton më shumë se sa vlera e

vetë tokës bujqësore.

Për të shmangur këtë shkatërrim, pronarët dhe përdoruesit e ligjshëm të tokës bujqësore si
dhe çdo person fizik e juridik, të cilët ndikojnë me veprimtarinë e tyre mbi tokën bujqësore,
janë të detyruar ta mbrojnë atë nga çdo faktor që çon në shkatërrimin e saj.

Mbrotja e tokës bujqësore nga ndërtimet

Toka bujqësore mbrohet me ligj nga ndërtimet. Asnjë person nuk mund të ndërtojë mbi tokën
bujqësore, përveç rasteve dhe sipas kushteve të mëposhtme që i parashikon ligji.

Mund të ndërtohet në tokën bujqësore, vetëm në rast se janë bërë studime rajonale dhe
masterplane, në bazë të të cilave vërtetohet se:
a) ka mungesë të plotë të sipërfaqeve të tjera fizike me tokë urbane të lirë brenda vijave të

kufirit për ndërtim;
b) ka mungesë të plotë të sipërfaqeve me tokë urbane, e cila mund të ripërdoret nëpërmjet

prishjes së ndërtimeve të vjetra dhe kryerjes së ndërtimeve të reja;
c) ka mungesë të tokave të tjera të pafrytshme ose me vlera më të ulëta pjellorie natyrore,

sipas bonitetit.

24. REHABILITIMI I TOKAVE BUJQËSORE TË DËMTUARA

Në rast se një tokë bujqësore vlerësohet si e dëmtuar/shkatërruar lind detyrimi për
përmirësimin (rehabilitimin) e saj për ta sj ellë në gj endj en e mëparshme të pj ellorisë.

Personat që detyrohen për rehabilitimin e tokës bujqësore janë si më poshtë:

a) çdo person fizik ose juridik, në rast se vlerësohet se ai është shkaktar dhe përgjegjës i
dëmtimit të tokës;
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b) b) pronari i mëparshëm i tokës bujqësore, i cili në çastin dhe aktin e transaksionit të tokës
(shitjen, lënien me qera etj) nuk e ka deklaruar ose e ka fshehur dëmtimin e saj;

c) strukturat shtetërore, në territorin e veprimit të tyre ndodhet toka bujqësore e dëmtuar në
çdo rast kur:

• shkaktari i dëmtimit të tokës bujqësore nuk e ka të mundur rehabilitimin e saj, por ai
përmbush detyrimet financiare (paguan të gjitha kostot) të rehabilitimit të plotë të
tokës së dëmtuar;

• shkaktari i dëmtimit të tokës bujqësore vdes dhe nuk figuron trashëgimtar;
• pronari i tokës së dëmtuar heq dore ligjërisht mbi të drejtën e tij të pronësisë

mbi tokën bujqësore.

Cili është organi shtetëror i drejtpërdrejtë përgjegjës për zbatimin e masave për mbrojtjen e
tokës bujqësore?

Ky autoritet është këshilli i komunës apo këshilli i bashkisë në territorin e të cilit ndodhet
toka bujqësore. Këshilli i komunës ose këshilli i bashkisë kanë këto detyra:

a) bën kontrollin e zbatimit të masave për mbrojtjen e tokës bujqësore në territorin e tij nga
pronarët, përdoruesit ligjorë të tokës si dhe çdo person fizik apo juridik që ka ndikim mbi
të nëpërmjet veprimtarisë së tij;

b) nxjerr vendime për mbrojtjen e tokës bujqësore të cilat janë të detyrueshme për zbatim
nga pronarët dhe poseduesit e ligjshëm të saj, si dhe nga persona fizikë e juridikë që kanë
ndikim mbi të nëpërmjet veprimtarisë së tyre;

c) shqyrton raportet e kontrolleve për dëmtimin e tokave bujqësore dhe nxjerr vendimet
duke u bazuar në rezultatet e këtyre raporteve;

d) bashkërendon veprimtaritë për mbrojtjen e tokës bujqësore brenda fshatrave, ndërmjet
fshatrave, brenda territorit të komunës, si dhe ndërmjet shoqatave te ndryshme, kur
veprimtaria e tyre ka si objekt tokën bujqësore në këtë territor;

e) bashkërendon veprimtarinë e tij për mbrojtjen e tokës bujqësore me komunat ose
bashkitë e tjera, kur territoret e tokave kufizohen me nj ëri-tjetrin;

f) shqyrton ankesat, që i paraqiten nga persona fizikë e juridikë, që kanë si objekt masat
mbrojtëse për tokën bujqësore, si dhe shmangien e rreziqeve të dëmtimit te tokës
bujqësore nga faktorë natyrorë e artificialë;

Detyrimi për njoftim

Çdo pronar dhe çdo përdorues i ligjshëm i tokës bujqësore duhet të njoftojë menjëherë në
komunë apo bashki për çdo dyshim të dëmtimit të tokës bujqësore, ose të dëmtimit të saj, si
pasoj ë:
a) e veprimtarisë së tyre të pakujdesshme;
b) e veprimit të faktorëve natyrorë ose personave të tjerë;
c) e mosveprimit të strukturave të ngarkuara me ligj për mbrojtjen e tokës bujqësore.

Këshilli i komunës ose këshilli i bashkisë si dhe të gjitha organet e tjera për mbrojtjen e tokës
bujqësore, kanë detyrimin për të njoftuar pronarët e tokës bujqësore si dhe për të marrë
njëkohësisht masa dhe vendime të nevojshme, kur ata marrin të dhëna se ekzistojnë
faktorë, që rrezikojnë dëmtimin e tokave bujqësore.

Mbrojta e tokës bujqësore është me rëndësi të madhe për vendin. Për këtë arsye shkatërrimi
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apo dëmtimi i saj është i dënueshëm. Ndaj personave të cilët nuk zbato në detyrimet përj
mbrojtjen e tokës merren masa ndëshkimore.

Organet shtetërore përgjegjëse mund të bëjnë kallëzim penal në organet e drejtësisë në rastet
kur vëren:
a) shkatërrim të tokës bujqësore;
b) ndryshim të kundërligjshëm të tokës bujqësore në tokë urbane, tokë pyjore, pyll, kullotë,

livadh apo tokë të pafrytshme;
c) kryejen e veprimtarive të ndërtimit në tokat bujqësore, në kundërshtim me kushtet,

kriteret dhe rastet kur veprimtaria e ndërtimit lejohet;
d) se pronarët e tokës bujqësore dhe përdorues të tjerë të ligjshëm të saj depozitojnë mbi

dhe nën sipërfaqen e saj mbetje të çfarëdo lloji, që dëmtojnë pjellorinë e tokës
bujqësore;

e) ngritje dhe shfrytëzim për materiale dhe lëndë të tjera inerte përgjatë rrjedhës së lumenjve
në kundërshtim me rregullat; dhe

f) çdo rast tjetër të ngjashëm, që strukturat e mbrojtjes së tokës në komunë ose bashki dhe
në qark e vlerësojnë se ka shkaktuar dëmtime të rënda të tokës bujqësore.

