REGJIMI I VEÇANTË MBI ARIN PËR INVESTIM

Përkufizime
1. Në kuptim të këtij seksioni, me termin “ar për investim” kuptohet:
a) ari në formën e shufrave apo pllakëzave me peshë të pranuar nga tregu i arit më të madhe se
1 gram, me pastërti të barabartë ose më të lartë se 995 të mijtat, i përfaqësuar ose jo me tituj;
b) monedhat prej ari me pastërti të barabartë ose më të lartë se 900 të mijtat, të prera pas vitit
1800, që kanë ose kanë pasur kurs ligjor në vendin e origjinës dhe që, si rregull, shiten me një
çmim që nuk e kalon vlerën e tregut të lirë të arit që ato përmbajnë me më shumë se 80 për
qind.
2. Për qëllime të këtij seksioni, nuk konsiderohen si të shitura për interesin e tyre numizmatik
monedhat e parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij neni.

Përjashtimi nga tatimi
Përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar:
a) furnizimi dhe importimi i arit për investim, përfshirë arin për investim, të përfaqësuar nga
certifikata ari ose të tregtuar në llogaritë e arit dhe, në veçanti, kontratat e shkëmbimit dhe
huave të arit, duke përfshirë një të drejtë pronësie ose një pretendim mbi arin për investim, si
edhe transaksionet me arin për investim, sipas kontratave “future” dhe “forward”, të cilat çojnë
drejt transferimit të titullit të pronësisë ose pretendimit mbi atë ar investimi;
b) furnizimet e shërbimeve të kryera nga agjentët, që veprojnë në emër dhe për llogari të një
personi tjetër, kur marrin pjesë në furnizimin e arit për investim për porositësin e tyre.

E drejta e zgjedhjes së zbatimit të TVSH-së
1. Personi i tatueshëm, që prodhon ar për investim ose që e shndërron arin në ar për investim,
mund të zgjedhë të zbatojë tatimin mbi vlerën e shtuar për furnizimin e arit për investim ndaj
një personi tjetër të tatueshëm, që përndryshe do të ishin të përjashtuar mbi bazën e nenit 152,
shkronja “a”, këtij ligji.
2. Personi i tatueshëm, i cili, në kuadër të veprimtarisë së tij ekonomike, furnizon vazhdimisht
me ar që destinohet për përdorime industriale, mund të zgjedhë të zbatojë tatimin mbi vlerën e
shtuar për çdo furnizim të kryer sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 151, të këtij ligji, ndaj
një personi tjetër të tatueshëm, që përndryshe do të ishin të përjashtuara mbi bazën e nenit
152, shkronja “a”, të ligjit.

3. Personi i tatueshëm që vepron si agjent në emër dhe për llogari të të tretëve, që kryejnë
furnizime të tatueshme sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, mund të zgjedhë të zbatojë tatimin
mbi vlerën e shtuar për furnizimin e shërbimit të kryer.
4. Personi i tatueshëm, i cili vepron sipas pikave 1, 2, 3 të këtij neni, duhet të shënojë në faturën
e lëshuar shprehjen: “TVSH-ja është aplikuar në zbatim të nenit 153 të ligjit nr. 92/2014, “Për
tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë””, në të kundërt e drejta e zgjedhjes nuk
do të konsiderohet që është ushtruar.

Të drejtat dhe detyrimet e veçanta për operatorët në sektorin e arit për investim
1. Në qoftë se shitja e mëpasshme e arit për investim, e kryer nga personi i tatueshëm,
përjashtohet sipas nenit 152, shkronja “a”, të këtij ligji, personi i tatueshëm ka të drejtën e
zbritjes së shumave të mëposhtme:
a) TVSH-në për t’u paguar ose të paguar për arin për investim, me të cilin është furnizuar prej
një personi që ka ushtruar të drejtën e zgjedhjes sipas pikës 1 ose 2, të nenit 153, të ligjit.
b) TVSH-në për t’u paguar ose të paguar, në lidhje me blerjet ose importimin e kryer të arit të
ndryshëm nga ari për investim, i cili më pas transformohet nga ai, apo për llogari të tij, në ar për
investim;
c) TVSH-në për t’u paguar ose të paguar për shërbimet e marra, që konsistojnë në ndryshimin e
formës, të peshës ose të pastërtisë së arit, përfshirë arin për investim.
2. Personat e tatueshëm, që prodhojnë ar për investim ose e transformojnë arin në ar për
investim, kanë të drejtën e zbritjes së TVSH-së për t’u paguar ose të paguar prej tyre për blerjet
ose importimin e mallrave apo të shërbimeve që lidhen me prodhimin ose transformimin e atij
ari, njëlloj sikur shitja e mëpasshme prej tyre e arit të përjashtuar mbi bazën e nenit 152, të
ligjit, t’i ishte nënshtruar tatimit.

Mbajtja e llogarive
1. Operatorët, që veprojnë me arin për investim, duhet të mbajnë të paktën kontabilitetin e të
gjitha veprimeve thelbësore lidhur me arin për investim dhe të ruajnë dokumentet që
mundësojnë identifikimin e klientëve të këtyre veprimeve.
Në kuptim të këtij neni, Ministri i Financave përcakton me udhëzim veprimet të cilat
konsiderohen thelbësore.
2. Operatorët i ruajnë të dhënat sipas përcaktimit të bërë në pikën 1, të këtij neni, për një
periudhë prej të paktën pesë vjetësh, sipas ligjit për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë.
3. Personat e tatueshëm duhet të regjistrojnë veçmas llogaritë kontabël për transaksionet mbi
arin për investim, të përjashtuara sipas nenit 152 nga ato me të drejtë zgjedhjeje sipas nenit
153, të këtij ligji.

