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Vërejtje 

Përmbajtja e përfshirë në këtë broshurë jepet vetëm për qëllime informacioni dhe nuk duhet të 

interpretohet si këshillë ligjore për ndonjë çështje, si  dhe nuk pasqyron një mendim zyrtar të 

Komisionit të Ndihmës Shtetërore, Bashkimit Evropian ose ndonjë organizate tjetër 

ndërkombëtare. Prandaj, lexuesi nuk duhet të veprojë ose duhet të përmbahet nga veprimi në 

bazë të ndonjë përmbajtjeje të përfshirë në këtë botim pa kërkuar këshilla ligjore ose këshillë 

tjetër profesional. 
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PARATHËNIE 

Ligji për Ndihmën Shtetërore hyri në fuqi me 7 shkurt 
2017. Kjo paraqiti një hap të rëndësishëm për Kosovën 
në përputhje me angazhimet e saj ndërkombëtare me 
Bashkimin Evropian, Komunitetin e Energjisë dhe 
Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore. 
Marrëveshjet e ratifikuara të Kosovës me secilën prej 
tyre kërkojnë që një sistem i fuqishëm i kontrollit të 
ndihmës shtetërore të vihet në funksion në Kosovë në 

përputhje me standardet e BE-së. Kjo është një përpjekje sfiduese, por e 
vlefshme. 

Komisioni i Ndihmës Shtetërore dhe Departamenti i Ndihmës Shtetërore 
mbështetës për Ndihmë Shtetërore i Ministrisë së Financave, Punës dhe 
Transfereve përcaktohen me ligj si autoritete kosovare për ndihmë shtetërore. 
Në përgjithësi, të gjitha masat e reja të propozuara që përfshijnë Ministritë, 
Komunat dhe organet e tjera publike të cilat synojnë të mbështesin sektorin e 
biznesit në Kosovë (p.sh. lehtësimet tatimore, subvencionet, injektimet e 
kapitalit) duhet të njoftohen paraprakisht tek autoritetet për ndihmë 
shtetërore dhe të vlerësohen dhe miratohen para se ato implementohen. Ky 
proces (i vënë në funksion duke iu referuar një game të gjerë rregullash të BE-së 
për ndihmën shtetërore) është krijuar për të siguruar domosdoshmërinë, 
dobinë, proporcionalitetin dhe pajtueshmërinë e propozimeve të tilla. Kur ky 
proces nuk respektohet, Komisioni i Ndihmës Shtetërore mund të urdhërojë 
revokimin e ndihmës shtetërore të paligjshme1. 

Ndërsa ky sistem i kontrollit të ndihmës shtetërore mbetet mjaft i ri në Kosovë 
dhe u krijua kryesisht si përgjigje ndaj zotimeve ndërkombëtare të traktateve, ai 
ofron përparësi specifike për Kosovën në nivelin kombëtar. Në veçanti, një 
sistem rregullator tërësisht funksional i ndihmës shtetërore ndihmon për të 
siguruar që burimet publike të mos harxhohen dhe të arrihen standarde të larta 
në menaxhimin e financave publike. Për më tepër, ai ndihmon në shmangien e 
shtrembërimeve në lidhje me konkurrencën dhe tregtinë duke eliminuar 
mbështetjet e panevojshme selektive për ndërmarrjet (si publike ashtu edhe 
private). Ai gjithashtu inkurajon autoritetet shtetërore të hartojnë me kujdes 
masat e mbështetjes së biznesit të cilat arsyetohen mirë dhe kanë të ngjarë të 
kenë sukses në arritjen e rezultateve të prekshme ekonomike. Kjo mbështet 
zhvillimin e një ekonomie tregu që funksionon mirë në Kosovë dhe gjithashtu 
kontribuon në përpjekjet e Kosovës kundër korrupsionit.  

                                                                            

1 Një përmirësim i mëtejshëm i Ligjit në përputhje me standardet e BE-së parashikohet gjatë vitit 2021. 
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Një kuptim i plotë dhe njohuri gjithëpërfshirëse të procesit të kontrollit të 
ndihmës shtetërore është i rëndësishëm për të gjitha ministritë, komunat dhe 
organet e tjera publike të përfshira në mbështetjen e sektorit të biznesit në çdo 
mënyrë. Disa masa publike janë ndihmë shtetërore, ndërsa të tjerat jo (një 
dallim i shpjeguar në këtë broshurë). Ndërgjegjësimi për rregullat e ndihmës 
shtetërore është gjithashtu i rëndësishëm për komunitetin e biznesit (për tu 
siguruar që ajo që ata marrin është e ligjshme) dhe për gjyqtarët dhe avokatët 
(të cilët me siguri do të përballen me këtë fushë të re të ligjit në vitet e 
ardhshme).  

Në kohët e tanishme të vështira ekonomike që vijnë nga pandemia Covid-19, 
kërkesa për ndihmë shtetërore po rritet dhe tundimi për t'u përgjigjur duke 
krijuar me shpejtësi ndihmë të re shtetërore mund të jetë vështirë e 
përballueshme. Sistemi i kontrollit të ndihmës shtetërore duhet të mirëmbahet 
në këtë situatë dhe është përshtatur mirë për t'iu përgjigjur shpejt dhe në 
mënyrë kreative nismave të reja; por pa braktisur arsyen e tij thelbësore të 
vlerësimit adekuat dhe vendimmarrjes së kujdesshme. 

Kjo broshurë, e krijuar me ndihmën e Projektit të financuar nga Bashkimi 
Evropian “Mbështetje për Autoritetin Kosovar të Konkurrencës dhe Komisionin për 
Ndihmës Shtetërore”, duhet të ndihmojë të gjithë akterët relevantë në Kosovë 
duke ofruar një pasqyrë të drejtpërdrejtë të asaj që e bëjmë, pse e bëjmë atë 
dhe si e bëjmë atë. 

Fortuna Haxhikadrija - Shaqiri 

Kryesuese e  Komisionit të Ndihmës Shtetërore  
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1. Shpjegime për ndihmën shtetërore  

Ndihma shtetërore dhe rregullimi i saj në Kosovë 

Ligji i parë i Kosovës për Ndihmën Shtetërore u miratua në 2011.2 Pas shfuqizimit të Ligjit 2011, 
një Ligj i ri për Ndihmën Shtetërore u miratua në dhjetor  të vitit 20163 dhe hyri në fuqi në shkurt 
të vitit 2017. Ky ligj kryesisht është në përputhje me sistemin rregullator të BE-së4 për ndihmën 
shtetërore i cili ka funksionuar për më shumë se 60 vjet për të siguruar që subvencionet 
kombëtare dhe stimujt e tjerë për industrinë dhe komunitetin e biznesit nuk ndikojnë 
padrejtësisht në konkurrencën e drejtë të tregut dhe tregtinë e lirë. Motivimi për këtë shfuqizim 
dhe legjislacionin e ri që rrjedh kryesisht nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë 
(MSA) e nënshkruar në prill 2016 e cila kërkon krijimin dhe funksionimin e një sistemi 
rregullator të ndihmës Shtetërore në stilin e BE-së në Kosovë - është tani Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore i Republikës së Kosovës.  

Ndihma shtetërore ka të bëjë kryesisht me ndikimin në konkurrencë dhe tregti të subvencioneve, 
lehtësirave tatimore dhe formave të tjera të ndihmës qeveritare që përfitojnë disa firma dhe, 
prandaj, mund të ndikojnë negativisht në firmat e tjera. Në epokën moderne të tregtisë së lirë, 
këto lloje të ndërhyrjeve ekonomike të shtetit tani konsiderohen si problematike kur ato kanë 
një ndikim të konsiderueshëm në tregtinë dhe konkurrencën. Me hapjen e tregtisë dhe pozitës 
ndërkombëtare të një vendi (përfshirë procesin e integrimit në BE dhe anëtarësimin në 
Traktatin e Komunitetit të Energjisë dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore) 
si rrjedhojë kryesore kemi se rregullat ndërkombëtare në lidhje me përkrahjen e shtetit për 
veprimtarinë ekonomike (dhe interesat e partnerëve të rinj tregtarë në ndikimin e ndihmave 
shtetërore dhe subvencioneve në tregti dhe konkurrencë) duhet të merren plotësisht parasysh.  

Në kushte të përgjithshme, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës shtetërore përveç nëse 
masa e planifikuar e ndihmës paraprakisht njoftohet në Departamentin e Ndihmës Shtetërore në 
Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore i Kosovës. Ndihma shtetërore për prodhuesit kryesorë në sektorët e bujqësisë dhe 
peshkimit përjashtohet nga ligji. Përveç kësaj, masa të veçanta zbatohen për lloje të caktuara të 
ndihmës sociale përmes bizneseve dhe për ndihmën e shtetit për të kompensuar dëmet që vijnë 
nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e jashtëzakonshme. Normalisht, këto nuk kërkojnë 
njoftim paraprak si dhe miratim. 

Meqenëse  jo  të  gjitha masat e mbështetjes shtetërore përbëjnë "ndihmë shtetërore" është e 
rëndësishme të jesh në gjendje të identifikosh se kur një masë përbën ndihmë shtetërore dhe 
kur jo. Një masë e njoftuar e ndihmës shtetërore zakonisht miratohet nëse autoriteti publik në 
fjalë vërteton se masa është e domosdoshme, nëse dëshmohet se shuma e ndihmës është e 
arsyeshme dhe proporcionale me çështjen e politikës publike që adresohet nga masa dhe nëse 
autoritetet e ndihmës shtetërore konfirmojnë përputhshmërinë me Ligjin për Ndihmën 
Shtetërore dhe rregullat përkatëse të BE-së për ndihmën shtetërore që kërkohet të zbatohen 
në Kosovë. 

                                                                            
2 Ligji Nr. 04-L - 024 
3 Ligji Nr 05 – L - 100 
4 Shih nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian  
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Çfarë është ndihma shtetërore? 

Ligji për Ndihmën Shtetërore e përcakton "ndihmën shtetërore" si: 

“çdo shpenzim aktual apo shpenzim i mundshëm, apo reduktim i të ardhurave të shtetit, e 
dhënë në çfarëdo forme nga ana e dhënësit ose që mund t’i atribuohen shtetit, e cila 
drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë shtrembëron ose rrezikon ta shtrembërojë 
konkurrencën duke favorizuar përfitues të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhime të 
mallrave dhe shërbimeve të caktuara, dhe që bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës”  

  

Ky përkufizim thekson se ndihma shtetërore përfshin një përparësi ekonomike të siguruar 
drejtëpërdrejtë ose tërthorazi nga autoritetet publike për përfituesit komercialë mbi një bazë 
selektive. Rregullat e ndihmës shtetërore zbatohen vetëm kur përfituesi i një mase është person 
fizik ose juridik, publik ose privat, i cili kryen një veprimtari ekonomike dhe në këtë mënyrë merr 
pjesë në tregtinë e mallrave dhe / ose shërbimeve5. Njëkohësisht, përcaktimi i një përfituesi si 
ndërmarrje tregtare nuk varet nga fakti nëse njësia ekonomike është krijuar për të gjeneruar 
fitime. Kjo varet tërësisht nga natyra e veprimtarisë së saj (ekonomike ose jo-ekonomike). Për 
më tepër, një person fizik ose juridik në sektorin publik ose privat që kryen veprimtari 
ekonomike6 dhe jo-ekonomike dhe merr ndihmë shtetërore do të konsiderohet si përfitues 
tregtar vetëm në lidhje me veprimtaritë e tij ekonomike.  

