
SHPJEGIME PËR
NDIHMËN DE MINIMIS 

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria-Vllada-Government 
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Departamenti për Ndihmë Shtetërore

Funded by
the European Union

A Project implemented by a 
Business and Strategies 

Europe Consortium7



1 
 

 

 

 

 

 

 

SHPJEGIME PËR NDIHMËN  

DE MINIMIS 

 

 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ndihma shtetërore dhe rregullimi i saj në Kosovë 

Ligji i parë për Ndihmën Shtetërore të Kosovës u miratua në vitin 20111. Pas 
shfuqizimit të ligjit të vitit 2011, një Ligj i ri për Ndihmën Shtetërore u miratua 
në dhjetor 20162 dhe hyri në fuqi në shkurt 2017. Ky ligj është në përputhje të 
gjerë me sistemin rregullator të BE-së për ndihmën shtetërore3, i cili ka 
funksionuar për mbi 60 vjet për të siguruar që subvencionet kombëtare dhe 
stimujt e tjerë për industrinë dhe komunitetin e biznesit të mos ndikojnë 
padrejtësisht në konkurrencën e tregut dhe tregtinë e lirë. Nxitja për këtë 
shfuqizim dhe për një legjislacion të ri rrjedh kryesisht nga Marrëveshja e 
Stabilizim Asociimit BE-Kosovë (MSA) e nënshkruar në prill 2016 e cila kërkon 
themelimin dhe vënien në funksion të një sistemi rregullator të ndihmës 
Shtetërore të stilit të BE-së në Kosovë – aktualisht ky është Komisioni i 
Ndihmës Shtetërore i Republikës së Kosovës. 

Ndihma shtetërore në thelb ka të bëjë me ndikimin që kanë në konkurrencë dhe 
në tregti subvencionet, zbritjet e taksave dhe format e tjera të ndihmës 
qeveritare, nga të cilat përfitojnë disa firma dhe prandaj, ato mund të ndikojnë 
negativisht në firmat e tjera. Në epokën moderne të tregtisë së lirë, këto lloje 
të ndërhyrjes ekonomike të shtetit tani vlerësohen si problematike në rastet 
kur ato kanë një ndikim të rëndësishëm në tregti dhe konkurrencë. Me hapjen 
e tregtisë dhe të pozicionit ndërkombëtar të një vendi (përfshirë në procesin e 
integrimit në BE dhe anëtarësimin  në Traktatin e Komunitetit të Energjisë dhe 
në Marrëveshjen për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore) një pasojë kryesore 
është që rregullat ndërkombëtare në lidhje me mbështetjen shtetërore ndaj 
aktivitetin ekonomik (dhe interesat e partnerëve të rinj tregtarë në lidhje me 
ndikimin e ndihmave shtetërore dhe të subvencioneve në tregti dhe 
konkurrencë) duhet të merren parasysh plotësisht. Prandaj, Ligji për Ndihmën 
Shtetërore e përkufizon "ndihmën shtetërore" si: 

“çdo shpenzim aktual ose i mundshëm ose çdo zbritje nga të ardhurat e 
Shtetit, e miratuar në çfarëdolloj  forme nga ofruesi i ndihmës, ose që i 
atribuohet Shtetit, e cila drejtpërdrejt ose tërthorazi shtrembëron ose 
kërcënon të shtrembërojë konkurrencën duke favorizuar përfitues të 
caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhimin e mallrave ose shërbimeve të 
caktuara, dhe e cila bie ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Republikës 
së Kosovës” 

                                                                            
1 Ligji Nr. 04/L-024.   
2 Ligji Nr. 05/L-100.   
3 Shihni Nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE) 
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Në fjalë të përgjithshme, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës 
shtetërore, përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës është njoftuar 
paraprakisht pranë Departamentit të Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së 
Financave, Punës dhe Transfereve dhe më pas është miratuar nga Komisioni i 
Ndihmës Shtetërore i Republikës së Kosovës. Ndihma shtetërore për prodhuesit 
kryesorë në sektorët e bujqësisë dhe të peshkimit është e përjashtuar nga ligji. 
Për më tepër, masa të posaçme zbatohen për disa lloje të ndihmës sociale 
përmes bizneseve dhe ndihmës shtetërore për të kompensuar dëmet e 
shkaktuara nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e jashtëzakonshme. 
Normalisht, këto nuk kërkojnë para-njoftim dhe miratim. 