Gjithashtu, Inspektorati i Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut jep dënime me gjobë nga
50 000 deri në 500 000 lekë, në rast se vëren se nuk përmbushen detyrimet e tjera për
mbrojtjen e tokës.

INSTRUMENTAT FINANCIARË NË NDIHMË TË FERMERIT
SHQIPTAR

25. MËNYRAT E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FERMERËT

Një fermer apo një grup fermerësh të cilët krijojnë një shoqëri tregtare apo të thjeshtë për të
ushtruar veprimtari ekonomike në fushën e agrobiznesit (blektorisë), mund të ketë nevojë për
mbështetje financiare për të nisur aktivitetin si dhe gjatë kryejes së tij.

Tashmë, kjo është e realizueshme pasi ka një sërë mekanizmash privatë dhe shtetërorë nga ku
fermeri/ët mund të sigurojë fonde apo të gjejë mbështetje financiare për të nisur dhe/ose
zhvilluar një agrobiznes (përfshirë blektorinë).

Fermeri dhe fermat e organizuara mund të perfitojnë ndihmë financiare për zhvillimin e
aktivitetit të tyre në dy forma, nga:

a) Institucionet private financiare në formën e kredive
b) Shteti në formën e ndihmës shtetërore.

Institucionet financiare të cilat ofrojnë kredi në ndihme të femerëve janë bankat dhe
institucionet financiare jobanka. Institucionet financiare jo banka të cilat ofrojnë ndihmë
financiare në formën e kredisë në ndihmë të fermerëve janë zakonisht fondacione apo shoqëri
tregtare të krijuara për këtë qëllim.
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Ndihma shtetërore jepet nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së Konsumatorit
(Ministria e Bujqësisë) nëpërmjet Drejtorive rajonale të saj në mbështetje të fermerëve, të
cilët kërko në të kryejnë dhe zhvillojnë agrobiznes në fusha të përcaktuara nga Ministria ej
Bujqësisë dhe të cilët plotësojnë disa kushte dhe kritere që i ka përcaktuar po kjo ministri.
Gjithashtu, një ndihmë tjetër është edhe kompesimi i TVSH-së që mbartet/paguhet nga
fermerët blerës nga tatimpaguesit e TVSH-së.

26. INSTITUCIONET FINANCIARE DHE MUNDËSITË E FINANCIMIT

Bankat

Bankat ofrojnë kredi në ndihmë të bizneseve të vogla në përgjithësi ku si të tilla përfshihen
edhe fermeri i regjistruar si tregtar“/person fizik tregtar dhe shoqëritë tregtare apo të
thjeshta që kryejnë agrobiznes.

Këto banka ofrojnë kredi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe shuma e kredisë mund të
jetë nga 250 000 lekë të reja në 5 000 000 lekë të reja në varësi të secilës nga bankat.

Në dallim nga institucionet financiare jo banka, të cilat ofrojnë kredi për fermerët, bankat japin
kredi pas plotësimit të disa kushteve nga personi që aplikon për kredi. Këto kushte duhet të
plotësohen nga personat që aplikojnë për kredi dhe në përgjithësi janë:

a) Të ardhura mujore të mjaftueshme familjare;
b) Vendosja e garancive për të siguruar pagimin e shumës së marrë kredi nga personat që e

marrin atë nga bankat. Këto garanci mund të j enë:
Vendosja si peng e një pasurie të luajtshme: pajisje biznesi, mall, automjet ose pajisje

shtëpiake, makinë, traktor, inventar, etj.
Vendosja në hipotekë e pasurive të paluajshme në pronësi të personit që aplikon

për kredi apo të një personi tjetër në favor të bankës. Në rast se personi që merr kredi
nuk e shlyen atë, atëherë banka ka të drejtë të kërkojë shlyejen e shumës së kredisë që
ka mbetur pa u paguar nga pasuria e paluajtshme që është vendosur në hipotekë si
garanci në favor të bankës. Këto pasuri të paluajtshme mund të jenë: shtëpi, tokë
bujqësore, truall, ndërtesa të ndryshme (si p.sh. magazina) etj.

Dorëzani – që do të thotë kur nj ë person tjetër i ndryshëm nga personi që aplikon
për kredi del garant për bankën, që në rast se personi i cili ka marrë kredinë nuk e
shlyen atë, atëherë personi i ndryshëm nga kredimarrësi do ta paguaj ë atë.

Pas plotësimit të kushteve për dhënien e kredisë, bankat japin kredinë dhe e derdhin atë në
llogarinë e personit që ka aplikuar. Për kredinë e marrë, kredimarrësi (personi që aplikon për
kredinë) duhet të paguajë interesat gjatë gjithë periudhës në të cilën do të zgjasë shlyeja e
kredisë. Interesat mund të jenë të ndryshëm në çdo bankë dhe në varësi të monedhës në të
cilën jepet kredia. Kjo do të thotë që ndryshe janë interesat kur kredia merret në lekë, ndryshe
kur merret në dollarë apo euro.
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Kredimarrësi gjithashtu paguan edhe komisione ndaj bankës për dhënien e kredisë.
Komisioni është një tarifë e caktuar nga banka, e cila paguhet nga kredimarrësi për
shërbimin e kryer nga banka që është dhënia e kredisë.

Interesat e kredisë që aplikojnë bankat në përgjithësi nuk janë më lehtësuese (favorizuese) për
fermerët në dallim nga bizneset e tjera, por ato janë të njëjta për të gjithë kredimarrësit.
Interesa më favorizuese për fermerët mund të jepen nëse bankat ofrojnë kredi të veçanta/të
dedikuara vetëm për agrobiznesin. Aktualisht nga 16 bankat që veprojnë në Shqipëri,
kreditë e dedikuara për agrobiznes ofrohen nga Banka Prokredit ) .

MEGJITHATË , në mbështetje të prodhimit bujqësor, blegtoral dhe të agropërpunimit shteti ka
caktuar një fond të quajtur fondi “Për mbështetjen e prodhimit bujqësor”, i cili ndër të tjera
përdoret për subvencionimin e normës së interesit për kreditë që merren nga shoqëritë
tregtare apo të thjeshta si dhe shoqëritë e bashkëpunimit reciprok për kryerjen e veprimtarive
bujqësore. Kjo do të thotë që shteti mbështet këto biznese duke financuar pagimin e
interesave të kredive të marra në shuma jo më të vogla se 10 000 000 lekë. Shuma me të cilën
shteti financon këto interesa nuk është më e madhe se 2 000 000 lekë. Financimi i këtyre
interesave të kredive kryhet sipas kritereve dhe kushteve të Kredisë Bujqësore – ProAgro
nga banka Procredit

Kjo është kredia që ofrohet nga banka Procredit për fermerët blegtorët dhe ofruesit e
shërbimeve bujqësore në shumat nga 10 000 lekë deri në 100 000 euro .