Gjashtë teste për ndihmën shtetërore 

Gjatë zbatimit të përkufizimit, në fakt ekzistojnë gjashtë teste për të identifikuar nëse një masë 
përbën ndihmë shtetërore për qëllimet e rregullit të ndihmës shtetërore në Kosovë.  

Gjashtë testet për një masë mbështetëse për të përbërë ndihmë shtetërore për qëllimet e rregullimit 

TESTI 1: Masa nuk përjashtohet nga fushëveprimi i Ligjit për Ndihmën Shtetërore; dhe 

TESTI 2: Masa mbështet një ndërmarrje tregtare ose një veprimtari ekonomike; dhe 

TESTI 3: Mbështetja ofrohet nga shteti ose përmes burimeve shtetërore (duke mbuluar si 
shpenzimet publike ashtu edhe të hyrat e shtyera në buxhetin publik); dhe 

TESTI 4: Masa krijon një përparësi për një person fizik ose juridik të angazhuar në veprimtari 
ekonomike (d.m.th. përfituesi merr një përfitim të cilin nuk do ta kishte marrë gjatë rrjedhës 
normale të biznesit); dhe 

TESTI 5: Mbështetja është selektive (d.m.th. për qëllim të përfitimit për prodhimin e mallrave të 
caktuara, furnizim të shërbimeve të caktuara, për ndërmarrjet e caktuara, sektorët dhe / ose 
rajonet ose lokalitete); dhe 

TESTI 6: Ekziston një ndikim i pranishëm ose i mundshëm në konkurrencë dhe një ndikim të 
pranishëm ose të mundshëm në tregtinë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

 

 

 

                                                                            
5 Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore, neni 3 (1). 
6. Veprimtari ekonomike është çdo veprimtari që përbëhet nga ofrimi i mallrave dhe shërbimeve në një treg. 
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Masat mbështetëse përbëjnë ndihmë shtetërore për qëllime të zbatimit të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore vetëm kur plotësojnë të gjitha kriteret e mësipërme. Kur të paktën një nga kriteret 
nuk plotësohet, mbështetja e dhënë nga shteti nuk përbën ndihmë shtetërore dhe, për këtë 
arsye, nuk është brenda fushës së rregullit të ndihmës shtetërore në Kosovë. 

Shpjegime të mëtejshme të testeve kryesore për përacktimin e masave mbështetëse si "ndihma 
shtetërore" jepen më poshtë. 

E dhënë nga shteti ose përmes burimeve shtetërore 

Ky test është i mbuluar nga shprehja "çdo shpenzim aktual ose i mundshëm ose të ardhurat e 
reduktuara të shtetit të dhëna në çfarëdo form nga dhënësi i ndihmës, ose që i atribuohen shtetit" në 
përkufizimin e përcaktuar në Ligjin për Ndihmën Shtetërore. Sipas këtij testi, një masë 
mbështetëse duhet të jepet nga shteti ose përmes burimeve shtetërore në mënyrë që të 
konsiderohet si ndihmë shtetërore. Kjo do të thotë që masa duhet: (a) të merret nga shteti dhe 
(b) të përfshijë gjithashtu përdorimin e burimeve shtetërore. 

Koncepti i "shtetit" në këtë aspekt është i gjerë dhe përfshin drejtpërdrejt kuvendin dhe qeverinë 
si dhe të gjitha autoritetet e tjera publike - ministritë, komunat dhe institucionet e tjera 
shtetërore (përfshirë organet lokale dhe rajonale si dhe autoritetet publike ose agjencitë). 
Gjithashtu vlen për masat e zbatuara nga ndërmarrjet publike (në disa situata edhe nga 
ndërmarrjet private) që veprojnë në emër të shtetit ose janë të autorizuara nga organet publike. 
Në raste të tilla, është e nevojshme të përcaktohet nëse autoritetet publike mund të 
konsiderohen të përfshira, në një mënyrë apo tjetër, në miratimin e masës. Përfitimi për një 
subjekt tregtar duhet të jepet nga masat e zbatuara nga institucionet publike (d.m.th. 
pjesëmarrja e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë e institucioneve publike është një kusht i 
domosdoshëm). 

Veprimet e autoriteteve publike, ndërmarrjeve publike (dhe madje edhe ndërmarrjeve private) 
mund të konsiderohen veprime të shtetit në një larmi situatash. Për shembull, është e qartë se 
masat e marra nga një autoritet publik përmes miratimit të legjislacionit do të konsiderohen si 
veprime të drejtpërdrejta të shtetit. Prandaj, kur një autoritet publik i jep ndihmë një përfituesi, 
zbaton masa që kanë ndikim buxhetor (pozitiv ose negativ) dhe ulë kostot e ndërmarrjes 
përfituese, ato masa përfshijnë shtetin dhe  burimet shtetërore. 

Sidoqoftë, përfshirja e shtetit është më pak e dukshme (por sidoqoftë mund të ekzistojë) kur 
përdoren burimet shtetërore dhe përparësia i jepet një ndërmarrjeje përmes organeve 
ndërmjetësuese (p.sh. bankat) ose përmes ndërmarrjeve shtetërore. Në raste të tilla është e 
nevojshme të përcaktohet nëse autoritetet publike mund të konsiderohen se janë përfshirë në 
miratimin e masës. Nga ana tjetër, kur një ligj çon në rishpërndarjen financiare nga një subjekt 
privat në tjetrin pa ndonjë përfshirje të mëtejshme të shtetit, kjo nuk përfshin transferimin e 
burimeve shtetërore - me kusht që paratë të rrjedhin drejtpërdrejt nga një subjekt privat në 
tjetrin, pa kaluar përmes një organi publik ose privat të caktuar nga shteti për të administruar 
transferimin. 

Një listë jo-shteruese e treguesve për të vendosur përfshirjen e mundshme të shtetit në një 
masë mbështetëse është dhënë më poshtë. 
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Treguesit për të vendosur përfshirjen e shtetit në një masë mbështetëse 

• Organizata në fjalë nuk mund të merrte një vendim mbi masën pa marrë parasysh 
kërkesat e autoriteteve të caktuara publike; 

• Faktin që organizatës në fjalë i kërkohet të marrë parasysh direktivat e lëshuara nga 
organet qeveritare në lidhje me masën; 

• Niveli i integrimit të një ndërmarrje publike ose organi publik në strukturat e 
administratës publike; 

• Natyrën (ekonomike ose jo-ekonomike) të veprimtarive të subjektit ekonomik dhe 
praninë në treg, në kushte normale, të konkurrencës me operatorët privatë; 

• Statusi ligjor i organizatës në fjalë (nëse i nënshtrohet ligjit publik ose ligjit të 
zakonshëm të shoqërive tregtare); 

• Shkalla e mbikëqyrjes që ushtrojnë autoritetet publike mbi menaxhimin e organizatës; 

• Çdo faktor tjetër që tregon përfshirjen e autoriteteve publike në miratimin e masës ose 
gjasat e mos përfshirjes së tyre, duke marrë parasysh fushë-veprimin e masës, 
përmbajtjen e saj ose kushtet që ajo përmban. 

 

 

Burimet shtetërore përfshijnë të gjitha burimet e sektorit publik dhe, në rrethana të caktuara siç 
shihet më sipër, edhe burimet e organeve private. E rëndësishmja, burimet shtetërore 
përfshijnë masa të shpenzimeve (p.sh. grante, kredi të subvencionuara, injektime kapitali) por 
gjithashtu përfshijnë të hyrat e shtyera nga shteti (p.sh. lehtësira tatimore, lehtësime borxhi ose 
shlyerjet, ulje të kontributeve shoqërore etj.). Për më tepër, çdo zotim nga shteti që mund të 
ndikojë përfundimisht ose jo në burimet shtetërore (p.sh. garancitë e huasë, marrëveshjet e 
sigurimit të kredisë për eksport) gjithashtu përbëjnë burime shtetërore për qëllimet e këtij testi. 
Burimet e ndërmarrjeve publike gjithashtu përbëjnë burime shtetërore. Prejardhja e burimeve 
nuk konsiderohet e rëndësishme me kusht që, përpara se të transferohen direkt ose indirekt te 
përfituesit, ato të hyjnë nën kontrollin publik dhe për këtë arsye të jenë në dispozicion të 
autoriteteve kombëtare. Mbi këtë bazë, për shembull, çdo ndihmë ndërkombëtare për Kosovën 
e ofruar drejtpërdrejt nga një organizatë ndërkombëtare nuk do të plotësonte kushtet e testit 
"nga ose përmes burimeve shtetërore". 

Krijimi i një përparësie për një person fizik ose juridik që merret me veprimtari 
ekonomike 

Një tipar tjetër i përkufizimit të ndihmës shtetërore është kërkesa që ndihma të krijojë një 
përfitim ekonomik për organizatat (zakonisht ndërmarrjet publike ose private) që kryejnë 
veprimtari ekonomike. Kjo përmbledhet në shprehjen "duke favorizuar… përfituesit… ose 
prodhimin e mallrave ose shërbimeve të caktuara" në përkufizimin e përcaktuar në Ligjin për 
Ndihmën Shtetërore. Për të vërtetuar së një masë i jep një përparësi një ndërmarrjeje, është me 
rëndësi që ndikimi i saj të jetë i pranishëm ose i mundshëm. Prejardhja, qëllimi ose forma e 
masës është e parëndësishme në përcaktimin nëse jep një përparësi ekonomike. Koncepti i 
"përparësisë" këtu përfshin jo vetëm përfitime pozitive, siç janë subvencionet, por edhe masa, të 
cilat, në mënyra të ndryshme mund të ulin tarifat dhe kostot që zakonisht përfshihen në 
buxhetin e një ndërmarrjeje. Prandaj, çdo masë mund të përbëjë ndihmë shtetërore nëse 
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përfituesi merr një përfitim të cilin nuk do ta kishte marrë gjatë rrjedhës normale. Një kredi me 
një normë interesi nën normat komerciale normale është një shembull i konkret i një rasti të 
tillë.  

Shembuj të tjerë përfshijnë situata kur investimet ose transaksionet e kredisë nuk kryhen në 
kushte normale të tregut (sepse shteti, komuna ose një autoritet publik ka arsye shoqërore, 
politike dhe të tjera për ta bërë këtë). Kjo shpesh mund të lindë kur organi publik prezanton një 
lloj mase për arsye sociale për të ndihmuar një ndërmarrje që përballet me falimentim për të 
shmangur mbylljen e firmës dhe për të ruajtur punësimin. 

Nga ana tjetër, kur fondet shpërndahen nga shteti në këmbim të të mirave ose shërbimeve të 
furnizuara nga një ndërmarrje, kjo normalisht nuk do të ishte ndihmë për atë ndërmarrje. 
Sidoqoftë, pagesa e tepërt për mallra ose shërbime të tilla mund të japë një përparësi selektive 
dhe të përbëjë ndihmë shtetërore. Prandaj, në blerjet publike, duhet të përcaktohet nëse afatet 
dhe kushtet e furnizimit shmangen nga praktikat tregtare normale. 

Në mënyrë të ngjashme, nëse shteti vepron si një investitor, kreditor ose shitës në kushte 
normale të tregut, nuk shkakton asnjë përparësi ekonomike për ndërmarrjen me të cilën shteti 
kryen transaksione të tilla. 

