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PËR PËRJASHTIMIN NGA AKCIZA E KARBURANTIT TË PËRDORUR NË 
LINJAT E AGROPËRPUNIMIT 

 
 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore me pjesëmarrjen e : 
 

- Z. Genc Ruli                    -   Kryetar 
- Znj. Mimoza Dhëmbi      -   Anëtar 
- Znj. Mimoza Vokshi       -   Anëtar 
- Z. Viktor Gumi                -   Anëtar 
- Z. Ledi Bianku                 -   Anëtar 

 
 
Në mbledhjen e  tij të datës 20 /10/ 2006, shqyrtoi raportin  “Për përjashtimin nga 
akciza e karburantit të përdorur në linjat e agropërpunimit”. Raportimi është bërë 
pranë Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit me 
shkresën nr. 2029, datë 24.07.2006, dhe është regjistruar në Regjistrin e DNSH-së  
me nr. Al/010/2005. 
 
 
BAZA LIGJORE: Si bazë për skemën për përjashtimit nga akciza të karburantit 
që përdoret në linjat e agropërpunimit është neni 19 i Ligjit nr. Nr. 8976, datë 
12.12.2002 “Për Akcizat”.  
 
 
OBJEKTIVI/VAT: Skema synon të ndihmojë fermerët apo grupe fermerësh, 
nëpërmjet përjashtimit nga akciza të karburantit që përdoret në linjat e 
agropërpunimit, në mënyrë që të nxisë futjen e teknologjisë së re në sektorin e 
agropërpunimit. 
 
 
 
 
             

 

 



 
             

 

 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, pasi shqyrtoi raportin e përgatitur nga Drejtoria e 
Ndihmës Shtetërore dhe gjithë dokumentacionin mbështetës: 
 
 
 

V Ë R E N   SE: 
 

1. Skema mbulon sektorin e bujqësisë, nën sektorin e  linjave të përpunimit në 
të gjithë vendin. 

2. Skema nuk ka treguar mënyrën e administrimit të të dhënave, impaktin real 
ekonomik që vjen si rezultat i zbatimit të saj, për secilin nga nën sektorët që e 
përfitojnë karburantin pa akcizë. 

3. Skema nuk ka përcaktuar qartë kufijtë e intensitetit, duke pasur parasysh 
detyrimet e dhëna në kuadër të marrëveshjes së OBT-së dhe kapitullin e 
veçantë të MSA-së për bujqësinë dhe produktet bujqësore. 
 
  

 
PËR KËTO ARSYE: 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, mbështetur në nenin 2, shkronja 2) të ligjit nr. 
9374, datë 21.4.2005 “Për Ndihmën Shtetërore”, lidhur me skemat për karburantet 
pa akcizë për linjat e agropërpunimit 
 
 
 

VENDOSI : 
 
 

Skema e dhënë  nuk bie në fushën e zbatimit të Ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005 
“Për Ndihmën Shtetërore”. 
 
Në kuadër të detyrimeve të MSA dhe Marrëveshjes së OBT-së, Komisioni i 
Ndihmës Shtetërore 
 

REKOMANDON: 
 

1. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit duhet të 
bëjë një klasifikim të saktë të subjekteve përfitues mbi bazën e nën 
sektorëve të veçantë.  

2. Llogaritja e intensitetit të skemës, të bëhet duke iu referuar treguesve të 
GDP-së së secilit prej nën sektorëve, duke mos kaluar në asnjë rast kufirin 
prej 5% të përcaktuar në Marrëveshjen e OBT-së. 



 
             

 

 

3. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit duhet të 
marrë parasysh vlerën kumulative të të gjitha skemave të ndihmës që 
jepen në sektorët e bujqësisë, pasi kufiri prej 5% përfshin të gjitha format 
e ndihmës për këta sektorë.  

 
 
 
 
 

  K R Y E T A R I 
 
 

                                                                                                              GENC RULI 
 

 
 