Kjo kredi jepet për ata persona që duan ta përdorin për:
a) çdo destinacion bujqësor (pemëtari, vreshtari, etj);
b) blerje fara, plehra kimike, trajtime te ndryshme;
c) shtimin e numrit të blegtorisë;
d) ndërtime serash, blerje makinerish, agregatë bujqësorë, etj.
e) përmirësim të kushteve të jetesës së familjes nëpërmjet rinovimit ose blerjes së shtëpisë.

Afati i shlyerjes së këtyre kredive është si më poshtë:
a) nëse përdoret për të punuar në një nga fushat e mësipërme, afati është deri në 36 muaj ;
b) nëse përdoret për përmirësimin e kushteve të jetesës e është deri në 120 muaj .

Garancitë që kërkohen nga banka për të siguruar shlyerj en e kredisë së dhënë
Banka Procredit nuk kërkon garanci për kreditë të cilat jepen deri në shumën 500 000 lekë
dhe me afat shlyerjeje deri në 60 muaj. Për kreditë e tjera, banka mund të kërkojë që si
garanci të vendosen pajisje biznesi, malli, automjeti ose pajisje shtëpiake.

Gjithashtu, banka Procredit nuk kërkon domosdoshmërisht vendosjen si garanci në hipotekë
pasuri të paluajtshme kur jep kredi deri në 5 000 000 lekë. Për dhënien e kredive mbi këtë
shumë, kjo bankë kërkon vendosjen si garanci për sigurimin e kthimit të kredisë pasuri të
paluajtshme.

Për të aplikuar për kredinë bujqësore “Proagro” personi duhet të paraqitet në degën më të
afërt të Bankës Procredit dhe të plotësojë aplikimin për kredi duke vendosur shumën që
kërkon të marrë kredi. Në bazë të aplikimit të plotësuar, punonjësi i bankës analizon situatën
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financiare të personit dhe nëse banka bindte që personi ka mundësi të shlyejë kredinë, ajo
jepet brenda 3 ditëve.

Kjo kredi ka avantazhe në dallim nga kreditë e tjera për bizneset e vogla, pasi ka kushte dhe
kritere që përshtaten me profilin e agrobiznesit. Për shembull në rastin e aplikimit për këtë
kredi nuk paguhet asnjë komision për analizën e bërë dhe shqyrtimin e dokumentacionit në
rast se nuk shuma e kredisë nuk tërhiqet; nuk ka nevojë për një numër të madh dokumentesh,
kredia aprovohet në një kohë më të shkurtër, por çfarë është me e rëndësishmja, këstet e
pagesës së kredisë llogariten sipas sezonalitetit (bujqësor apo blegtoral) të të ardhurave që
realizon kompania.

Kreditë e ofruara nga bankat

Në Shqipëri kryejnë aktivitet 16 banka, të cilat kanë degët dhe agjencitë e tyre pothuajse në të
gjitha qytetet e Shqipërisë. Këto banka ofrojnë shumë mundësi financimi të bizneseve
nëpërmjet dhënies së kredive. Pavarësisht nga llojet e ndryshme të kredive, kushteve dhe
afateve, niveleve të ndryshme të interesave për kredinë, garancitë për kthimin e tyre, llojet e
kredive të dhëna nga bankat janë të ngjashme.

Kredia konsumatore

Kredia konsumatore jepet për individë për blerje të mallrave dhe shërbimeve të konsumit.
Kjo kredi nga bankat jepet në shuma të vogla zakonisht deri në 500 000 apo deri në 1
000 000 lekë të reja për t’u përdorur për blerje pajisjesh shtëpiake, pajisjesh elektronike,
mobiliesh, autoveturash, rikonstruksion banese, arsimim, mjekim, shlyerje detyrimi ndaj të
tretëve etj.

Kushtet për dhënien e kredisë konsumatore në përgjithësi lidhen me të ardhurat mujore
personale apo familjare të kredimarrësit. Disa banka ofrojnë kredi në shuma që përbëjnë
shumëfish të të ardhurave mujore personale apo familjare të kredimarrësit.

Shembull: Fermeri x dhe familja e tij realizojnë së bashku të ardhura në një muaj në shumën 50 000 lekë.
Shuma e kredisë konsumatore që mund t’i japë një bankë mund të jetë p.sh. 5-fishi i të ardhurave mujore të të
gjithë familjes së fermerit x, pra 250 000 lekë të reja.

Afati i shlyerjes së kësaj kredie është i ndryshëm në varësi të shumës së kredisë, por edhe në
varësi të bankave. Në përgjithësi afatet për kredi në shuma deri në 5 000 000 lekë të reja
mund të jenë nga 2 deri në 3 vjet dhe për kredi konsumatore më të mëdha afati mund të jetë
(p.sh. kredi konsumatore në shumën 10 000 Euro apo lekë për blerjen e automjeteve) 5 vjet.
Megjithatë bankat ofrojnë mundësinë e caktimit të afatit në marrëveshje me kredimarrësin,
duke marrë parasysh të ardhurat e tij dhe rrethana të tjera që lidhen me qëllimin e përdorimit
të shumës së kredisë. Kështu, banka mund të bjerë dakord me kredimarrësin që afati i
shlyerjes të jetë më i gjatë ose më i shkurtër sipas interesave të kredimarrësit dhe bankës.

Për kreditë konsumatore nuk kërkohet të lihen në hipotekë pasuri të paluajtshme si garanci.
Garancia e zakonshme që kërkohet nga bankat është dorëzania (dmth që një person tjetër i
ndryshëm nga kredimarrësi të dalë garant për të shlyer kredinë në rast se kredimarrësi nuk e
shlyen atë), apo lënia peng e sendeve të luajtshme si pajisje, makineri, automjet, mobilie etj.
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Dokumentet që duhet të paraqiten zakonisht në bankë për të marrë një kredi konsumatore
janë: pasaportë ose certifikatë personale, certifikatë familjare, vërtetim te ardhurash,
dokumente garancie (dorëzanës, pajisje etj.)

Kredia konsumatore j epet me procedura të përshpejtuara nga bankat dhe afati i dhënies së
kredisë zakonisht mund të zgjasë nga 3 deri në 7 ditë.

Llojet e kredive për të financuar bizneset

Bankat ofrojnë lloje të ndryshme të kredive dhe shërbimeve që mund t’u nevojiten bizneseve
për zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin normal të tyre. Llojet e kredive janë si më poshtë:

a) kredi për kapital qarkullues;
b) kredi për kapital të qëndrueshëm;
c) letër kredie eksport/importi.

Kredia për kapital qarkullues (overdraft)

Kredia për kapital qarkullues mund të quhet në mënyra të ndryshme nga bankat. Kjo lloj
kredie mund të quhet edhe: kredi qarkulluese, kredi me kapital qarkullues, kredi për mjete
qarkulluese etj.