A konsiderohet përparësi Kompensimi për Shërbimet me Interes të Përgjithshëm Ekonomik? 

Shërbimet me Interes të Përgjithshëm Ekonomik (SHIPE) janë veprimtari ekonomike që 
autoritetet publike i identifikojnë si të një rëndësie të veçantë për qytetarët dhe që nuk do të 
furnizoheshin (ose do të furnizoheshin në kushte të ndryshme) nëse nuk do të kishte ndërhyrje 
publike. Përderisa ky koncept i BE-së është i ri në Kosovë, praktika e bërjes së këtyre llojeve të 
masave nuk është e re dhe shpesh reflektohet në lloje të ndryshme të koncesioneve. 

Në kushte të përgjithshme, SHIPE mund të ndërlidhen me masat specifike në lidhje me çështje 
të ndryshme si shërbimet postare, transmetimet publike, kujdesi shëndetësor, energjia, uji, 
transporti publik por ato nuk janë të kufizuara në këto sektorë. SHIPE kryhen për interes publik 
nën kushtet e përcaktuara nga shteti, i cili vendos një detyrim të shërbimit publik për ofruesin 
(it) për të siguruar që shërbimi  ofrohet  në një mënyrë të veçantë. Meqenëse dispozita e SHIPE 
nën kushte të tilla mund të mos gjenerojë një fitim (të mjaftueshëm) për ofruesin, kompensimi 
publik shpesh është i nevojshëm për të kompensuar kostot shtesë që vijnë nga detyrimi i 
shërbimit publik. Ky kompensim mund të përbëjë ndihmë shtetërore brenda kuptimit të Ligjit 
për Ndihmën Shtetërore; veçanërisht nëse ekziston ndonjë mundësi e mbi-kompensimit. 

Për të përjashtuar që kompensimi i SHIPE-s krijon një përparësi (prandaj është një test kyç i 
ndihmës shtetërore), ligji i BE-së ka përcaktuar kërkesat kryesore vijuese për situatat e SHIPE-
s: 

• Së pari, ofruesi i shërbimit duhet të ketë në fakt detyrime për të kryer shërbimin publik, 

dhe detyrimet duhet të përcaktohen qartë (p.sh. në një kontratë). 

• Së dyti, baza mbi të cilën llogaritet kompensimi duhet të vendoset paraprakisht në një 

mënyrë objektive dhe transparente për të shmangur dhënien e një përparësie 

ekonomike e cili mund të favorizojë ofruesin përkundrejt operatorëve të tjerë 

konkurrues. 

• Së treti, kompensimi nuk mund të tejkalojë atë që është e nevojshme për të mbuluar të 

gjitha ose një pjesë të kostove të bëra gjatë kryerjes së detyrimeve të shërbimit publik, 

duke marrë parasysh faturat përkatëse dhe një fitim të arsyeshëm për ta bërë këtë. 
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Normalisht, çështje të tilla mund të trajtohen në një procedurë të prokurimit publik të kryer siç 
duhet. Nëse kjo është bërë, nuk ka asnjë përparësi ekonomike dhe kompensimi nuk do të jetë 
ndihma e shtetit.  

Nëse, nga ana tjetër, ofruesi i SHIPE nuk zgjidhet në bazë të një procedure të prokurimit publik 
të kryer siç duhet, niveli i kompensimit të nevojshëm duhet të përcaktohet në bazë të një analize 
të kostove që një operator tipik i tregut do të shkaktonte për të siguruar shërbimin, duke marrë 
parasysh faturat përkatëse dhe një fitim të arsyeshëm për ta bërë këtë. Nëse kjo nuk është bërë 
në mënyrë adekuate në këtë situatë, supozohet se lind një përparësi ekonomike nga 
kompensimi i SHIPE-s7. 

Selektiviteti i masës 

Ligji për Ndihmën Shtetërore është i zbatueshëm vetëm për masat selektive të mbështetjes së 
shtetit. Kjo është e qartë nga përdorimi i fjalës "i caktuar" dy herë në shprehjen "favorizimi i 
përfituesve të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhimit të mallrave ose shërbimeve të caktuara" në 
ligj. Masat e mbështetjes selektive janë ato nga të cilat përfitojnë prodhimi i mallrave të 
caktuara, furnizimi i shërbimeve të caktuara, ndërmarrje të caktuara, sektorë dhe / ose rajone 
ose lokalitete. Nga ana tjetër, ndihma shtetërore lind nga masat e zbatimit të politikës së 
përgjithshme ekonomike që janë në dispozicion për të gjitha ndërmarrjet. Shembuj të masave 
selektive përfshijnë mbështetjen që synon zhvillimin e një rajoni individual ose ndihmesën e 
sektorëve individualë. Gjithashtu përfshihen masat mbështetëse të përqendruara në arritjen e 
"objektivave horizontale" (p.sh. ndihma për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për të 
mbështetur kërkimin dhe zhvillimin, për të promovuar mbrojtjen e mjedisit etj.).  

Për të qartësuar nocionin e selektivitetit sipas Ligjit të Ndihmës Shtetërore, është e dobishme të 
bëhet dallimi midis selektivitetit material dhe rajonal. Për më tepër, duhet të merren parasysh 
edhe çështje të tjera specifike për masat tatimore (ose të ngjashme) të cilat mund t'i bëjnë ato 
selektive.  

Selektiviteti material i një mase nënkupton që masa zbatohet vetëm për disa (grupe 
ndërmarrjesh) ose sektorë të caktuar të ekonomisë. Selektiviteti material mund të përcaktohet 
de jure ose de facto.  

Selektiviteti de jure rezulton drejtpërdrejt nga kriteret ligjore për dhënien e një mase që 
rezervohet zyrtarisht vetëm për ndërmarrje të caktuar (për shembull, ata që kanë një madhësi 
të caktuar, të vendosur në një zonë të caktuar, aktivë në sektorë të caktuar, që kanë një formë të 
caktuar ligjore, kompani të përfshira gjatë një periudhe të caktuar, ose ndërmarrjet që i përkasin 
një grupi që kanë karakteristika të caktuara ose kompanive të cilave u janë besuar funksione të 
caktuara brenda një grupi).  

Selektiviteti de facto lind në situata kur, megjithëse kriteret formale për zbatimin e masës janë 
formuluar në terma të përgjithshëm dhe objektivë, struktura e masës është e tillë që efektet e 
saj favorizojnë ndjeshëm një grup të veçantë të ndërmarrjeve. Përzgjedhja de facto mund të jetë 
rezultat i kushteve të pranueshmërisë ose kushteve të vendosura nga organet shtetërore që 
parandalojnë ndërmarrje të caktuara të përfitojnë nga masa. Selektiviteti mund të burojë 
gjithashtu nga praktikat administrative diskrecionale. Këto mund të lindin në lidhje me masat që 
duket se zbatohen për të gjitha ndërmarrjet, por që janë në praktikë të kufizuara nga autoriteti 
diskret i organizatës përkatëse administrative - veçanërisht kur përmbushja e kritereve të 
pranueshmërisë për një masë nuk rezulton automatikisht në një të drejtë për masën. 

                                                                            
7 Këto katër kushte njihen si "Kriteret e Altmark" bazuar në vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në Rastin C-
280/00 Altmark Trans GmbH dhe Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. Ky rast kishte 
të bënte me masat për të mbështetur disa kërkesa të shërbimit publik nga operatorët lokalë të transportit publik në 
Gjermani..  
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Kur autoritetet shtetërore miratojnë masa ad-hoc pozitive nga e cila përfitojnë nga një ose më 
shumë ndërmarrje mirë të identifikuara (p.sh. dhënia e parave ose pasurive për ndërmarrje të 
caktuara), normalisht është e lehtë të konkludosh se masa të tilla kanë një karakter selektiv, 
meqënse rezervojnë trajtim të favorshëm për një ose një disa firma. Situata është zakonisht më 
pak e qartë kur autoritetet shtetërore miratojnë masa më të gjera, të zbatueshme për të gjitha 
subjektet ekonomike që përmbushin kritere të caktuara, të cilat ulin kostot që ato firma 
normalisht duhet të mbajnë (për shembull, përjashtimet nga taksat ose sigurimet shoqërore për 
ndërmarrjet që përmbushin kritere të caktuara). Prandaj, në fushën e tatimimit, selektiviteti i 
masave normalisht duhet të vlerësohet me anë të një analize në tre hapa: 

 

Testi i selektivitetit (një analizë me tre hapa): 

 

• Regjimi i zakonshëm (korniza referuese ose sistemi i referimit) duhet të identifikohet. 

• Duhet të përcaktohet nëse një masë e caktuar përbën një përjashtim nga ai sistem për 
aq sa bën dallimin midis firmave në një situatë të krahasueshme faktike dhe ligjore. 

• Nëse masa në fjalë përbën një përjashtim të tillë, duhet të përcaktohet nëse kjo 
përputhet me skemën e përgjithshme të sistemit. 

 

 

Mbi këtë bazë, për shembull, Tatimet e të Ardhurave të Korporatave më të ulta për ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme dhe masat e tatimimit progresiv zakonisht shihen si përjashtime të 
pranueshme nga sistemi i përgjithshëm i tatimeve të cilat nuk krijojnë kushte të selektivitetit. 
Sidoqoftë, zbatimi diskrecional i rregullave tatimore nga administrata tatimore (e cila ndodh në 
disa vende) mund të krijojë shumë lehtësisht kushte selektive8.  

Sa i përket selektivitetit rajonal, vetëm masat që zbatohen në të gjithë territorin e vendit i 
shpëtojnë kriterit rajonal të selektivitetit. Sipas rregullave të BE-së, ka disa përjashtime nga kjo 
në lidhje me sistemet operative të vendeve të mëdha të qeverisë së zhvilluar / autonomisë 
rajonale të cilat nuk janë përkatëse për Kosovën.  

Ndikimi i masës në konkurrencë dhe tregtinë ndërkombëtare 

Ky kriter rrjedh drejtpërdrejt nga shprehja në përkufizimin e ndihmës shtetërore që i referohet 
"detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Kosovës". Një pëparësi  dhënë një operatori ekonomik 
në një treg i cili është i hapur për konkurrencë normalisht supozohet se shtrembëron 
konkurrencën dhe ndikon në tregtinë ndërkombëtare. Ndikimi i ndihmës në konkurrencë 
manifestohet në mënyrën se si ndihma zvogëlon kostot e prodhimit të firmave individuale dhe 
forcon pozicionin e tyre në treg në raport me konkurrentët e tyre. Mbështetja publike mund të 
shtrembërojë konkurrencën edhe nëse nuk e ndihmon firmën përfituese të zgjerohet dhe të 
fitojë pjesë të tregut ose nëse objektivi themelor i masës nuk është arritur në fund të fundit. 
Mjafton që ndihma lejon një firmë të ruajë një pozicion më të fortë konkurrues sesa do të kishte 
pasur nëse ndihma nuk do të ishte ofruar. Në këtë kuptim, që ndihma të supozohet se në fakt ose 
mundësisht shtrembëron konkurrencën, normalisht konsiderohet e mjaftueshme që ndihma t'i 

                                                                            
8 Rasti më i madh i kthimit të ndihmës shtetërore të BE (Apple Inc. me seli në Irlandë dhe një urdhër i kthimit të ndihmës 
shtetërore prej rreth 15 miliardë tatim të prapambetura) u përqendrua veçanërisht në dy vendime të tilla nga 
administrata tatimore në organizimin e masave tatimore të “Apple” në Irlandë..  
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japë përfituesit një përfitim duke e lehtësuar atë nga shpenzimet që përndryshe do të duhej t’i 
përballonte gjatë punës dhe funksioneve të saj të përditshme. Gjithashtu, nuk kërkohet, për 
qëllimin e këtij kriteri, që shtrembërimi përkatës i konkurrencës të jetë i konsiderueshëm ose 
material. Për shkak të kapacitetit të tepërt strukturor të natyrshëm të disa sektorëve specifik 
(p.sh. qymyr, çelik etj.) Ndikimi negativ i ndihmës mbi konkurrencën rritet më tutje në rastet e 
dhënies së ndihmës për ata sektorë. 

