REGJIMI I VEÇANTË: SKEMA E KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSORË

Përkufizime
Për qëllime të këtij seksioni, me termat e mëposhtëm kuptohet:
a) “Prodhues bujqësor” është subjekti që zhvillon aktivitetin e vet në kuadrin e një sipërmarrjeje
bujqësore, pyjore dhe peshkimi.
b) “Sipërmarrje bujqësore, pyjore apo peshkimi” është veprimtaria që ushtrohet nga prodhuesit
bujqësorë për prodhimin e produkteve bujqësore.
c) “Produkt bujqësor” është një produkt bimor apo shtazor, i cili prodhohet nga një prodhues
bujqësor në një sipërmarrje, në kuadrin e aktiviteteve të përcaktuara dhe të listuara, sipas
aneksit III bashkëlidhur këtij ligji.
ç) “Kryerja e shërbimeve bujqësore” janë shërbime të kryera nga prodhuesi bujqësor me krahun
e vet të punës që disponon dhe me mjetet e punës të sipërmarrjes, së vet bujqësore, pyjore
dhe të peshkimit dhe që normalisht kontribuojnë në prodhimin e produktit bujqësor në kuadrin
e aktiviteteve prodhuese.
d) “Aktivitetet prodhuese bujqësore” janë ato të përcaktuara sipas aneksit III bashkëlidhur këtij
ligji.
dh) “Mallrat dhe shërbimet”, në kuptim të këtij seksioni, kuptohen ato produkte dhe shërbime,
siç është përcaktuar në shkronjat “c” dhe “ç”, të këtij neni.

Objekti i skemës së kompensimit
1. Skema e kompensimit zbatohet për prodhuesit bujqësorë, për të cilët përfshirja në regjimin
normal të TVSH-së krijon vështirësi. Këta prodhues, në kuadër të veprimtarisë së tyre
prodhuese, të përcaktuar sipas aneksit III, bashkëlidhur ligjit, furnizojnë me produkte dhe
shërbime bujqësore një person të tatueshëm, i cili nuk përfiton nga skema e kompensimit në
Republikën e Shqipërisë.
2. Ministri i Financave me udhëzim mund të përjashtojë nga aplikimi i kësaj skeme disa kategori
prodhuesish bujqësorë ose prodhuesit bujqësorë, për të cilët aplikimi i regjimit normal të TVSHsë nuk krijon vështirësi administrative.
3. Çdo prodhues bujqësor, i cili aplikon regjimin e kompensimit të fermerëve, mund të zgjedhë
të aplikojë regjimin normal të TVSH-së, me shkallë standarde 20 për qind.

Kushtet për të përfituar nga skema e kompensimit
Prodhuesit bujqësorë përfitojnë të drejtën e kompensimit kur:
a) qarkullimi vjetor i tyre nuk tejkalon kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në, të miratuar
me vendim të Këshillit të Ministrave;

b) furnizojnë mallra apo shërbime me prejardhje nga puna e tyre e kryer në njërën nga
aktivitetet e përcaktuara, sipas shkronjës “d”, të nenit 145, të këtij ligji;

c) mallrat dhe shërbimet u furnizohen personave të tatueshëm që nuk përfitojnë nga skema e
kompensimit në Republikën e Shqipërisë;
ç) janë pajisur me një numër identifikimi të personit të tatueshëm, lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore ku ushtron aktivitetin prodhuesi bujqësor, pa iu nënshtruar detyrimit për
deklarim, sipas nenit 106, të këtij ligji.

Norma e kompensimit të prodhuesit bujqësor
Norma e kompensimit të prodhuesve bujqësorë është 20 për qind.

Vlera e kompensimit
1. Norma e kompensimit aplikohet mbi çmimin pa TVSH të mallrave dhe të shërbimeve, të
përcaktuara sipas shkronjës “dh”, të nenit 145, të këtij ligji.
2. Kompensimi mbulon TVSH-në e paguar prej prodhuesve bujqësorë, të përfshirë në çmimin e
blerjes së mallrave e shërbimeve, që u janë furnizuar atyre për nevoja të kryerjes së aktivitetit
prodhues bujqësor.
3. Kompensimi i akorduar i paguhet prodhuesit bujqësor nga blerësi, person i tatueshëm,
përkundrejt furnizimeve të kryera të mallrave apo shërbimeve.

Mënyra e zbatimit të skemës
1. Blerësi, person i tatueshëm, lëshon një faturë tatimore për shitësin prodhues bujqësor për
çdo furnizim mallrash dhe shërbimesh të marrë prej tij. Vlera e faturës përfaqëson vlerën e
furnizimit të paguar nga blerësi për llogari të shitësit, përfshirë normën e kompensimit.
2. Forma dhe përmbajtja e faturës janë përcaktuar në nenin 101, të këtij ligji, në përputhje me
natyrën e furnizimit. Në faturë duhet të shënohet NIPT-i sipas nenit147, shkronja “ç”, të këtij
seksioni.
3. Kompensimi, që personi i tatueshëm blerës i ka paguar shitësit prodhues bujqësor, është
TVSH-ja e zbritshme për personin e tatueshëm, sipas kushteve të neneve 69 dhe 70, të këtij ligji,
dhe deklarohet në periudhën tatimore kur është lëshuar fatura.
4. Në qoftë se fatura nuk përmban të dhënat e përcaktuara sipas pikës 2, të këtij neni, personi i
tatueshëm nuk ka të drejtë të kreditojë kompensimin e paraqitur në të dhe detyrohet të
paguajë dënimin në përputhje me ligjin për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.