Pavarësisht nga emërtimi i ndryshëm nga banka të ndryshme i këtij lloji kredie, qëllimi i saj
është i njëjtë. Ky lloj kredie shërben për t’i plotësuar nevojat afatshkurtra të bizneseve për
fonde të menjëhershme dhe të gatshme për të kryer pagesa dhe shlyer detyrime të tjera që
lindin nga aktiviteti i përditshëm i tyre. Kjo në mënyrë që ky aktivitet të mos pengohet për
shkak të mungesës së fondeve në një moment të caktuar. Fondet e marra me këtë lloj kredie
mund të shërbejnë për të kryer pagesa: për organet tatimore; për doganën/doganimin e
mallrave; për sigurime shoqërore dhe shëndetësore; për pagat e punonjësve; mallra inventari,
furnitorë; klientë etj.

Ky lloj kredie jepet për një periudhë të caktuar, zakonisht për një vit. Gjatë kësaj periudhe
biznesi kredimarrës mund të përdorë dhe të shlyejë shumën e kredisë së aprovuar disa herë.

Duke qenë se është një kredi që jepet për nevoja afatshkurtra të bizneseve për fonde të
menjëhershme për kryerjen e pagesave të ndryshme, edhe procedurat për aplikimin dhe
dhënien e kësaj kredie janë relativisht jo të gjata.

Afati i shlyerjes së kredisë zakonisht është i shkurtër, por kjo ashtu si dhe shuma e kredisë
caktohet nga bankat dhe në varësi të nevojave dhe mundësive të biznesit kredimarrës.

Garancitë e kërkuara nga banka për sigurimin e shlyerjes së kredisë zakonisht është vendosja
peng i pajisjeve të biznesit, siç mund të jenë makineritë, automjetet, mallra etj. Në varësi të
bankës ku aplikohet, mund të kërkohet edhe vendosja si garanci në hipotekë e pasurive të
paluajtshme.

Dokumentet që kërkohen në përgjithësi janë: dokument identifikimi; certifikata e
regjistrimit në QKR, licenca, dokumentacion mbi garancinë etj. në varësi të bankës ku
aplikohet për këtë lloj kredie.
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Kredi për kapital të gëndrueshëm

Kredia për kapital të qëndrueshëm, ashtu si kredia për kapital qarkullues pavarësisht nga
emërimi i ndryshëm nga banka të ndryshme ka të njëjtin qëllim. Ky lloj kredie mund të
haset në banka të ndryshme me emërtime si: kredi për investim, kredi për kapital punues apo
kredi për paj isj e.

Ky lloj kredie u mundëson bizneseve fonde për të kryer investime në biznes me qëllim
fillimin e një biznesi të ri, zgjerimit apo zhvillimit të biznesit aktual nëpërmjet: blerjes së
makinerive dhe pajisjeve të reja; blerjes së një linje të re prodhimi, rikonstruksionit të
ndërtesave që shërbejnë për zhvillimin e biznesit; blerjen e ambienteve të reja, trojeve apo
aktiveve të tjera fikse. Marrja e kësaj kredie, mundëson që blerja e këtyre aseteve të mos
ndikojë në nivelin e fondeve që zotëron një biznes për të ushtruar aktivitetin e tij të
përditshëm.

Afati i shlyerjes së këtij lloji kredie është i ndryshëm në banka të ndryshme dhe mund të jetë
deri në 20 vjet.
Gjithashtu shuma e këtij lloji kredie është e ndryshme në banka të ndryshme, por ajo
kryesisht varet nga nevojat e biznesit kredimarrës për investim si dhe aftësia paguese e tij
sipas planit të biznesit të paraqitur në bankën ku aplikohet. Bankat mund të japin kredi 70%
deri në 100% të vlerës së objektit për të cilin kërkohet të investohet (në bazë të faturës së
blerjes). Këstet e shlyerjes së kredisë në varësi të interesave të biznesit mund të jenë mujore,
3 – mujore apo 6 – mujore.

Garancitë e kërkuara nga bankat për shlyerjen e kredisë mund të jenë hipoteka e pasurive të
tregtueshme - ndërtesës për blerjen e së cilës është marrë kredia, tokës ose ndonjë prone
tjetër; pengu i pajisjeve, makinerive etj.

Dokumentet që kërkohen nga bankat për dhënien e kredisë mund të jenë: dokument
identifikimi i aplikuesit, certifikata e regjistrimit të biznesit në QKR, licenca; dokumente
justifikuese për planin e investimit (nëse kërkohet); dokumentacioni mbi garancinë etj. Në
varësi të bankës ku aplikohet për kredi.

Letërkredia eksport/importi

Letërkredia është një produkt bankar i ndryshëm nga kredia. Nëpërmjet letrës së kredisë për
eksport apo import pagesa e kryer nga banka për klientin e saj bëhet në bazë të
dokumentacionit të paraqitur sipas kushteve të përcaktuara në letrën e kredisë. Letra e kredisë
shërben si një garanci/premtim i pakthyeshëm i dhënë nga banka në emër dhe me kërkesë të
biznesit – klient/blerës i mallrave për të kryer një pagesë në favor të një përfituesi/shitës i
mallrave me paraqitjen dhe pranimin e disa dokumenteve sipas kushteve që caktohen në
letrës së kredisë nga shitësi.

Ajo është një mjet ndihmës për subjektet shqiptare të agrobiznesit, pasi u mundëson atyre të
hyjnë lirshëm dhe në mënyrë të sigurtë në tregtinë ndërkombëtare për të eksportuar
prodhimet e tyre bujqësore të freskëta apo të përpunuara. Në rastin e eksportit, banka e
blerësit nëpërmjet letrës së kredisë për eksport ndërmerr një premtim për të kryer një pagesë,
pasi shitësi shqiptar të paraqesë pranë njërës prej bankave në Shqipëri dokumentet që
përcaktohen në letrën e kredisë.
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K6to dokumente n6 p6rgjith6si jan6 dokumente mb6shtet6se t6 letr6s s6 kredis6 p6r t6
v6rtetuar nga shit6si se malli 6sht6 l6vruar prej tij n6 cil6sin6 e r6n6 dakord nd6rmjet
shit6sit dhe bler6sit. M6 konkretisht k6to dokumente mund t6 v6rtetojn6:

a) ngarkimin, koh6n e nisjes apo t6 mb6rritjes s6 mallit n6 destinacion;
b) cil6sin6 e mallit p6r t6 cil6n shit6si dhe bler6si kan6 r6n6 dakord;
c) sasin6, dhe
d) çmimin e tij.

Shit6si i mallit (nj6 agrobiznes shqiptar) duhet t6 paraqes6 dokumentet e p6rcaktuara n6 letr6n
e kredis6, n6 bank6n shqiptare ku shit6si 6sht6 klient. Kjo bank6 me marrjen e k6tyre
dokumenteve i d6rgon ato n6 bank6n e bler6sit q6 ka l6shuar letr6n e kredis6 p6r bler6sin e
mallrave t6 shitura nga shit6si shqiptar. Me marrjen e k6tyre dokumenteve dhe pranimin e
tyre si dokumente n6 p6rputhje me kushtet e letr6s s6 kredis6, banka e bler6sit kryen
pages6n p6r mallin e bler6.