Mbështetja për firmat individuale gjithashtu ka një mundësi për të ndikuar në tregtinë 
ndërkombëtare edhe kur firmat në fjalë nuk eksportojnë prodhimin e tyre. Mjafton që mallrat 
në fjalë të tregtohen me vendet e tjera. Edhe një subvencion publik i dhënë një firme e cila ofron 
vetëm shërbime lokale ose rajonale, sidoqoftë mund të ketë një ndikim në tregtinë ndërmjet 
Kosovës dhe vendeve të tjera (shtetet anëtare të BE-së) ku firmat nga ato vende mund të 
ofrojnë shërbime të tilla në Kosovë (p.sh. përmes së drejtës së themelimit në Kosovë) dhe kjo 
mundësi nuk është thjesht hipotetike. 

Sidoqoftë, veprimtari të caktuara zakonisht kanë një ndikim thjesht lokal dhe për pasojë nuk 
ndikojnë në tregtinë ndërkombëtare. Këto përfshijnë raste kur: 

• Ndihma nuk çon në kërkesën ose tërheqjen e investimeve në rajonin në fjalë dhe nuk 
krijon pengesa për krijimin e firmave nga vendet e tjera. 

• Mallrat ose shërbimet e prodhuara nga përfituesi janë thjesht lokale ose kanë një zonë 
gjeografikisht të kufizuar të shitjeve. 

• Ka më së shumti një ndikim margjinal në tregjet dhe konsumatorët në vendet fqinje. 

Çfarë nuk është ndihmë shtetërore? 

Siç u pa më parë, për t'u konsideruar si "ndihmë shtetërore", një masë duhet të plotësojë të 

gjashtë kriteret e shqyrtuara këtu. Në të njëjtën kohë, ka shumë situata ku masat shtetërore nuk 

përbëjnë ndihmë shtetërore sepse nuk plotësojnë kriteret që dalin nga Ligji për Ndihmën 

Shtetërore. Rastet më tipike kur masat qeveritare nuk përbëjnë ndihmë shtetërore renditen më 

poshtë: 

Disa lloje të ndihmës që nuk janë ndihmë shtetërore: 

Mbështetja për veprimtaritë jo-ekonomike:  

• Financimi i veprimeve rregullatore dhe funksioneve publike të autoriteteve publike dhe 
ushtrimi i të drejtave të shtetit; mbështetje për arsimin shtetëror; mbështetja për 
shërbimet shëndetësore që veprojnë si një funksion publik i shtetit. 

• Ndihma përfituesit e të cilave nuk janë ndërmarrje (ndihma për individë, familje, ndihma 
sociale, bamirësi, banesa publike, qendra publike të trajnimit profesional, organizata 
dhe organe publike që nuk janë të përfshirë në një veprimtari ekonomike). 

Ndihma e dhënë jo nga shteti dhe jo përmes burimeve shtetërore:: 

• Përfshirë ndihmën humanitare të ofruar drejtpërdrejt 

        Mbështetja ku nuk ka përparësi: 

• Mbështetje për infrastrukturën e përgjithshme nga e cila nuk përfitojnë përdorues të 
veçantë, p.sh. rrugët, rrugët ujore, shtigjet bregdetare, shtigjet e biçikletave, 
përmirësimi i infrastrukturës së transportit publik ose rrjeteve rrugore, komoditetet 
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publike, mbledhja e ujërave të zeza. 

• Financimi i disa llojeve të infrastrukturës (zhvillimi i parqeve industriale dhe të biznesit 
në kushte të caktuara, infrastruktura shumë-funksionale, siç janë stadiumet sportive. 
Në këto raste, projekti në fakt nuk duhet të krijojë një përfitim selektiv për ndonjë 
përfitues të mundshëm (operator, pronarë, aksionarët dhe përdoruesit përfundimtarë). 

• Mbështetje për rinovimin ose avansimin e zonave të banimit ose pronave ku financimi u 
vihet në dispozicion banorëve individualë të cilët janë pronarë / banues të banesave të 
reja ose të rinovuara në fjalë. 

• Blerjet në vlerë të plotë të tregut të mallrave dhe shërbimeve (në mënyrë më efektive e 
demonstruar nga një tender konkurrues në përputhje me rregullat efektive, 
transparente dhe të drejta të prokurimit publik). 

• Masat publike që pasqyrojnë veprimet që një ndërmarrje private do të ndërmerrte 
(p.sh. si investitor, kreditor ose blerës) në rrethana të ngjashme. 

        

Veprimtaritë që nuk janë selektive: 

• Skemat e përgjithshme të trajnimit. 

• Veprimtaritë e përgjithshme për ngritjen e vetëdijes dhe promovimin e praktikave më 
të mira përmes informacionit dhe udhëzimeve në dispozicion për të gjithë. 

• Masa të përgjithshme ekonomike që janë në dispozicion për të gjitha ndërmarrjet (për 
shembull, kushte të favorshme kreditimi, ulje të normave të interesit, ulje të barrës së 
përgjithshme të tatimeve (p.sh., tatimi mbi fitimin e korporatave) në lidhje me të gjitha 
ndërmarrjet, etj. 

• Masat tatimore të një natyre thjesht teknike që zbatohen për të gjitha ndërmarrjet (për 
shembull, vendosja e normës së tatimimit, rregullat e zhvlerësimit; dispozitat për të 
parandaluar tatimin e dyfishtë ose shmangien e tatimit); masat që ndjekin objektivat e 
politikës së përgjithshme ekonomike përmes zvogëlimit të barrës tatimore në lidhje me 
investime të caktuara ose kosto operative (p.sh. për kërkimin dhe zhvillimin, 
inovacionin, mbrojtjen e mjedisit, trajnimin, punësimin); stimujt e taksave mjedisore, 
përfitimet tatimore për investime kërkimore ose trajnuese që janë në dispozicion 
vetëm për firmat që ndërmarrin një investim të tillë.. 

Mbështetja që nuk shtrembëron konkurrencën ose ndikon në tregtinë ndërmjet shteteve 

anëtare të BE-së dhe Kosovës 

• Mbështetja për një monopol ligjor që përjashton konkurrencën në treg. 

• Mbështetja që nuk shtrembëron tregtinë ndërmjet Kosovës dhe shteteve anëtare të 

BE-së  
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Ndihmesa në vlerësimin e masave të propozuara të mbështetjes 

Përderisa disa masa të ndihmës shtetërore mund të identifikohen lehtësisht si të tilla, është e 
qartë se në shumë raste kjo përfshin një analizë komplekse të efekteve aktuale ose të 
mundshme të një mase mbështetëse. 

Autoritetet publike mund të vetëvlerësojnë rëndësinë e masave aktuale ose të propozuara të 
mbështetjes publike për sistemin rregullator të ndihmës shtetërore të Kosovës, sipas Ligjit për 
Ndihmën Shtetërore, duke iu referuar këtyre gjashtë testeve. Në fund të fundit, megjithatë, 
Departamenti i Ndihmës Shtetërore dhe Komisioni i Ndihmës Shtetërore janë përgjegjës për të 
siguruar që të gjitha ndihmat shtetërore jo De-Minimis9 njoftohen, vlerësohen dhe miratohen 
para se të zbatohen. Nëse ndihma shtetërore zbulohet se është dhënë në mënyrë të paligjshme, 
Komisionit të Ndihmës Shtetërore i kërkohet të ndjekë revokimin e saj me interes nga 
përfituesi10. Prandaj, është e dobishme për autoritetet publike që të konsultohen me 
Departamentin e Ndihmës Shtetërore për të sqaruar statusin e një mase mbështetëse publike 
aktuale ose të propozuar në raport me Ligjin për Ndihmën e Shtetit.

                                                                            
9 Neni 7 i Ligjit për Ndihmën Shtetërore merret me ndihmën shtetërore De Minimis (ose Ndihma me vlerë të vogël).  
10 Ligji (Nr. 05/L-100) mbi ndihmën shtetërore, neni 16.   
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2. PSE ËSHTË I NEVOJSHËM KONTROLLI I NDIHMËS 

SHTETËRORE? 

Kontrolli i ndihmës shtetërore 

Ndihma shtetërore i referohet subvencioneve, lehtësimeve tatimore, garancive publike, 
injeksioneve të kapitalit me kushte të veçanta dhe formave tjera të ndihmës qeveritare për 
përfitim të disa firmave dhe, për këtë arsye, mund të ndikojnë negativisht në firmat e tjera. 
Ndihma shtetërore e parregulluar mund të ketë një efekt përfundimtar të shtrembërimit serioz 
të konkurrencës, duke ndikuar në marrëdhëniet tregtare dhe duke dëmtuar mirëqenien e 
konsumatorit. 

Në përgjithësi, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës shtetërore përveç nëse masa e 
planifikuar e ndihmës njoftohet paraprakisht pranë Departamentit të Ndihmës Shtetërore në 
Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore i Republikës së Kosovës. Një masë e ndihmës shtetërore mund të jepet ligjërisht 
vetëm nëse i plotëson kërkesat e Ligjit për Ndihmën Shtetërore11 dhe nëse është miratuar nga 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore.  
 
Sigurisht, të gjitha qeveritë japin ndihmë shtetërore në mënyra të ndryshme (përfshirë 
subvencionet, lehtësimet tatimore dhe masa të tjera më pak të drejtpërdrejta mbështetëse) dhe 
për qëllime të ndryshme. Këto qëllime përfshijnë ndihmën ndaj sektorëve industrialë, firmave të 
veçanta, zhvillimit rajonal, inovacionit, investimeve, zhvillimit të tregtisë, zhvillimit të biznesit të 
vogël dhe sektorëve kryesorë siç janë transporti, bujqësia dhe industritë e mbrojtjes. Shumë 
prej tyre mund të jenë shumë të dobishme duke adresuar dështimet e tregut ose duke 
promovuar barazi ose mundësi më të mëdha. Nga ana tjetër, masat e ndihmës shtetërore të 
konceptuara keq mund të kenë ndikime negative në konkurrencë, zhvillim, tregti dhe menaxhim 
të financave publike. 

Logjika e Ligjit për Ndihmën Shtetërore 

Kontrolli i ndihmës shtetërore në Kosovë, siç përcaktohet në Ligjin për Ndihmën Shtetërore, u 

vu në funksion kryesisht për të qenë në përputhje me disa marrëveshje ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Kosovës. Këto janë Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë 

(2016), Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore (2006) dhe Traktati i Komunitetit të 

Energjisë (2006). Në secilën nga këto raste, Kosovës i kërkohet të themelojë organe 

rregullatore të ndihmës shtetërore dhe të rregullojë ndihmën shtetërore në përputhje me 

rregullat mbizotëruese, të ardhshme dhe me gamë të gjerë, të BE-së për ndihmën shtetërore. 

