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PËR PËRJASHTIMIN NGA TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR TË 
NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SEKTORIN E 

PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT, ULLIRIT, RRUSHIT DHE BLUARJES SË 
GRURIT 

 
 
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 
tatimi mbi vlerën e shtuar të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e 
përpunimit të qumështit, ullirit, rrushit dhe bluarjes së grurit”. 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/009/2005. 
 
 
BAZA LIGJORE: Si bazë për skemën për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e 
shtuar të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e përpunimit të 
qumështit, ullirit, rrushit dhe bluarjes së grurit është Ligji nr. 9162 datë 
18.,02.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995 
"Për tatimin mbi vlerën e shtuar".  
 
 
OBJEKTIVI/AT: Skema synon të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
në sektorin e përpunimit të qumështit, përpunimit të ullirit, përpunimit të rrushit 
dhe të bluarjes së grurit, duke ofruar një përjashtim nga tatimi mbi vlerën e 
 
             

 

 



 
             

 

 

shtuar. Një ndihmë e tillë do të bënte që të rritej kërkesa për lëndë të para të 
nevojshme në këtë sektor, pra për produktet bujqësore, duke synuar në këtë 
mënyrë që të nxitet prodhimi bujqësor. Gjithashtu skema synon të rrisë edhe 
standardet e përpunimit të produkteve bujqësore. 
 
 
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 sektorët e përpunimit të  qumështit, rrushit, ullirit, drithit 
në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  

 
2. Përjashtimi jepet vetëm për ndërmarrjet që janë subjekt i tatimit mbi 

vlerën e shtuar, pasi pjesa tjetër e ndërmarrjeve në këtë sektor janë shumë 
të vogla dhe nuk janë subjekt i këtij tatimi. Në këto kushte, një përjashtim 
i tillë, deformon konkurrencën në sektorin e përpunimit, duke iu dhënë 
atyre përparësi ndërmarrjeve përfituese kundrejt ndërmarrjeve të tjera që 
veprojnë në këtë sektor.  

 
3. Mungojnë të dhënat për llogaritjen e vlerës së ndihmës, si dhe të impaktit 

ekonomik të skemës, sipas sektorëve e nën sektorëve përkatës, gjë që e bën të 
pamundur përcaktimin e intensitetit të saj.  

 
 

PËR KËTO ARSYE: 
 

Komisioni i Ndihmës Shtetërore, mbështetur në nenin 2, pika 2 të ligjit nr. 9374, 
datë 21.4.2005 “Për Ndihmën Shtetërore”, lidhur me skemën “Për lehtësirat fiskale 
që krijohen  për fabrikat e përpunimit të  qumështit, rrushit, ullirit, drithit” 
 
 

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 në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, duhet të 



 
             

 

 

administrojnë të dhënat për secilën nga ndërmarrjet që kanë përfituar duke 
llogaritur, njëkohësisht, edhe vlerën totale të ndihmës.  

 
2. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit duhet të 

analizojë me imtësi efektet e ndihmës së dhënë, duke bërë një balancë 
midis efekteve pozitive në drejtim të rritjes së sasisë, cilësisë dhe sigurisë 
së produkteve të përpunuara në treg, si dhe efektit negativ në konkurrencë, 
për të pasur një vizion më të qartë nëse kjo skemë i ka arritur ose mund t’i 
arrijë në të ardhmen objektivat që ajo ka, duke dëmtuar sa më pak 
konkurrencën në treg.    

3. Vlera maksimale e totalit të skemës, për secilin nga nën sektorët, nuk  
duhet të kalojë në asnjë rast kufirin prej 5% të përcaktuar në Marrëveshjen 
e OBT-së. Ky intensitet të llogaritet, mbi bazën e akumulimit edhe të 
formave të tjera të ndihmës, të zbatuara për këta nën sektorë. 

 
 
 
 
 
 

   K R Y E T A R I 
 
 

                                                                                                              GENC RULI 
 

 
 