N6 rastin kur nj6 agrobiznes shqiptar do t6 importoj6 mallra t6 ndryshme p6r aktivitetin e tij si
far6ra, plehra kimike, pajisje, makineri etj., ai mund t6 aplikoj6 n6 nj6 nga bankat n6 Shqip6ri
p6r t6 çelur nj6 let6r kredi, n6 t6 cil6n do t6 p6rcaktohet i gjith6 dokumentacioni t6 cilin duhet
ta paraqes6 shit6si i k6tyre mallrave. Banka shqiptare do t6 kryej6 pages6n p6r k6to mallra
vet6m, pasi banka e shit6sit t6 paraqes6 pran6 saj dokumentet n6 m6nyr6n dhe sipas
kushteve t6 p6rcaktuara n6 letr6n e kredis6 t6 l6shuar prej saj me k6rkes6 t6 agrobiznesit
shqiptar.

P6r çeljen e letr6s s6 kredis6 si dhe p6r d6rgimin e dokumenteve sipas nj6 letre kredie t6
l6shuar nga banka e nj6 bler6si t6 huaj, banka shqiptare mund t6 aplikoj6 komisione p6r
sh6rbimin e kryer.

Nj 6 mund6si tj et6r n6 ndihm6 t6 agrobiznesit shqiptar 6sht6 mund6sia e financimit t6
pages6s q6 duhet t6 kryej6 bler6si shqiptar. K6shtu, bankat q6 l6shojn6 let6r kredie p6r nj6
biznes shqiptar p6r blerjen e mallrave t6 importit mund t6 japin kredi t6 p6rkohshme p6r
bler6sin, ose bler6si vet6 mund t6 vendos6 pran6 k6saj banke nj6 depozit6 si garanci p6r
kryerjen e pages6s.

Institucionet financiare jo banka

Fermer6t dhe shoq6rit6 tregtare apo t6 thjeshta q6 kryejn6 agrobiznes kan6 mund6si financimi
edhe nga institucione financiare jobankare, t6 cilat kan6 p6r q6llim dh6nien e kredive n6
ndihm6 t6 banor6ve t6 zonave t6 caktuara gjeografike dhe rurale, apo n6 ndihm6 t6 llojeve t6
ndryshme t6 agrobizneseve apo fermer6ve n6 p6rgjith6si. Kredit6 e ofruara nga k6to
institucione duke qen6 se jan6 n6 ndihm6 t6 k6tyre grupeve ofrohen n6 kushte dhe procedura
m6 leht6suese n6 krahasim nga kredit6 e ofruara nga bankat.

UNIONI SHQIPTAR KURSIM-KREDI (USHKK)

Ky 6sht6 nj6 institucion financiar i veçant6 i cili ofron sh6rbime financiare p6r an6tar6t e
shoq6rive kursim kredi n6 fshat, me q6llim nxitjen e aktiviteteve prodhuese, p6rmir6simin e
nivelit t6 jetes6s dhe zhvillimin e vazhduesh6m t6 zon6s rurale.
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Shoqëritë e kursim kreditit anëtare të Unionit ofrojnë jo vetëm kredi, por edhe mbajtjen e
depozitave për banorët e zonave rurale.

  

Viti 2008Tregues të Grupit Union – SHKK

   

Numri i rretheve 13
Numri i fshatrave 763
Numri i SHKK-ve 103
Numri i anëtarëve të SHKK-ve 21 557
Numri i huamarrësve aktivë 14 198
Numri i depozituesve ne SHKK 1 089
Numri i klientëve aktivë 14 974

Anëtarë 21 557
Klientë Aktive 14 974

SHKKja krijohet për t’iu përgjigjur nevojave financiare që kanë fermerët anëtarë gjatë

zhvillimit të aktivitetit të tyre dhe për të mbështetur ata në progresin e tyre për të ardhmen.

Qëllimi i veprimtarisë së SHKK-së është ndihma e ndërsjellë dhënë anëtarëve të SHKK-së,
inkurajimi për zhvillimin afatgjatë të aktiviteteve ekonomike dhe sociale të tyre, duke u
propozuar forma të përshtatshme kursimi dhe kredie.

Për të përfituar nga shërbimet e këtyre shoqërive një fermer duhet të bëhët anëtar i
Shoqërisë së Kursim Kreditit (SHKK).

Në një SHKK mund të anëtarësohet çdo fermer mbi 18 vjeç i regjistruar, ose jo si
“Tregtar”/person fizik tregtar, si dhe çdo shoqëri tregtare apo e thjeshtë e cila ushtron
agrobiznes. Një anëtar i SHKK – së mund të grumbullojë kursimet e tij nëpërmjet
vendosjes së depozitave si dhe të marrë hua nga SHKK – ja sipas kushteve dhe rregullave të
vendosura nga SHKK – ja.

I interesuari për t’u anëtarësuar duhet të:

a) Paraqitet në zyrën e SHKK së zonës së tij dhe të marrë formularin “Kërkesë për
Anëtarësim në SHKK”

b) Njihet me të drejtat dhe detyrat e anëtarit të SHKK-së
c) Njihet me statutin e SHKK dhe me rregulloren e tij të brendshme
d) Plotësojë “Kërkesën për anëtarësim” në të gjitha rubrikat e saj dhe ia paraqet atë Bordit

Drejtues të SHKK

Bordi analizon kërkesën dhe pranon apo refuzon kërkesën për anëtarësim. Në rast të pranimit
të kërkesës personi i interesuar duhet të:

e) Paraqesë në SHKK një dokument identifikimi (pasaportë, certifikatë personale me
fotografi), certifikatë të përbërjes familjare dhe 2 fotografi.

75



f) Paguajë pjesën e anëtarësimit që është percaktuar në rregulloren e brendshme të
SHKK-së. Kjo pjesë paguhet vetëm një herë të vetme, në momentin kur i interesuari
bëhet anëtar i SHKK-së. P esa e anëtarësimit deri në shumën 1000 lekë të reja.i

g) Pajiset me Librezën e Anëtarësimit.

SHKK – të ofrojnë nj ë sërë produktesh financiare për zonat rurale të cilat j anë: depozitat

me afat, depozitat e garancisë, depozitat për fëmijë dhe kreditë në lekë dhe në valutë.

Depozita me afat

Interesat që paguan SHKK ndaj anëtarëve të saj janë vjetore dhe niveli i tyre ndryshon sipas
afatit të depozitës si më poshtë:

a) Depozita 3-mujore interesi vjetor 5.0%
b) Depozite 6-mujore interesi vjetor 6.5%
c) Depozita 12-mujore interesi vjetor 7.0%
d) Depozita 24-mujore interesi vjetor 7.5%
e) Depozite 36-mujore interesi vjetor 8.0%

Depozita e garancisë
Kjo depozitë vendoset nga huamarrësi si garanci për të shlyerjen e kredisë deri në fund.
Interesi vjetor që paguan SHKK ndaj anëtarit depozitues është 7.5%.

