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VENDIM 

Nr. 179, datë 13.2.2013 
PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË OPERATORËVE EKONOMIKË QË PËRFSHIHEN 

NË SEKTORIN E PËRPUNIMIT AKTIV DHE TË AGROBIZNESIT 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “gj” të nenit 26/1 të ligjit nr. 7928, 
datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të 
Financave, Këshilli i Ministrave  

 

VENDOSI:  

1. Në zbatim të shkronjës “gj” të nenit 26/1 të ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi 

vlerën e shtuar”, të ndryshuar, kategoritë e operatorëve ekonomikë, që përfshihen në sektorin e 

përpunimit aktiv janë tatimpaguesit që kryejnë aktivitet të autorizuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave në fushën e përpunimit aktiv, sipas nenit 136 të ligjit nr. 8449, datë 

27.1.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. Nëse brenda 3 (tre) vjetësh nga momenti 

i marrjes së autorizimit të përjashtimit nga TVSH-ja, operatori ekonomik nuk ka kryer aktivitet 

përpunimi aktiv (import-eksport mallrash nën regjimin e përpunimit aktiv), automatikisht duhet të 

paguajë tatimin e vlerës së shtuar, për të cilin ka përfituar përjashtimin përkatës.  

2. Në zbatim të shkronjës “gj” të nenit 26/1 të ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi 

vlerën e shtuar”, të ndryshuar, kategoritë e operatorëve ekonomikë, që përfshihen në sektorin e 

agrobiznesit janë subjektet fizike ose juridike, që merren me prodhimin ose përpunimin e 

produkteve bujqësore, blegtorale, të akuakulturës, peshkimit dhe pyjeve, si dhe prodhimin e 

përpunimin e imputeve bujqësore, si: fara, fidanë, plehra kimike, pesticide dhe medikamente 

veterinare.  

2.1 Kategoritë kryesore të agrobiznesit janë:  

a) kultivimi dhe prodhimi i produkteve bujqësore bazë, të tilla si të gjitha produktet bujqësore 

dhe blegtorale që vijnë direkt nga fusha apo stalla dhe që janë të papërpunuara, si p.sh.: frutat, 

perimet, patatet, drithërat, ullinjtë, mishi, peshku, qumështi, vezët, mjalti; 

 b) përpunimi i të gjitha produkteve bujqësore, të përmendura në shkronjën “a” të pikës 2.1 të 

këtij vendimi, të tilla si: lëngjet, kompostot, mielli, buka, vaji i ullirit, sallamrat, proshutat, peshku i 

përpunuar, të gjitha nënproduktet e qumështit etj.;  

c) kultivimi, prodhimi apo përpunimi i produkteve pyjore, të tilla si: bimët dekorative, bimët 

aromatike-mjekësore, kërpudhat etj.;  

ç) prodhimi dhe përpunimi i imputeve bujqësore, të tilla si: fara, fidanë, plehra kimike, pesticide;  

d) mbarështimi i gjësë së gjallë, si: gjedhë, të imta, njëthundrakë, derra, shpendë, lepuj, bletë, 

kërmij, peshq, midhje. 
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Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

 KRYEMINISTRI 

SALI BERISHA 

MINISTRI FINANCAVE 

RIDVAN BODE 

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 49, datë 13.2.2013. 