Një tjetër rast i rëndësishëm i veçantë në ligj është kur shuma e ndihmës 
shtetërore është relativisht e vogël (e referuar si "ndihmë shtetërore de 
minimis"). Në lidhje me këtë, ligji përcakton se ndihma de minimis nuk është 
subjekt i njoftimit dhe autorizimit nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore, me 
kusht që të jepet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për më tepër, ligji 
kërkon që kriteret, fushëveprimi dhe procedurat për dhënien e ndihmës de 
minimis të përpunohen nga qeveria përmes legjislacionit dytësor i cili është në 
përputhje me legjislacionin në fuqi të Bashkimit Evropian. 

 

Çfarë është “ndihma shtetërore de minimis”? 

Rregullorja (QRK) Nr. 04/2020 për Ndihmën De Minimis është miratuar nga 
qeveria në janar të vitit 2020 dhe hyri në fuqi në shkurt 2020. Kjo rregullore 
përcakton kriteret, fushëveprimin dhe procedurat për dhënien e ndihmës de 
minimis në Kosovë. 

Në përputhje me ligjin e BE-së4, shuma totale e ndihmës de minimis e dhënë 
një ndërmarrjeje të vetme nuk duhet të kalojë 200,000 € për çdo periudhë prej 
tre vitesh fiskale. Në rastin e një ndërmarrje e cila operon transportin rrugor të 
mallrave me anë të marrjes me qira ose kundrejt shpërblimit, kufiri de minimis 
është vendosur në 100,000 € për të njëjtën periudhë, por asnjë ndihmë 
shtetërore nuk mund të jepet si ndihmë de minimis me qëllim të blerjes së 
automjeteve të transportit rrugor të mallrave. Kur një ndërmarrje ka një 
përzierje të aktiviteteve që përfshijnë atë të transportit rrugor të mallrave, 
pjesët përkatëse të asaj ndërmarrje mund të marrin ndihmë shtetërore deri në 

                                                                            
4 Veçanërisht, Rregullorja e Komisionit Evropian (BE) Nr. 1407/2013 e 18 dhjetorit 2013 për 
zbatimin e neneve 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian për ndihmën 
de minimis, GZ L 352 e 24 dhjetorit 2013. 
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nivelet e të dy pragjeve, me kusht që të ketë një ndarje të qartë se çfarë 
aktivitetesh janë duke u mbështetur nga një dhënës i ndihmës Shtetërore dhe 
që, rregulli i transportit rrugor të mallrave, të respektohet. 

Si rezultat, tavanet e lejuara të ndihmës zbatohen pavarësisht nga forma e 
ndihmës de minimis ose objektivi i ndjekuri saj. Për më tepër, kur një shumë e 
ndihmës e tejkalon tavanin, shuma totale nuk është më minimale. Për më 
tepër, tavani vlen për të gjitha ndërmarrjet që i përkasin të njëjtit grup. 

Prandaj, tavani prej 200,000 € merr në konsideratë të gjithë asistencën 
publike të dhënë një ndërmarrjeje ose një grupi ndërmarrjesh gjatë 3 viteve 
fiskale. Një ndihmë e tillë mund të jetë në forma të ndryshme (grante, kredi, 
përjashtime nga taksat) dhe mund të shfaqen nga disa masa të ndryshme 
mbështetëse. Në raste të përshtatshme, shumat që nuk janë në formën e një 
granti me para të gatshme duhet të shndërrohen në ekuivalentin e tyre të 
grantit dhe të ndihmës të pagueshme në disa këste dhe duhet të zbritet në 
vlerën e saj në momentin e dhënies së saj. 