Depozita për fëmijë
Kjo depozitë mund të vendoset nga një anëtar i SHKK-së për fëmijët deri në moshën 15 vjeç.
Interesi vjetor që paguan SHKK-ja është 8% dhe shuma minimale për hapjen e llogarisë së
depozitës për fëmijë është 10 000 lekë të reja. Depozituesi mund të derdhë fonde të tjera në
këtë depozitë sipas dëshirës dhe në kohë të ndryshme .

Kreditë

Që një fermë apo agrobiznes të marrë kredi nga SHKK-ja më parë duhet të bëhet anëtar i
saj. Pasi të j etë bërë anëtar i SHKK-së, ai duhet të paraqitet në zyrën e SHKK-së në zonën e tij
dhe të plotesojë një formular “Kërkesë për kredi”, e cila i paraqitet Bordit Drejtues të
SHKK - së. Bordi analizon kërkesën për kredi, mbi bazë të kritereve të përcaktuara dhe
mbi bazën e aftësisë shlyese të anëtarit. Në qoftë se Bordi e pranon kerkesën për kredi,
ditën e caktuar anëtari i SHKK-së, i cili ka paraqitur kërkesën duhet të paraqisë
dokumentet e kërkuara për marrjen e kredisë dhe të nënshkruajë kontratën së bashku me
nj ë pj esëtar tj etër të familj es si dhe garantët solidarë.

Kredia në lekë
Shuma e kredisë në lekë që një anëtar i SHKK-së mund të marrë prej saj është deri në 800
000 lekë për një afat deri në 5 vjet. Interesi mujor që duhet të paguajë anëtari kredimarrës
është 1.25% në muaj. Kjo kredi j epet për çdo lloj aktiviteti që sjell të ardhura, të kryer nga
një fermer apo një agrobiznes. Procedura e dhënies së kredisë që nga data e paraqitjes së
kërkesës deri në dhënien e kredisë zgjat 15 ditë.
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Kredia në valutë
Shuma e kredisë në valutë që një anëtar i SHKK-së mund të marrë prej saj është deri në
6000 Euro për një afat deri në 3 vjet. Interesi vjetor që duhet të paguajë anëtari kredimarrës
është 13 % në muaj. Kjo kredi jepet për çdo lloj aktiviteti të zhvilluar që ka të ardhura dhe
nuk është në fillimet e tij (rentabël) të kryer nga një fermer apo një agrobiznes. Shuma e
kredisë nuk jepet në para (cash), por në çek i cili mund të konvertohet në para pranë një
banke. Kjo kredi nuk jepet nga SHKKja e zones, por jepet drejtpërdrejt nga Unioni pjesë e
të cilit është SHKK e zonës. Procedurat e aplikimit për kredinë në valutë janë të njëjta me
procedurat e aplikimit për kredinë në lekë.

FONDI I FINANCIMIT TË ZONAVE MALORE (FFZM)

FFZMja është një institucion financiar jobankar, i cili ka për qëllim të mundësojë mbështetje në
mënyrë të qëndrueshme dhe të duhur për popullsinë rurale dhe gjysmë urbane malore me
shërbime financiare. Qëllimi i kësaj mbështetjeje është: ulja e varfërisë; rritja e mirëqenies së
popullsisë malore duke e nxitur atë dhe sigurimi i shërbimeve financiare për të plotësuar
nevojat e popullsisë malore mbi baza te qëndrueshme.
Zonat në të cilat ushtron aktivitetin FFZM-së dhe që synon të ndihmojë janë zonat malore me
karakteristikat e mëposhtme:

• Sipërfaqe të vogla të tokave bujqësore, shumë toka të pjerrëta dhe me shtresa
dheu të holla, ngastra toke të vogla dhe shpesh të shpërndara.

• Papunësi-pak mundësi për punë; ekonomi njëindustriale në disa krahina, shpesh
miniera metali, të cilat janë tashmë të mbyllura.

• Rrugë, infrastrukturë komunikimi dhe sociale në kushte të këqija.
• Emigracion i lartë, por para të dërguara nga jashtë.
• Pak burime formale për huadhënie përveç FFZM-së, veçanërisht në veri.
• Mungesa e ekspertizës profesionale.
• Mungesa e teknologjisë së përparuar.
• Tregje pak të zhvilluara të prodhimit bujqësor dhe blegtoral.

Kreditë

FFZMja ofron kredi, të cilat jepen për:
a) Individë (mikro-kredi) dhe grupe (fondet e kreditit të fshatit –mikro-kredi),
b) Sipërmarrje/biznese të vogla dhe të mesme.

Kredia për individë dhe grupe
Shuma e kredisë në lekë që jepet nga FFZMja për një individ apo grup individësh në zonat
malore është deri në 150 000 lekë të reja. Në rast se një individ apo grup individësh ka shlyer
rregullisht kredinë e marrë, ai mund të marrë një kredi të re deri në shumën 200 000 lekë të
reja. Afati i shlyerjes së kësaj kredie është deri në 3 vjet. Interesi që duhet të paguajë fermeri i
një zone malore që merr kredi nga FFZMja është 15 % në vit të shumës së marrë. Kredia së
bashku me interesat shlyhet në këste 3-mujore.

FFZMja kërkon garanci për sigurimin e kthimit të shumës së kredisë së dhënë në rast se fermeri
kredimarrës nuk e shlyen atë. Format e garancisë mund të jenë si vijon: aktmarrëveshje e
noterizuar; kontratë për lënien peng të sendeve të luajtshme si vegla, automjet, pajisje,
dorëzani (dalja garant e një personi tjetër për shlyerjen e shumës së kredisë së marrë,
nëse
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fermeri kredimarrës nuk e shlyen atë), kontratë hipoteke me anë të së cilës lihet në hipotekë
një pasuri e paluajtshme (ndërtesë, shtëpi, tokë bujqësore, truall etj.) si garanci për shlyerjen e
kredisë, dokumente pronësie për tokën apo shtëpinë.
Gjithashtu një masë tjetër garancie e kërkuar nga FFZM ja është edhe sigurimi i jetës së
kredimarrësit si dhe sigurimin e objektit i cili lihet si garanci (pasuri e paluajtshme apo e
luajtshme) në një nga shoqëritë e sigurimit në Shqipëri. Shuma e kredisë nuk jepet në para
(cash), por në çek i cili mund të konvertohet në para pranë një banke.