Përveç domosdoshmërive që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare, kontrolli i ndihmës 

shtetërore në Kosovë është i mirë për Kosovën për një varg arsyesh. Në veçanti, një sistem i 

fuqishëm i kontrollit të ndihmës shtetërore: 

                                                                            
11 Ligji (Nr. 05 / L - 100) për Ndihmën Shtetërore, në fuqi që nga 7 Shkurt 2017. 



19 
 

1) Rrit nivelin e konkurrencës në ekonomi duke zvogëluar rastet kur një avantazh 
konkurrues artificial u jepet disa firmave, pa qenë e nevojshme. 

2) Ndihmon për të siguruar që masat mbështetëse për sektorin e biznesit (në 
çfarëdo forme) të jenë të justifikuara mirë dhe të kenë gjasa për sukses në arritjen 
e rezultateve të prekshme ekonomike. 

3) kontribuon në funksionimin e ekonomisë së tregut në Kosovë duke racionalizuar 
modernizimin e ardhshëm industrial, zhvillimin ekonomik dhe politikat e 
investimeve të huaja të drejtpërdrejta në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare. 

4) Ndihmon për të arritur standarde më të larta në menaxhimin e financave publike, 
duke përfshirë shmangien e përsëritjeve ose të shpenzimeve të kota nga 
shpenzimet publike. 

5) Kontribuon në përpjekjet anti-korrupsion të Kosovës duke i dhënë fund 
subvencioneve sekrete ose subvencioneve për firma specifike që nuk kanë 
justifikim. 

Dhe, sigurisht, sistemi përmbush angazhimet ndërkombëtare të ndërmarra nga Kosova në lidhje 

me mbështetjen e shtetit për sektorin e biznesit dhe industrisë sipas marrëveshjeve të 

përmendura më lart. 

Nga një këndvështrim teknik, kontrolli i ndihmës shtetërore në Kosovë kërkon të sigurojë që 

ndihma shtetërore është me të vërtetë e nevojshme (si përgjigje ndaj një problemi legjitim 

ekonomik ose ndaj një dështimi të tregut), që ajo është proporcionale (d.m.th. që të mos jepet 

ndihmë e tepërt) dhe që është e kufizuar në kohë (në vend që të krijohet një varësi nga ndihma 

shtetërore ose një rrjedhje e pafund e burimeve publike). Kontrolli i ndihmës shtetërore ka 

gjithashtu kujdes të veçantë për të shmangur çdo shtrembërim të padrejtë të tregut të lirë  në 

tregtinë e brendshme ose të jashtme me vendet e tjera.  

Efektet pozitive dhe negative të ndihmës shtetërore 

Në terma të pastër të tregut të lirë, e gjithë ndihma shtetërore ka potencialin të dëmtojë 
konkurrencën dhe tregtinë sepse u jep një avantazh selektiv në treg disa ndërmarrjeve dhe jo 
tjerave. Sidoqoftë, ekzistojnë rrethana të ligjshme kur ndërhyrja e shtetit, në formën e ndihmës 
shtetërore, mund të jetë edhe diçka e mirë. 

Nga një këndvështrim ekonomik teknik, arsyetimi për ndërhyrjen e shtetit në ekonomi lidhet me 
efikasitetin e ekonomisë (duke trajtuar dështimet e tregut ose jo-efikasitetin në shpërndarjen e 
burimeve) dhe objektivat e barazisë (promovimi i një drejtësie më të madhe në ekonomi). 

Veprimi për të adresuar një dështim të tregut është arsyetimi kryesor për ndihmën shtetërore. 
Kjo i referohet një situate ekonomike ku ka një shpërndarje joefikase të mallrave dhe 
shërbimeve në një treg përndryshe të lirë. Në situatat kur ekzistojnë një ose më shumë 
dështime të tregut, ndërhyrja e shtetit mund të jetë e nevojshme dhe e justifikuar në aspektin 
ekonomik për të përmirësuar nivelin e efikasitetit të ekonomisë. Burimet e dështimeve të tregut 
përfshijnë: eksternalitetet, nevoja për të mira publike, informacion i papërsosur dhe probleme 
në koordinim. 

Eksternalitetet mund të jenë negative ose pozitive. Një shembull i një eksternaliteti negativ 
është situata kur prodhuesi nuk i merr parasysh efektet anësore mjedisore. Si një shembull i një 
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eksternaliteti pozitiv, kur një kompani ndërmerr  K&ZH (kërkim dhe zhvillim), kjo veprimtari 
mund të ketë efekte pozitive në shpërndarjen e rezultateve për kompanitë e tjera (në formën e 
përhapjes së njohurive; përparimeve teknologjike etj.). Prandaj, mbështetja e qeverisë për të 
promovuar K&ZH mund të jetë efikase, veçanërisht kur është specifike për aktivitetin dhe e 
disponueshme për të gjitha firmat e përfshira në një aktivitet të veçantë prodhimi, veçanërisht 
kur firmat nuk sigurojnë në mënyrë adekuate investime për të ardhmen, siç mund të jetë rasti 
për K&ZH. Të mirat publike (ose shërbimet) janë gjithashtu një lloj eksternaliteti ekstrem pasi 
furnizuesit e mallrave ose shërbimeve të tilla nuk mund t'i përvetësojnë përfitimet ndaj të 
tjerëve. Një mall ose një shërbim publik është i tillë që përfitimet e plota të të cilit nuk mund të 
çmohen në treg pasi është e vështirë ose e pamundur të përjashtosh dikë nga përdorimi i 
mallrave ose shërbimeve. Si rezultat, të mirat publike nuk sigurohen normalisht nga tregu. Sipas 
ekonomisë së mirëqenies, financimi publik i mallrave ose shërbimeve të tilla mund të jetë një 
përgjigje efikase për të korrigjuar problemin e mangësive në sigurimin e të mirave publike dhe 
për të arritur një rezultat më efikas. Shembuj të kësaj përfshijnë mbrojtjen kombëtare, 
shërbimet e transmetimit publik dhe shërbime të caktuara me interes të përgjithshëm 
ekonomik. Për shumë të mira publike, të tilla si ndriçimi i rrugëve, arsimi, etj., Modeli tradicional 
ka konsistuar me pronësinë e shtetit dhe financimin nga tatimi. Sidoqoftë, gjithnjë e më shumë, 
sigurimi i mallrave të tilla i lihet sektorit privat (shpesh të rregulluar) me subvencione të paguara 
për prodhuesit nëse është e nevojshme. Subvencione të tilla mund të marrin formën e 
mbështetjes së drejtpërdrejtë për një firmë ekzistuese (p.sh. një subvencion specifik për firmën) 
ose mundësitë për të ofruar shërbimin mund të vendosen në një tender. 

Një lloj tjetër i dështimit të tregut lidhet me informacionin jo-të-përsosur në treg që buron nga 
një mospërputhje midis informacionit në dispozicion në njërën anë të tregut (p.sh. nga ana e 
furnizimit) dhe informacionit në dispozicion në anën tjetër të tregut (nga ana e kërkesës) . Kjo 
mund të çojë në mungesë të efikasitetit në treg në formën e furnizimit të pakët të mallrave të 
caktuara ose sigurimit të mangët të  shërbimeve të caktuara në mungesë të ndërhyrjes së 
shtetit. Në situata kur ka informacione të mangëta, tregu nuk do të arrijë një rezultat efikas. Kjo 
shpesh mbrohet si arsye nga dështimi i tregut për të mbështetur investimet e huaja të 
drejtpërdrejta dhe ndihmën shtetërore për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në lidhje 
me marrëdhëniet e tyre në treg me huadhënësit bankarë. 

Megjithatë, në disa situata, edhe nëse efikasiteti i ekonomisë është përmirësuar ose nuk është 
në diskutim, rezultati në lidhje me shpërndarjen e mallrave ose shërbimeve mund të 
perceptohet ende si i padrejtë. Prandaj, arsyeja e dytë që shteti të ndërhyjë është të sigurojë një 
rezultat më të mirë në shpërndarje (objektivat e barazisë). Kjo siguron një arsyetim ekonomik 
për ndërhyrjen e shtetit në bazë të barazisë, p.sh. në formën e ndihmës sociale ose rajonale dhe 
një sërë masash të llojit të mirëqenies sociale, disa prej të cilave mund të përbëjnë ndihmë 
Shtetërore. 

Në rastin e të ashtuquajturave "shërbime universale", duke përfshirë disa shërbime thelbësore 
të tilla si shërbimet postare, furnizimi me energji elektrike ose telekomunikacioni, është e 
nënkuptuar se konsiderohet e dëshirueshme që të gjithë në shoqëri të kenë qasje me të njëjtin 
çmim, pavarësisht nëse kostoja e furnizimit ndryshon12. Sigurimi i një shërbimi të tillë mund të 
kërkojë që, për disa konsumatorë, çmimi të jetë më i ulët se kostoja dhe prandaj ndihma e 
drejtpërdrejtë për furnitorët mund të jetë e ligjshme për të mbuluar koston shtesë. Në raste 
tjera, furnizuesit mund të lejohen të ngarkojnë një margjinë mbi koston për disa klientë në 
mënyrë që të subvencionojnë ata për të cilët furnizimi është më i kushtueshëm.  

                                                                            

12 Për shembull, ofrimi i shërbimeve të tilla është më i shtrenjtë në zonat rurale, por tarifat e lidhjes shpesh janë të njëjta 
si për abonentët rurale poashtu edhe për ata urbanë.  
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Një formë e dytë e rishpërndarjes ka të bëjë me barazinë rajonale: ku mbështetjet qeveritare 
përdoren (në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar) për të transferuar burimet nga rajonet më të 
pasura të ekonomisë në rajone më të varfra. Në këtë skenar, pikëpamja ekonomike është që, në 
vend që të bëjë pagesa për kokë banori në rajonet më të varfra, shteti mund të zgjedhë në 
mënyrë të ligjshme t’u japë subvencione prodhuesve, në mënyrë që të rrisë ose të ruajë nivelet e 
punësimit. Një rast i veçantë shfaqet në lidhje me ristrukturimin industrial atëherë kur, për 
shembull, një rajon ka një industri mbizotëruese që shkon drejt rënies dhe, nëse fuqia punëtore 
është e palëvizshme gjeografikisht dhe për sa i përket aftësive, rënia e industrisë do të ketë 
pasoja afatgjata në mirëqenien e rajonit saqë forcat e tregut nuk do ta korrigjojnë shpejt. 
Rishpërndarja ekonomikisht racionale në këtë rast mund të marrë formën e mbështetjes për 
industrinë në rënie, si një masë afatshkurtër ose në formën e ri-trajnimit të forcës punëtore ose 
si subvencione për firmat e reja për të inkurajuar punësimin e ri në rajon. 