Në kuadër të legjislacionit dytësor të veçantë i cili do të miratohet së shpejti, 
gjithashtu një rregull i ndryshëm ‘de minimis’ do të zbatohet për kompensimet 
e dhëna nga organizatat publike për ndërmarrjet private për të siguruar 
shërbime të caktuara publike (ndonjëherë të njohura si "shërbime me interes 
të përgjithshëm ekonomik") ku kufiri do të përcaktohet në 500,000 € për çdo 
periudhë prej tre vitesh fiskale - përsëri për të reflektuar ligjin e BE-së. Brenda 
këtij kufiri, Rregullorja Nr. 04/2020 sqaron se e njëjta ndërmarrje mund të 
përfitojë si nga ndihma "e përgjithshme" de minimis poashtu edhe nga ndihma 
de minimis për ShIPE-et, me kusht që tavani i ShIPE-ve të mos tejkalohet. 

Sipas Rregullores Nr. 04/2020, ndihma de minimis konsiderohet se jepet në 
momentin kur e drejta ligjore për të marrë ndihmë i është dhënë një 
ndërmarrje në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në fuqi - dhe 
pavarësisht nga data e pagesës së ndihmës de minimis ndërmarrjes. Në 
përputhje me Ligjin për Ndihmën Shtetërore, një ndërmarrje nënkupton çdo 
person fizik ose juridik, publik ose privat, i cili kryen një veprimtari ekonomike, 
dhe në këtë mënyrë merr pjesë në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve. Kështu, 
në Kosovë, kjo mund të përfshijë ndërmarrje, sipërmarrës individualë dhe 
organizata joqeveritare (OJQ) të angazhuara në veprimtari ekonomike. 

Për t’u kualifikuar si ndihmë de minimis, është gjithashtu e nevojshme që 
ndihma të jetë transparente - do të thotë që të jetë e mundur të llogaritet me 
saktësi shuma e saj ose ekuivalenti i grantit të saj (p.sh. në rastin e një kredie 
të subvencionuar) pa ndonjë nevojë për të ndërmarrë një vlerësim të rrezikut. 
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Megjithëse ndihma de minimis nuk ka nevojë të njoftohet paraprakisht dhe të 
miratohet, është e dëshirueshme në disa raste që dhënësit e ndihmës 
shtetërore (ministritë, komunat etj.) të konsultohen me Departamentin e 
Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave për të siguruar që një masë e 
planifikuar të jetë  në fakt ndihmë ‘de minimis. Në raste të caktuara, një njoftim 
për departamentin përsëri mund të jetë i këshillueshëm në interes të sigurisë 
juridike dhe ta sqarojë ketë çështje përtej dyshimit.  
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Cilat janë procedurat para miratimit të ndihmës de minimis? 

Për të shmangur çdo anashkalim të kufijve të de minimis kur ndërmarrjet ose 
bashkohen ose ndahen në ndërmarrje të ndryshme, Rregullorja Nr. 04/2020 
parashikon që të gjitha ndihmat de minimis të mëparshme të dhëna për cilindo 
nga ndërmarrjet e përfshira do të merren parasysh gjatë përcaktimit nëse 
ndonjë ndihmë e re minimis e tejkalon tavanin përkatës. 

Siç u theksua më lart, ndihma de minimis duhet të jetë transparente. Kjo mund 
të nënkuptojë gjëra të ndryshme për lloje të ndryshme të ndihmave. Në 
shumicën e rasteve, p.sh. injeksione kapitale, subvencione të interesit dhe 
investime për financimin e rrezikut, shuma e ndihmës de minimis është 
përgjithësisht e qartë. Sidoqoftë, Rregullorja Nr. 04/2020 sqaron në mënyrë 
specifike rastet në vijim: 
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Ndihma transparente ‘de Minimis’ në rrethana të veçanta  

Ndihma de minimis në formë të granteve - Për qëllim të tavaneve në 
kuadër të Rregullores, ndihma de minimis do të shprehet në formën e 
grantit të parave të gatshme dhe të gjitha shifrat do të jenë bruto d.m.th 
para sesa të zbritet ndonjë tatim i zbatueshëm ose tarifa tjera përkatëse. 