Kredia për sipërmarrje/biznese të vogla dhe të mesme
Shuma e kredisë në lekë që jepet nga FFZM për sipërmarrje/biznese të vogla dhe të mesme
është deri në 20.000.000 lekë të reja. Afati i shlyerjes së kësaj kredie është i ndryshëm dhe
interesi që duhet të paguajë sipërmarrja/biznesi i vogël apo i mesëm që merr kredi nga FFZM
është i ndryshëm në varësi të fatalit të shlyerjes së kredisë:

deri në 3 vjet interesi është 15% ne vit
nga 3 deri në 5 vj et interesi është 17% ne vit
mbi 5 vjet interesi është 19% ne vit

Këstet për shlyerjen e kredisë janë mujore për kredi të dhëna për financim kapitali qarkullues
dhe për kredi më afat deri në 7 vjet, këstet janë tremujore. Kjo do të thotë që
sipërmarrja/biznesi i vogël apo i mesëm, në rastin e parë duhet të paguajë gjatë një viti çdo
muaj këstet për shlyerjen e kredisë ndërsa në rastin e dytë duhet të paguajë gjatë 7 vjetëve
çdo tre muaj.

FFZMja jep kredi vetëm 70% të fondeve që i nevojiten kredimarrësit për të bërë një investim,
ndërsa 30 % e fondeve të nevojshme duhet të përballohen nga vetë kredimarrësi.
Shembull: Dy fermerë x dhe y kanë biznesin e tyre të regjistruar, i cili ka si aktivitet prodhimin e djathit. Për
të rritur prodhimin e tyre atyre u nevojitet të shtojnë në baxhon e tyre dhe disa makineri të tjera që sipas
llogaritjeve të tyre ato kushtojnë 1 000 000 lekë të reja. Ata mund t’i drejtohen FFZM-s ë për të marrë kredi
për të blerë këto makineri, por FFZM mund të financojë vetëm 70 % të vlerës së tyre që është 700 000 lekë të
reja. Fermeri x dhe y duhet të financojnë vetë 30 % të shumës që është 300 000 lekë të reja.

FFZM ja kërkon garanci për sigurimin e kthimit të shumës së kredisë së dhënë në rast se
sipërmarrja/biznesi i vogël apo i mesëm kredimarrës nuk e shlyen atë. Format e garancisë
mund të jenë si vijon: dorëzani (dalja garant e një personi tjetër për shlyerjen e shumës së
kredisë së marrë nëse fermeri kredimarrës nuk e shlyen atë), kontratë hipoteke me anë të së
cilës lihet në hipotekë një pasuri e paluajtshme (ndërtesë, shtëpi, tokë bujqësore, truall etj.) si
garanci për shlyerjen e kredisë. Vlera e pasurisë së paluajtshme të lënë në hipotekë si garanci
duhet të jetë 150-200% e shumës së kredisë së dhënë.

Shembull: Fermeri x dhe y kanë biznesin e tyre të regjistruar, i cili ka si aktivitet kultivimin e domateve në sera.
Për zhvillimin e biznesit të tyre, fermerët duhet të rinovojnë pajisjet dhe të përmirësojnë serat. Për këtë atyre iu
nevojiten rreth 10 000 000 lekët të reja. FFZM mund të japë kredi për këtë biznes në shumën e më sipërme nëse
toka bujqësore e dy fermerëve x dhe y që do të venë si kolateral (në hipotekë) për sigurimin e kredisë ka vlerën
p.sh. 150 % të vlerës së kredisë. Kështu, për të marrë një kredi prej 10 000 000 lekësh të reja, toka bujqësore e
lenë si kolateral , në bazë të vlerësimit nga një vlerësues i licencuar duhet të ketë vlerën prej 15 000 000 lekësh
të reja.

Një masë tjetër garancie e kërkuar nga FFZMja është edhe sigurimi i jetës së kredimarrësit
si dhe sigurimi i objektit, i cili lihet si garanci (pasuri e paluajtshme) në një nga shoqëritë e
sigurimit në Shqipëri. Shuma e kredisë nuk jepet në para (cash), por në çek i cili mund të
konvertohet në para pranë një banke.
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Rrj eti i FONDIT TË FINANCIMIT TË ZONAVE MAL ORE

Kukës Tel: 02422447 Fax:02423158
Has Tel: 0214 2524 Fax: 0214 2159

Tropojë Tel/Fax: 02132520
Peshkopi 	Tel: 021 82052 Fax: 021 84197

Pukë Tel: 02122704 Fax: 02122234
Rrëshen 	Tel/Fax: 02163292

Burreli Tel/Fax: 02173814
Bulqiza 	Tel: 02192982 Fax: 02192809

Përmet Tel: 08133375 Fax: 08132344
Berat 	Tel: 03233463 Fax: 03236470

Korçë Tel/Fax: 08252677
Pogradeci Tel: 08324066 Fax: 08323 878

Tepelenë Tel/Fax: 08143410
Skrapar 	Tel/Fax: 03122401

Ersekë Tel/Fax: 0812224
Librazhdi Tel: 05142508 Fax: 05142539

Shkodër Tel/Fax 02250562
Saranda 	Tel: 08525745 Fax: 08524605

Gjirokastra Tel/Fax: 08468610
Vlorë Tel/Fax:

Lezhë Tel/Fax:
Koplik Tel/Fax:

Devoll. 	Tel/Fax:

PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI (PSHM)

Partneri shqiptar në mikrokredi (PSHM) është një kompani shqiptaro-amerikane që mbështet
financiarisht nëpërmjet dhënies së kredive biznesve shqiptare në zhvillim. PSHM- ja jep
kredi për të gjitha llojet e aktiviteteve që gjenerojnë të ardhura, si në zonat urbane ashtu edhe
në ato rurale (aktivitete bujqësore dhe blegtorale) .
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Kreditë

PSHMja ofron disa lloje kredish dhe për grupe të ndryshme biznesesh si dhe për individë apo
familje fermere. Kreditë e ofruara nga PSHMja janë si më poshtë:

a) OK 24;
b) OK SME; dhe
c) OK 1000

Kredia OK 24
Kredia OK 24 ofrohet nga PSHMja për familje që kanë një aktivitet biznesi që mund të
j etë tregti, shërbim apo prodhim si dhe për familje fermere që kanë nevoj ë të menj ëhershme
për fonde për vazhdimin normal të aktivitetit të tyre të biznesit.
Kjo lloj kredie jepet në shumat nga 15 000 lekë të reja ose 500 Euro deri në 500 000 lekë të
reja ose 4000 Euro. Afati i shlyerjes varet nga qëllimi për të cilin do të përdoret kredia.
Nëse kredia merret për kapital qarkullues afati i shlyerjes së saj është 12 muaj (1 vit),
ndërsa ajo merret për kapital të qëndrueshëm (blerje pajisjesh, makinerish, automjeti,
linje të re prodhimi etj.) afati i shlyerjes është 24 muaj (2 vjet).

Shlyerja e kësaj kredie kryhet me këste mujore, por kjo sipas të ardhurave dhe kërkesave të
familjes kredimarrëse. Shlyerja mund të fillojë pas përfundimit të periudhës së faljes gjatë së
cilës paguhet vetëm interesi. Në rast se familja kredimarrëse e shlyen kredinë para
përfundimit të afatit të shlyerjes, ajo nuk paguan interesat që do të duhet të paguante nëse do
ta shlyente shumën e kredisë deri në fund të afatit të shlyerjes. Gjithashtu, PSHMja ofron
kushte më lehtësuese për familjet kredimarrëse kliente të PSHM-së që aplikojnë për një kredi
të re.