Ndërkohë që ndihma shtetërore e projektuar dhe e zbatuar siç duhet mund të çojë në përfitime 
të rëndësishme pozitive për zhvillimin ekonomik, inovacionin, krijimin e punësimit etj., në disa 
rrethana ajo ka mundësi të ketë efekte të rëndësishme negative. Për shembull, shpëtimi i 
përsëritur dhe i pakontrolluar i ndërmarrjeve, përndryshe të falimentuara (publike ose private), 
ndërhyn padrejtësisht në procesin normal të daljes nga tregu për disa firma dhe të hyrjes në treg 
nga të tjera. Për më tepër, ndihma shtetërore mund të ndikojë gjithashtu në sjelljen ose 
performancën e firmave përfituese; në mënyrë të tillë që përfituesit e ndihmës mund të jenë më 
pak të interesuar për të kontrolluar kostot ose për të qenë inovativ sepse nëse bëhen gabime 
biznesi sigurohet ndihma shtetërore.  

Këto lloje konsideratash ofrojnë logjikën bazë për sistemin e kontrollit të ndihmës shtetërore të 
BE-së që ekziston për mbi 60 vjet dhe shumëllojshmëria e tij në rregullat e hollësishme se kur 
ndihma shtetërore e llojeve të veçanta dhe në rrethana të veçanta mund të pranohet si e 
arsyeshme. 

Ligji për Ndihmën Shtetërore pasqyron këtë qasje dhe, në parim, zbaton të njëjtat rregulla. 

Prandaj, ndërkohë që sipas ligjit shumica e formave të ndihmës shtetërore është e ndaluar, ato 
mund të vlerësohen dhe miratohen si të arsyeshme në procesin e kontrollit të ndihmës 
shtetërore të funksionalizuar nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore dhe Departamenti i Ndihmës 
Shtetërore. Normalisht, kjo fillon me një njoftim paraprak të masës së ndihmës shtetërore (një 
skemë ose një ndihmë individuale), një vlerësim nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore (duke 
zbatuar rregullat përkatëse të BE-së për rastin) dhe një vendim nga Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore për të miratuar masën (me ose pa kushte) ose për të mos miratuar masën (një 
vendim negativ). Kontrolli i ndihmës shtetërore shtrihet gjithashtu në monitorimin e ndihmës 
shtetërore në Kosovë përmes raportimit vjetor në bashkëpunim me ofruesit e ndihmës 
shtetërore dhe përmes mbikëqyrjes së rasteve kur ndihma shtetërore nuk është njoftuar ose 
kur është keq-përdorur. 
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3. DETYRIMET NDËRKOMBËTARE TË KOSOVËS PËR 

TË VËNË NË FUNKSION NJË SISTEM RREGULLATOR 

TË NDIHMËS SHTETËRORE  
Arsyeja për marrëveshje ndërkombëtare mbi politikat e ndihmës shtetërore 

Në epokën moderne të tregtisë së lirë, këto lloje të ndërhyrjeve ekonomike të shtetit 
tani konsiderohen si problematike atëherë kur ato kanë një ndikim të rëndësishëm në 
tregti dhe konkurrencë. Me hapjen e tregtisë dhe pozicionin ndërkombëtar të një vendi 
(përfshirë procesin e integrimit në BE dhe anëtarësimin në Traktatin e Komunitetit të 
Energjisë dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore) një nga pasojat 
kryesore është që rregullat ndërkombëtare në lidhje me mbështetjen e shtetit për 
aktivitetin ekonomik (dhe interesat e partnerëve të rinj tregtarë në ndikimin e 
ndihmave shtetërore dhe subvencioneve në tregti dhe konkurrencë) duhet të merren 
parasysh plotësisht. 

Qëllimi kryesor i kontrollit të ndihmës shtetërore është të sigurojë që masat 
mbështetjes të cilat mund të ndikojnë në konkurrencë dhe tregti të jenë të 
domosdoshme dhe të arsyeshme. Kjo ka disa përfitime të rëndësishme për Kosovën, në 
fushat që përfshijnë menaxhimin e financave publike, konkurrencën e drejtë dhe 
marrëdhëniet tregtare. 
 
Gjatë vlerësimit të masave të ndihmës shtetërore në Kosovë dhe vendosjes nëse ato 
janë të arsyeshme dhe të lejueshme, autoritetet e ndihmës shtetërore të Kosovës, 
departamenti dhe komisioni, duhet gjithashtu të marrin parasysh rregullat specifike të 
ndihmës shtetërore që rrjedhin nga ratifikimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare nga 
ana e Kosovës. Këtu shpjegohen këto marrëveshje dhe kërkesat e tyre në lidhje me 
kontrollin e ndihmës shtetërore në Kosovë. 
 

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë13  

Marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit me BE-në përbëjnë kornizën e marrëdhënieve 
midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor për zbatimin e Procesit 
të Stabilizim-Asociimit. Marrëveshjet janë përshtatur me situatën specifike të secilit 
vend partner dhe, ndërkohë që krijojnë një zonë të tregtisë së lirë midis BE-së dhe 
vendit në fjalë, ato gjithashtu identifikojnë objektivat dhe reformat e përbashkëta 
politike dhe ekonomike dhe inkurajojnë bashkëpunimin rajonal. Në kontekstin e 

                                                                            

13 Këshilli i Bashkimit Evropian - Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Komunitetit 
Evropian të Energjisë Atomike, nga njëra anë, dhe Kosovës nga ana tjetër, 2 tetor 2015. Marrëveshja është në fuqi që 
nga Prilli 2016. Teksti i plotë i marrëveshjes është e arritshëm në:  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/stabilisation_and_association_agreement_eng_0.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/stabilisation_and_association_agreement_eng_0.pdf
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anëtarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 
shërben si bazë për zbatimin e procesit të anëtarësimit14.  

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, e nënshkruar në prill 2016, përcakton një numër 
detyrimesh për t’u kryer për autoritetet e Kosovës, përfshirë hartimin e legjislacionit parësor 
dhe dytësor të ndihmës shtetërore të bashkërenduara dhe në përputhje me rregullat e BE-së 
për ndihmën shtetërore. Dispozitat e Marrëveshjes në lidhje me ndihmën shtetërore nënvizojnë 
rëndësinë e zhvillimit të legjislacionit në përputhje me rregullat e BE-së dhe krijimin e 
mekanizmave të monitorimit dhe transparencës në lidhje me ndihmën shtetërore në Kosovë. 
Marrëveshja gjithashtu përcakton një afat kohor për krijimin dhe funksionimin e një sistemi 
rregullator të ndihmës shtetërore në Kosovë. 

Sipas Marrëveshjes, nga Kosova kërkohet, posaçërisht, të përafrojë legjislacionin e saj në fushën 
e ndihmës shtetërore me ligjet e BE-së, të sigurojë që kompetenca për të kontrolluar ndihmën 
shtetërore t’i besohet një organi publik të pavarur operacionalisht (në një mënyrë të ngjashme 
me atë të Komisionit Evropian), që të vendosë mekanizmat e kontrollit, monitorimit dhe 
transparencës në fushën e ndihmës shtetërore, të vlerësojë masat e reja të ndihmës shtetërore 
në përputhje me rregullat e BE-së dhe të rishikohet nëse është e nevojshme të harmonizohen 
masat e vjetra të ndihmës shtetërore me rregullat e BE-së. 

Neni 75 (1) në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës përcaktohen 
objektivat kryesore në fushën e ndihmës shtetërore ku kërkohet që Kosova të përmbahet në 
dhënien e ndihmave shtetërore, për aq sa ato mund të ndikojnë në tregtinë ndërmjet BE-së dhe 
Kosovës. Autoritetet e Kosovës janë të detyruara të vlerësojnë masat e ndihmës shtetërore në 
bazë të kritereve që dalin nga neni 107 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian 
(TFBE) dhe shumë instrumenteve interpretuese të miratuara nga institucionet e BE-së në lidhje 
me kontrollin e ndihmës shtetërore15. Për më tepër, marrëveshja kërkon që përafrimi gradual i 
legjislacionit kombëtar me rregullat e BE-së (në shumë fusha, përfshirë ndihmën shtetërore) të 
fillojë në datën e nënshkrimit të Marrëveshjes dhe të përfundojë për një periudhë dhjetë-
vjeçare16. Për më tepër, neni 75 (4) parashikon që: 

‘Kosova do të sigurojë që një autoriteti të pavarur operacionalisht t'i besohet kompetencat e 
nevojshme për zbatimin e plotë të [kontrollit të ndihmës Shtetërore]. Ky autoritet do të ketë, 
ndër të tjera, kompetenca për të autorizuar skema të ndihmës shtetërore dhe miratuar 
ndihmat individuale në përputhje me [rregullat e BE-së], si dhe kompetencat për të urdhëruar 
rikuperimin e ndihmës shtetërore që është dhënë në mënyrë të paligjshme.’  

Kosovës gjithashtu i kërkohet të sigurojë transparencë në fushën e ndihmës shtetërore duke 
publikuar informacion mbi ndihmën shtetërore në Kosovë dhe një shkëmbim të dyanshëm të 
informacionit për ndihmën shtetërore me Bashkimin Evropian17. Kosova gjithashtu duhet të 
krijojë një inventar gjithëpërfshirës të skemave të ndihmës të themeluara para shkurtit 2017 
dhe të bashkërendojë skemat e tilla që vazhdojnë të jenë në veprim me rregullat e ndihmës 
shtetërore të BE-së brenda një periudhe jo më shumë se tre vjet nga hyrja në fuqi e 
Marrëveshjes18.  

Për qëllime praktike, Marrëveshja e klasifikon Kosovën si ‘një territor të vetëm seriozisht të 
pazhvilluar’ për një periudhë prej të paktën 5 vjetësh19. Kjo lejon që nivelet maksimale të 

                                                                            
14 BE-ja ka negociuar dhe arritur Marrëveshje për Stabilizim Asociim me: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin 
e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Kosovën. 
15 Neni 75 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë. 
16 Neni 74 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë. 
17 Neni 75 (5) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë. 
18 Neni 75 (6) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë. 
19 Neni 75 (7) (a) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë. 
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ndihmës shtetërore sipas rregullave të BE-së, në lidhje me çështje të tilla si zhvillimi rajonal, 
mbështetja për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme etj., të miratohen në Kosovë. Ky status do të 
rishikohet përmes të ashtuquajturit ushtrimit statistikor të “hartës së ndihmës shtetërore” 
ndërmjet Kosovës dhe BE-së për të përcaktuar nëse është e arsyeshme të zgjatet kjo lehtësim.   

Përveç kësaj, që nga viti 2019, kërkesat e kontrollit të ndihmës shtetërore shtrihen në 
ndërmarrjet publike dhe në ndërmarrjet të cilave u janë dhënë të drejta të veçanta dhe 
ekskluzive (p.sh. përmes një marrëveshje koncesioni).  

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore (CEFTA)20 

Qëllimet kryesore të Marrëveshjes CEFTA janë që: 

▪ Të zgjerojë tregtinë e mallrave dhe shërbimeve dhe të nxisë investimet me anë të 
rregullave të drejta, të qëndrueshme dhe të parashikueshme, 

▪ Të eleminojë pengesat në tregtinë ndërmjet palëve, 
▪ Të sigurojë mbrojtjen e duhur të të drejtave të pronësisë intelektuale në përputhje me 

standardet ndërkombëtare; 
▪ Të harmonizojë dispozitat për çështjet moderne të politikës tregtare siç janë rregullat e 

konkurrencës dhe të ndihmës Shtetërore, dhe 
▪ Të sigurojë procedura të qarta dhe efektive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.   