Ndihma de minimis në formë të kredisë - Kjo është e lejueshme me kusht 
që ndërmarrja të mos jetë në paaftësi pagese ose duke iu afruar paaftësisë 
për pagesë dhe që një ndërmarrje e madhe duhet të ketë gjithashtu një 
vlerësim me notën “B” ose ekuivalentin e saj. Kredia gjithashtu duhet të 
sigurohet me kolateral, i cili mbulon të paktën 50% të principalit, ku kredia 
arrin deri në 1,000,000 € (ose deri në 500,000 € për ndërmarrjet e 
angazhuara në transportin rrugor të mallrave) gjatë pesë viteve ose deri në 
500,000 € dhe € 250,000 respektivisht gjatë 10 viteve. Nëse një kredi është 
për më e vogël se këto shuma dhe/ose është dhënë për një periudhë më të 
vogël se 5 ose 10 vjet respektivisht, ekuivalenti i grantit bruto të asaj kredie 
duhet të llogaritet si një proporcion korrespondues i tavanit përkatës. Si një 
alternativë, dhe kjo është përgjithësisht më e thjeshtë, ekuivalenti i grantit 
bruto të kredisë mund të llogaritet në bazë të ‘normës referencë’ të 
zbatueshme në kohën e dhënies së grantit (p.sh. norma e interesit referencë 
e Bankës Qendrore të Kosovës5). 

Ndihma de minimis në formë të garancisë – Ndihma e tillë de minimis është 
e pranueshme me kusht që ndërmarrja të mos jetë në paaftësi pagese ose 
duke shkuar drejt paaftësisë për pagesë dhe që një ndërmarrje e madhe 
duhet të ketë gjithashtu një vlerësim me notën "B" ose ekuivalentin e saj. 
Garancia nuk duhet të kalojë 80% të huasë themelore dhe shuma e 
garantuar të jetë deri në 1.500,000 € (ose deri në 750,000 € për 
ndërmarrjet e angazhuara në transportin rrugor të mallrave) dhe 
kohëzgjatja e garancisë të jetë pesë vjet ose shuma e garantuar të jetë deri 
në 750, 000 ose 375,000 € respektivisht dhe kohëzgjatja e garancisë të jetë 
10 vjet. Nëse shuma e garantuar është më e ulët se këto shuma dhe/ose 
garancia është për një periudhë më të vogël se 5 ose 10 vjet respektivisht, 
ekuivalenti i grantit bruto të garancisë duhet të llogaritet si një proporcion 
korrespondues i tavanit përkatës. Si një alternativë, dhe përsëri kjo është 
përgjithësisht më e thjeshtë, ekuivalenti i grantit bruto të garancisë mund 
të llogaritet në bazë të sigurimit të siguruar të caktuar nga institucioni 

                                                                            
5Sipas Rregullores, norma e interesit referencë përbëhet nga dy komponentë: një rrezik bazë i 
normës së interesit dhe një referencë diference. Norma bazë e interesit është norma e interesit 
ndër-bankar në tregun e depozitave në Republikën e Kosovës me një maturim prej tre muajsh.  
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përkatës. Një alternative tjetër këtu është që baza e llogaritjes të jetë e 
miratuar paraprakisht nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore për sa i përket 
llojit të garancisë dhe llojit të transaksionit bazë të përfshirë. 

 

Në të gjitha rastet e tjera, instrumenti ligjor që krijon ndihmën de minimis 
duhet të përcaktojë pragun de minimis për të siguruar që tavani maksimal 
përkatës të mos jetë tejkaluar. 
Rregullorja vendos një detyrë specifike për institucionet e dhënies së ndihmës 
që të japin ndihmë të re ‘de minimis’ vetëm pasi të kenë kontrolluar se kjo e 
fundit nuk do ta rrisë shumën totale të ndihmës de minimis të dhënë 
ndërmarrjes në fjalë në një nivel përmbi tavanin përkatës të përcaktuar në 
Rregulloren Nr. 04/2020 dhe të jenë përmbushur të gjitha kushtet e 
përcaktuara në këtë rregullore. 
 