Për këtë lloj kredie mund të aplikojë pjesëtari i familjes nga mosha 18 deri 65 vjeç, i cili është
shtetas shqiptar dhe ka banuar në Shqipëri prej të paktën 5 vj etësh si dhe që ka një aktivitet
biznesi. Ai duhet të paraqitet në zyrën e PSHM-së me një dokument identifikimi si pasaportë,
certifikatë apo patentë.

PSHMja kërkon garanci për sigurimin e kthimit të shumës së kredisë së dhënë në rast se familja
kredimarrëse nuk e shlyen atë. Këto garanci mund të jenë në formën e pengut të pasurive të
luajtshme (si makineri, pajisje, automjet etj.); ose të dorëzanisë; ose të hipotekës mbi
pasuritë e paluajtshme etj.

Kredia OK SME
Kjo kredi jepet vetëm për biznese që zhvillojnë aktivitetin e tyre prej të paktën 1 viti.
Megjithatë kjo kredi mund të jepet për bizneset e reja të sapokrijurara, në rast se personi që
aplikon për këtë lloj kredie ka dhe një biznes tjetër mbështetës që zhvillon aktivitetin e tij prej
të paktën 1 viti.

Ajo jepet në shumat nga 1 200 001 lekë të reja ose 10 001 Euro deri në 12 000 000 lekë të
reja ose 100 000 Euro. Afati i shlyerjes është nga 4 muaj deri në 48 muaj (4 vjet).

Shlyerja e kredisë kryhet me këste mujore, por kjo sipas të ardhurave dhe kërkesave të
kredimarrësit. Shlyerja mund të fillojë pas përfundimit të periudhës së faljes, gjatë të cilës
paguhet vetëm interesi. Në rast se kredimarrësi e shlyen kredinë para përfundimit të afatit të
shlyerjes, ai nuk paguan interesat që do të duhet të paguante nëse do ta shlyente shumën e
kredisë deri në fund të afatit të shlyerjes. Gjithashtu, PSHMja ofron kushte më lehtësuese për
kredimarrësit klientë të PSHM-së që aplikojnë për një kredi të re.
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Personi që aplikon për të marrë këtë kredi duhet të ketë moshën nga 18 deri në 65 vjeç, të
jetë shtetas shqiptar me banim në Shqipëri prej të paktën 5 vjetësh si dhe që ka një
aktivitet biznesi.

Dokumentet që kërkohen nga PSHM-ja për dhënien e kësaj kredie janë si më poshtë:
a) Dokument identifikimi (pasaportë, certifikatë personale me fotografi)
b) Licenca (nëse ka)
c) Dokumente pronësie të pasurive të paluajtshme (nëse ka)
d) Dokumente automj etesh apo pajisj esh të tj era (nëse ka)

PSHM-ja kërkon garanci për sigurimin e kthimit të shumës së kredisë së dhënë në rast se familja
kredimarrëse nuk e shlyen atë. Këto garanci mund të jenë në formën e pengut të pajisjeve të
biznesit (si makineri, pajisje, automjet etj.); dorëzanisë; llogarisë bankare; ose të hipotekës
mbi pasuritë e paluajtshme.

Kredia OK SME
PSHM-ja ofron këtë lloj kredie për familjet që kryejnë një aktivitet biznesi si tregti, shërbim apo
prodhim, përfshirë edhe familjet fermere, të cilat kanë një plan për zgjerimin/zhvillimin e
biznesit që ata kanë ose që duan të hapin një biznes tjetër të ri.

Kjo kredi jepet në shumat nga 400 001 lekë të reja deri në 1 200 000 lekë të reja ose të njëjtat
shuma në euro apo dollarë. Afati i shlyerj es është nga 4 muaj deri në 3 0 muaj (2.5 vj et).

Shlyerja e kredisë kryhet me këste mujore, por kjo sipas të ardhurave dhe kërkesave të
familjes kredimarrëse. Shlyerja mund të fillojë pas përfundimit të periudhës së faljes gjatë të
cilës paguhet vetëm interesi. Në rast se kredimarrësi e shlyen kredinë para përfundimit të
afatit të shlyerjes, ai nuk paguan interesat që do të duhet të paguante nëse do ta shlyente
shumën e kredisë deri në fund të afatit të shlyerjes. Gjithashtu, PSHM-ja ofron kushte më
lehtësuese për kredimarrësit klientë të PSHM që aplikojnë për një kredi të re.
Personi që aplikon për të marrë këtë kredi duhet të këtë moshën nga 18 deri 65 vjeç, të jetë
shtetas shqiptar me banim në Shqipëri prej të paktën 5 vjetësh si dhe që ka një aktivitet
biznesi.
Dokumentet që kërkohen nga PSHM janë si më poshtë:
e) Dokument identifikimi (pasaportë, certifikatë personale me fotografi)
f) Licenca (nëse ka)
g) Dokumente pronësie të pasurive të paluajtshme (nëse ka)
h) Dokumente automj etesh apo pajisj esh të tj era (nëse ka)

PSHM-ja kërkon garanci për sigurimin e kthimit të shumës së kredisë së dhënë në rast se familja
kredimarrëse nuk e shlyen atë. Këto garanci mund të jenë në formën epengut të pajisjeve të
biznesit (si makineri, pajisje, automjet etj.); të dorëzanisë; ose të hipotekës mbi pasuritë e
paluajtshme; llogarisë bankare etj..

Degët e PSHM-së në qytete
Shkodër
Peshkopi
Kukës

 

Tel: 02240539 Email: pshmsh(a)pshm.icc-al.org 
Tel: 02185528  Email: pshmpe(a)pshm. icc-al.org  
Tel: 02422150 Email: pshmku(a)pshm.icc-al.org 

 

Pukë
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Durrës Tel: 05230343/05230040 Email: pashmdu@pshm.icc-al.org
Fushë - Krujë

 

Tel 05632462 Email: pshmfk@pshm.icc-al.org

Tiranë (Qendra)
Tirana (dega 1)

 

Tel: 04246268 Email: pshsm@pshm.icc-al.org 

Tel: 04235767 Email: pashmtr1@pshm.icc-al.org

       

Elbasan

  

Tel: 05454130 Email: pshmel@pshm.icc-al.org

      

Lushnje Tel: 03520416 Email: pshmlu@pshm.icc-al.org
Fier

 

Tel: 03423256 Email: pshmfier@pashm.icc-al.org

  

Korçë Tel: 08242870 Email: pshmko@pshm.pshm.icc-al.org
Vlorë

 

Tel: 03323279 Email: pshmvl@pshm.icc-al.org

  

Përmet
Gjirokastër
Sarandë

Menaxhere: Fatbardha Idrizaj Tel:
Tel: 08468580 Email: pshmgj@pshm.icc-al.org
Tel: 08526184 Email: pshmsr@pshm.icc-al.org
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