Për më tepër, një institucion për dhënie të ndihmës duhet të informojë 
ndërmarrjen me shkrim për shumën e ardhshme të ndihmës dhe karakterin e 
saj de minimis, duke bërë referencë të qartë në Rregulloren Nr. 04/2020 - 
përpara se të jepet ndihma. Kur një institucion për dhënien e ndihmës synon 
të japë ndihmë de minimis për ndërmarrje të ndryshme në bazë të një skeme 
dhe shumave të ndryshme të ndihmës individuale, dhënësi i ndihmës kërkohet 
që t'i informojë ndërmarrjet për një shumë fikse që korrespondon me shumën 
maksimale të ndihmës që do të jepet në atë skemë. Në këtë rast, shuma fikse 
përdoret për përcaktimin nëse është arritur ndihma përkatëse de minimis. 
 
Për më tepër, përpara se të miratojë ndihmën, institucioni dhënës  i ndihmës 
duhet të marrë një deklaratë nga ndërmarrjet në fjalë, me shkrim ose në formë 
elektronike, për çdo ndihmë tjetër de minimis të marrë gjatë dy viteve të 
kaluara fiskale dhe vitin aktual fiskal bazuar në formën e përcaktuar në 
Aneksin e Rregullores. Nëse informacioni i dhënë nga përfituesi është i 
pasaktë, përfituesi është i detyruar të kthejë ndihmën e de minimis të 
përfituar.  
 

Kontrolli sa i përket ndihmës shtetërore de minimis 

Departamenti i Ndihmës Shtetërore i Ministrisë së Financave mban një 
Regjistër të Ndihmës De Minimis si pjesë e Regjistrit të Ndihmës Shtetërore të 
kërkuar sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

 



10 
 

Në këtë drejtim, institucionet për dhënien e ndihmave de minimis në bazë të 
Rregullores Nr. 04/2020 u kërkohen të raportojnë informacionin për ndihmën 
de minimis të miratuar tek Departamenti i Ndihmës Shtetërore (duke 
përdorur një formë specifike të bashkangjitur rregullores) brenda 
pesëmbëdhjetë ditëve nga dhënia e ndihmës de minimis. Atyre u kërkohet 
gjithashtu që përpara sesa të miratojnë një ndihmë të re de minimis të 
verifikojnë me departamentin, në lidhje me ndihma de minimis, të dhëna më 
parë për të njëjtin përfitues.  

 

Për më tepër, institucionet që japin ndihmë janë të detyruara të regjistrojnë 
dhe përpilojnë të gjitha informacionet në lidhje me ndihmën de minimis të 
dhënë dhe t'i mbajnë këto regjistrime për një periudhë prej dhjetë vitesh 
fiskale. Po kështu, për përfituesit e ndihmës de minimis ka një detyrim të 
mbajnë shënime të sakta për të gjitha ndihmat de minimis të marra; në veçanti 
në lidhje me shumat , dhuruesit, datat, qëllimet dhe mënyrën e dhënies së 
ndihmës de minimis. Këto regjistrime duhet të ruhen për një periudhë dhjetë 
vjeçare nga data kur është marrë për herë të fundit ndihma de minimis. 

 

Prandaj, për të siguruar respektimin e rregullave, kontrollet mbrojtëse të 
rëndësishme janë ende të zbatueshëm në rastin e ndihmës de minimis. Siç u 
cek më lart, me siguri është e këshillueshme (të paktën në disa raste) të 
konsultoheni me Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së 
Financave për të siguruar që një masë e planifikuar është, në fakt, ndihmë de 
minimis dhe në interes të sigurisë juridike.  
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Për më shumë informacione 

Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni Komisionin e Ndihmës Shtetërore 

në http://www.knsh-rks.net, Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së 

Financave, Punës dhe Transfereve në dnsh.mf@rks-gov.net ose vizitoni faqen e 

internetit të Departamentit:  https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130. 

 

http://www.knsh-rks.net/
mailto:dnsh.mf@rks-gov.net
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130
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