Marrëveshja përputhet plotësisht me rregullat e BE-së dhe rregullat dhe procedurat e 
Organizatës Botërore të Tregtisë. Sipas Sekretariatit të CEFTA’: 

“E zbatuar në mënyrë efektive, Marrëveshja siguron një kornizë të shkëlqyeshme për palët që 
të përgatiten për pranimin në BE, duke vazhduar kështu traditën e CEFTA-s fillestare, 
anëtarët themelues të së cilës tani janë në BE”21. 

Marrëveshja CEFTA 2006 rezultoi nga përditësimi i marrëveshjes së mëparshme CEFTA 1997 
dhe zgjerimi i anëtarësisë së saj22. Përveç dispozitave dhe kushteve të përgjithshme që lidhen 
me tregtinë e mallrave bujqësore dhe industriale, CEFTA aktuale përfshin një sërë dispozitash 
specifike në lidhje me rregulloren e ndihmës shtetërore. 

Dispozitat e CEFTA-s në lidhje me ndihmën shtetërore kanë një fokus të ngjashëm për zbatimin 
e rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore nga një rregullator i pavarur i ndihmës shtetërore. 
Konkretisht, CEFTA parashikon që: 

“çdo ndihmë e dhënë nga një Palë ose përmes burimeve të Shtetit në çfarëdo forme, e cila 
shtrembëron ose kërcënon të shtrembërojë konkurrencën duke favorizuar mallra të caktuara, 
përderisa mund të ndikojë në tregtinë midis Palës në fjalë dhe Palëve të tjera të kësaj 
Marrëveshjeje, do të jetë e papajtueshme me funksionimin e duhur të kësaj Marrëveshjeje”23. 

Në veçanti, masat e ndihmës shtetërore kërkohet të vlerësohen në bazë të parimeve të 
rregullave të ndihmës shtetërore të zbatueshme në Bashkimin Evropian24. Për më tepër, që nga 
viti 2010, asnjë periudhë kalimtare nuk zbatohet për këto rregulla të CEFTA-s. Përveç kësaj, 
ankesat nga anëtarët e CEFTA-s në lidhje me çdo vend që lejon shkelje të rregullave të CEFTA-s 
për ndihmën shtetërore e cila shkakton ose kërcënon të shkaktojë paragjykim serioz të interesit 

                                                                            
20 Versioni i Konsoliduar i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006). Teksti i plotë i 
Marrëveshjes është i arritshëm në: https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9 
21 http://cefta.int/  
22 Anëtarësimi aktual në CEFTA përfshin Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, 
Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën.  
23 CEFTA neni 21(1). 
24 CEFTA, neni 21(2). 

https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9
http://cefta.int/
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të vendit ankues ose dëmtim material të industrisë vendase të tij, mund të ndiqen përmes 
procesit për zgjidhje të mosmarrëveshjeve të përcaktuar në Nenin 24 të Marrëveshjes. Nëse 
çështja nuk zgjidhet, vendi ankues mund të marrë masat e duhura tregtare kundër vendit tjetër 
në mënyrë që të riparojë situatën. Masa të tilla në thelb përfshijnë një rritje të detyrimeve 
doganore përballë vendit tjetër (të referuara si “masa mbrojtëse”). Secilit vend anëtar i CEFTA-s 
i kërkohet gjithashtu të sigurojë transparencë në fushën e ndihmës shtetërore - përfshirë 
raportimin çdo vit te Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s mbi shumën e përgjithshme dhe 
shpërndarjen e ndihmës shtetërore të miratuar nga ai vend dhe duke siguruar informacion mbi 
skemat e ndihmës shtetërore ose raste të veçanta individuale të ndihmës shtetërore për vendet 
e tjera anëtare të CEFTA-s nëse u kërkohet ta bëjnë këtë. 

Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE)25 

Traktati i Komunitetit të Energjisë u nënshkrua në Athinë në tetor 2005 dhe hyri në 
fuqi në Korrik 2006. Traktati krijoi Komunitetin e Energjisë si një organizatë 
ndërkombëtare që merret me politikat për energjinë.  Traktati bashkon Bashkimin 
Evropian, nga njëra anë, dhe vendet e Evropës Juglindore dhe rajonin e Detit të Zi26. 
Kosova është anëtare e TKE-së që nga 1 korriku 2006. 

Qëllimi kryesor i organizatës është të shtrijë tregun e brendshëm energjetik të BE-së 
në Evropën Juglindore dhe më gjerë në bazë të një kornize ligjërisht të detyrueshme. 
Për më tepër, TKE-ja kërkon që të: 

• Tërheqë investime në prodhimin e energjisë dhe në rrjete për të siguruar një furnizim 
të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm të energjisë që është thelbësore për zhvillimin 
ekonomik dhe stabilitetin shoqëror; 

• Krijojë një treg të integruar të energjisë, duke lejuar tregtinë ndërkufitare të 
energjisë dhe integrimin me tregun e BE-së; 

• Rrisë sigurinë e furnizimit; 

• Përmirësojë situatën mjedisore në lidhje me furnizimin me energji në rajon; dhe 

• Rrisë konkurrencën në nivel rajonal dhe shfrytëzimin e ekonomive të shkallës. 

Dispozitat kryesore të traktatit kanë të bëjnë me mbrojtjen e investimeve, tregtinë e 
materialeve dhe produkteve të energjisë, tranzitin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe 
konkurrencën, transparencën, sovranitetin, taksat dhe mjedisin. 

Në lidhje me konkurrencën, përfshirë ndihmën shtetërore, TKE-ja kërkon që të gjitha palët të 
ndërmarrin hapa për të luftuar shtrembërimet në treg dhe pengesat në konkurrencë gjatë 
aktiviteteve ekonomike në sektorin e energjisë. Ata duhet të sigurojnë që korniza e tyre ligjore 
të përfshijë dispozita për të adresuar çdo sjellje të njëanshme ose të bashkërenduar anti-
konkurruese në aktivitetet ekonomike në sektorin e energjisë. Kjo vlen gjithashtu për të gjitha 
ndërmarrjet shtetërore ose organet që u jepen privilegje ekskluzive ose të veçanta nga vendet 
anëtare të TKE-së si dhe vet këto të fundit. TKE-ja, në mënyrë specifike, kërkon zbatimin e plotë 

                                                                            

25 Traktati i Themelimit të Komunitetit të Energjisë i nënshkruar në Tetor 2005 në Athinë, Greqi, në fuqi që nga Korriku 
2006. Teksti i plotë i Traktatit është i arritshëm në: https://www.energy-community.org/legal/treaty.html 
26 Përveç Bashkimit Evropian, palët kontraktuese të TKE-së janë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e 
Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova. 

https://www.energy-community.org/legal/treaty.html
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dhe të drejtpërdrejtë të rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore në sektorët e energjisë të 
mbuluar nga TKE-ja27.  

Ndërkohë që dispozitat në fuqi të TKE-së për ndihmën shtetërore janë shumë të ngjashme me 
ato të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, një ndryshim i rëndësishëm është se ato 
zakonisht nuk lejojnë për ndonjë periudhë tranzitore për zhvillimin e legjislacionit ose të 
sistemeve në Kosovë, d.m.th. ato zbatohen nga momenti të ratifikimit të traktatit me 1 korrik 
2006.  

Përmirësimi i kornizës ligjore për rregullimin e ndihmës shtetërore në Kosovë 

Ndërkohë që Ligji për Ndihmën Shtetërore është gjerësisht në përputhje me sistemin 
rregullator të BE-së për ndihmën shtetërore, ai kërkon përsosje dhe përmirësim të mëtejshëm 
për të harmonizuar plotësisht legjislacionin kombëtar të Kosovës me rregullat e BE-së për 
ndihmën shtetërore dhe për të siguruar zbatimin e plotë dhe transparent të detyrimeve të 
Kosovës sipas marrëveshjeve ndërkombëtare. Aty ku ligji aktual lë ndonjë boshllëk rregullator, 
rastet e ndihmës shtetërore aktualisht vlerësohen nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore dhe 
vendimet merren nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore mbi bazën e zbatimit të drejtpërdrejtë të 
rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore; bazuar në kërkesat e shpjeguara këtu dhe epërsinë 
e rregullave të traktatit mbi ligjin kombëtar sipas Kushtetutës së Kosovës. Në vitin 2021, janë 
planifikuar që të futen një varg përmirësimesh në Ligjin e tanishëm për Ndihmën Shtetërore. 

Prandaj, qeveria dhe autoritetet e ndihmës shtetërore janë të vendosura për 
ndërmarrjen e hapave të fundit për të siguruar adoptimin e plotë të rregullave të BE-së 
për ndihmën shtetërore në ligjin kombëtar. Tashmë në vitin 2017, Strategjia 
Kombëtare për Zbatim të MSA-së për vitet 2018-2022 identifikoi disa çështje si 
Objektivat e Prioritetit Afatmesëm të Kosovës për rregullimin e ndihmës Shtetërore. 
Këto përfshinë përafrimin e mëtejshëm të Ligjit për Ndihmën Shtetërore dhe 
legjislacionin dytësor të lidhur me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore, krijimin e 
mekanizmave efektivë të monitorimit dhe zbatimit të ndihmës shtetërore, zhvillimin e 
sistemeve informative të ndihmës shtetërore dhe rritjen e ndërgjegjësimit për 
kontrollin e ndihmës shtetërore në mesin e grupeve të interesit. Këto çështje janë 
adresuar dhe përmirësimet e nevojshme në Ligjin për Ndihmën Shtetërore tani janë 
planifikuar të futen në 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
27 Traktati i Komunitetit të Energjisë, Nenet 18 dhe 19. 
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4. KUSH E KONTROLLON NDIHMËN SHTETËRORE NË 

KOSOVË 
Roli i autoriteteve zbatuese të ndihmës shtetërore të përcaktuara me Ligjin për 
Ndihmën Shtetërore  

Ligji aktual për Ndihmën Shtetërore u miratua në dhjetor 201628 dhe hyri në fuqi në 
shkurt 2017. Ky ligj është përgjithësisht në përputhje me sistemin rregullator të 
ndihmës shtetërore të BE-së29 i cili ka operuar për mbi 60 vjet për të siguruar që 
subvencionet kombëtare dhe stimujt e tjerë për industrinë dhe komunitetin e biznesit 
nuk ndikojnë padrejtësisht në konkurrencën e ndershme të tregut dhe tregtinë e lirë. 
Shtysa për këtë shfuqizim dhe legjislacionin e ri rrjedhin kryesisht nga Marrëveshja e 
Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, e nënshkruar në prill 2016, së bashku me ratifikimin 
nga Kosova të Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe Marrëveshjes së Tregtisë së 
Lirë të Evropës Qendrore, të dyja për vitin 2006, të cilat kërkojnë krijimin dhe vënien 
në funksion të një sistemi rregullator të ndihmës Shtetërore të stilit të BE-së në 
Kosovë.  

Ligji për Ndihmën Shtetërore përcaktoi kornizën ligjore të kontrollit të ndihmës 
shtetërore, kornizën institucionale dhe detyrimin e ofruesve të ndihmës shtetërore 
(ministritë, komunat dhe organizatat e tjera publike) për të dorëzuar informacionet në 
lidhje me ndihmën shtetërore autoriteteve të zbatimit të ndihmës shtetërore. Në 
përmbajtje, ligji përgjithësisht ndalon ndihmën shtetërore, përveç nëse njoftohet 
paraprakisht dhe miratohet nga autoritetet e ndihmës shtetërore të Kosovës. Qëllimi i 
ligjit është të sigurojë mbrojtjen e konkurrencës së drejtë dhe pajtueshmërinë me 
detyrimet ndërkombëtare të Kosovës në fushën e ndihmës shtetërore.  

Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, zbatimi i kontrollit dhe i monitorimit të ndihmës 
shtetërore është i ndarë midis Komisionit të Ndihmës Shtetërore dhe Departamentit të 
Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve. Neni 9 i Ligjit për 
Ndihmën Shtetërore themeloi Komisionin e Ndihmës Shtetërore si organin 
vendimmarrës të ndihmës shtetërore dhe neni 8 përcaktoi rolin mbështetës të 
Departamentit të Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Financave. 

Komisioni i Ndihmës Shtetërore 

Vendimet për rastet e ndihmës shtetërore merren nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore mbi 
baza objektive dhe të paanshme. Neni 9 i Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon krijimin e 
Komisionit të Ndihmës Shtetërore, si një organ të pavarur vendimmarrës i përbërë nga pesë 
anëtarë, ekspertë të pavarur në fushën e ndihmës Shtetërore. Në përputhje me nenin 9 (6) të 
Ligjit për Ndihmën Shtetërore, rregullat e hollësishme për organizimin e punës së Komisionit të 
Ndihmës Shtetërore, si dhe detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra e ekzekutimit dhe e zbatimit të 
tyre përcaktohen në Rregulloren Nr. 01/2019 për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit 
të Ndihmës Shtetërore (neni 2 i rregullores). Siç përcaktohet në aktet ligjore të 
sipërpërmendura, funksionet dhe përgjegjësitë kryesore të Komisionit janë si më poshtë: 

                                                                            
28 Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore.   
29 Shikoni nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian. 
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➢ Përcaktimi nëse një masë në shqyrtim përbën ndihmë shtetërore brenda kuptimit të 
Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

➢ Miratimi i vendimeve për pajtueshmërinë, mos-pajtueshmërinë ose pajtueshmërinë e 
kushtëzuar të ndihmës shtetërore. 

➢ Sigurimi i komenteve për projektligjet që mund të përmbajnë elemente të ndihmës 
shtetërore brenda kuptimit të Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

➢ Miratimi i urdhrave për pezullim gjatë procedurave të hetimit të ndihmës shtetërore 
sipas nenit 16 (4) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

➢ Miratimi i vendimeve që urdhërojnë revokimin e ndihmës shtetërore të paligjshme 
sipas nenit 16 (6) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore 

➢ Miratimi i vendimeve për të filluar një hetim zyrtar mbi një masë specifike të ndihmës 
sipas nenit 19 (2) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore kur Komisioni ka dyshime serioze sa 
i përket pajtueshmërisë së masës me ligjin. 

➢ Miratimi i raporteve vjetore të ndihmës shtetërore në Kosovë dhe dorëzimi i tyre në 
Kuvendin e Republikës së Kosovës sipas nenit 21 (3). 

➢ Monitorimi i ndihmës Shtetërore ekzistuese (d.m.th. skemat e ndihmave që datojnë 
para Ligjit për Ndihmën Shtetërore ose të cilat kanë qënë të miratuara nga Komisioni, 
me ose pa kushte). 

➢ Përgatitja e akteve nënligjore bazuar në dispozitat e Ligjit të Ndihmës Shtetërore (në 
bashkëpunim me Departamentin e Ndihmës Shtetërore). 

➢ Përcaktimi i normave të interesit për revokimin e ndihmës shtetërore sipas nenit 16 (6) 
të Ligjit për Ndihmën Shtetërore (në bashkëpunim me Departamentin e Ndihmës 
Shtetërore). 

➢ Publikimi i listës së zonave të pazhvilluara në Republikën e Kosovës me qëllim të 
vendosjes së kufijve maksimalë të ndihmës në lidhje me ato zona. 

Anëtarët e Komisionit të Ndihmës Shtetërore kanë një mandat tre-vjeçar, me 
mundësinë e rizgjedhjeje për një mandat të dytë. Gjatë ushtrimit të mandatit të tyre, 
anëtarët e Komisionit nuk lejohen të kryejnë funksione publike ose të zënë pozita të 
caktuara politikisht. Anëtarët e Komisionit të Ndihmës Shtetërore zgjidhen nga 
Kuvendi i Kosovës me propozimin e një komisioni përzgjedhës të përbërë nga kryetarët 
e komisioneve përkatëse të Kuvendit.  

Anëtarët e tanishëm të Komisionit të Ndihmës Shtetërore u zgjodhën  në mars 2019. 

Deri në fund të shtatorit 2020, Komisioni i Ndihmës Shtetërore miratoi 17 vendime për 
ndihmën shtetërore (3 vendime për ndihmën de minimis, 13 vendime pozitive dhe 1 vendim 
negativ). Këto vendime janë renditur më poshtë. 
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Vendimet e Komisionit të Ndihmës Shtetërore në vitin 2020 

Data Numri Titulli Lloji i vendimit 

30 shtator 
2020 

Nr 
15/2020 

Vendim për sigurimin e 
subvencioneve për kompanitë për 
pjesëmarrje në panaire 
ndërkombëtare në 2017 

Vendim pozitiv me kusht 

25 shtator Nr 

14/2020 

Vendim për sigurimin e 
subvencioneve për kompanitë për 
pjesëmarrje në panaire 
ndërkombëtare në 2018 

Vendim pozitiv me kusht 

28 gusht 
2020 

Nr 
12/2020 

Vendim për sigurimin e 
subvencioneve për kompanitë për 
pjesëmarrje në panaire 
ndërkombëtare në 2019 

Vendim pozitiv me kusht 

28 gusht 
2020 

Nr 
11/2020 

Vendim mbi uljen e përkohshme të 
tarifave për shërbimet e trajtimit 
tokësor të ofruara në aeroportin e 
Prishtinës në kontekstin e COVID-
19 

Vendimi që masa e njoftuar 
nuk përbën ndihmë 
Shtetërore brenda kuptimit 
të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore 

3 korrik 
2020 

Nr 

10/2020 

Vendim për mbështetjen e lidhjes 
me rrjet të gjerë me shpejtësi të 
lartë sipas Projektit të Ekonomisë 
Dixhitale të Kosovës 2019-2023 

Vendim pozitiv 

21 maj 2020 Nr 

9/2020 

Vendim për programin stimulues 
2020/2022 për linjat ajrore që 
operojnë në Aeroportin 
Ndërkombëtar të Prishtinës "Adem 
Jashari" njoftuar nga Ministria e 
Financave dhe 
Transfereve/Departamenti 
Qendror i Partneritetit Publik 
Privat dhe Autoriteti i Aviacionit 
Civil 

Vendimi që masa e njoftuar 
nuk përbën ndihmë 
Shtetërore brenda kuptimit 
të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore 

8 maj 2020 Nr 
8/2020 

Vendimi për skemën e praktikës të 
mbështetur nga shteti i zbatuar në 
bazë të një Marrëveshjeje për 
ndarjen e kostos midis Programit të 
Kombeve të Bashkuara për 
Zhvillim dhe Agjencisë së Kosovës 
për mbështetje të Investimeve dhe 
Ndërmarrjeve 

Vendimi që masa e njoftuar 
nuk përbën ndihmë 
Shtetërore brenda kuptimit 
të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore 

8 maj 2020 Nr 
7/2020 

Vendimi i KNSh Nr. 7/2020 i datës 
8 maj 2020 mbi mbështetjen 
financiare të 

Vendim pozitiv me kusht 
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projekteve/programeve të 
Organizatave të Shoqërisë Civile 
në avancimin e zhvillimit të 
ekuilibruar socio-ekonomik rajonal 
2018-2019, njoftuar nga Ministria 
e Zhvillimit Rajonal 

8 maj 2020 Nr 
6/2020 

Vendim për Programin e Zhvillimit 
Rajonal PBZhR 2018 dhe gjysmën e 
parë të 2019 

Vendim pozitiv me kusht 

12 mars 
2020 

Nr 
5/2020 

Vendim për programin Nxitës për 
ndihmë në zhvillimin e transportit 
në Republikën e Kosovës 2020-
2023 

Vendim negativ 

12 mars 
2020 

Nr 
4/2020 

 

 

Vendim për Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë 
së Tregtisë dhe Industrisë - 
Agjencia për Investime dhe Ndihmë 
të Ndërmarrjeve të Kosovës dhe 
kompanisë N.SH "Rar Consulting" 

Vendim pozitiv me kusht 

12 mars 
2020 

Nr 
3/2020 

Vendim për subvencionet e 
kompanive për certifikimin e 
produkteve 

Vendim pozitiv me kusht 

5 mars 

2020 

Nr 
2/2020 

Vendim për subvencione për 
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të 
mesme (2018-2019)  

Vendim pozitiv me kusht 

25 qershor 

2020 

Nr 
3/2020 

Vendim për skemën fillestare në 
fushën e inovacionit dhe 
sipërmarrjes 

Vendim pozitiv 

25 
qershor2020 

Nr 
2/2020 

Vendim për mbështetjen financiare 
të organizatave joqeveritare 

Vendim pozitiv 

25 qershor 

2020 

Nr 
1/2020 

Vendim për grante për ndërmarrjet 
e vogla të mesme të shpërndara 
nga Fondi i Inovacionit 

Vendim pozitiv 

31 janar 
2020 

Nr 
1/2020 

Vendim për Iniciativën për forcimin 
e programit stimulues për 
zhvillimin e tregut të transportit 
ajror në Republikën e Kosovës 

Vendim për fillimin e 
procedurës formale hetimore  
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Departamenti i  Ndihmës Shtetërore 

Ligji për Ndihmën Shtetërore përcakton një sistem të kontrollit të ndihmës shtetërore në të cilin 

detyrat e mbështetjes administrative në fushën e ndihmës shtetërore i janë caktuar 

Departamentit të Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave. Departamenti ofron ndihmë 

profesionale dhe administrative për Komisionin e Ndihmës Shtetërore. Neni 8 i ligjit përcakton 

rolin dhe detyrat specifike të departamentit si më poshtë:   

▪ Vlerësimi i ndihmës individuale, skemat e ndihmës shtetërore dhe hartimi i 

raporteve të vlerësimit për Komisionin e Ndihmës Shtetërore. 

▪ Monitorimi i zbatimit të ndihmës shtetërore të dhënë në mënyrë të paligjshme. 

▪ Përgatitja e propozimeve për revokimin e ndihmës shtetërore të dhënë në mënyrë 

të paligjshme. 

▪ Mbledhja, përpunimi dhe regjistrimi i të dhënave për ndihmën shtetërore. 

▪ Mirëmbajtja dhe përditësimi i Regjistrit të Ndihmave Shtetërore. 

▪ Përgatitja e draft raportit vjetor për ndihmën shtetërore. 

▪ Hartimi i propozimeve për legjislacionin e ri të ndihmës shtetërore. 

▪ Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare në drejtim të detyrimeve 

ndërkombëtare të Kosovës në fushën e ndihmës shtetërore. 

Prandaj, departamenti ka kompetenca të gjera ekzekutive për të kontrolluar dhe 
monitoruar ndihmën shtetërore. Ai është i autorizuar të kontrollojë masat e njoftuara 
të ndihmës, të kryejë kontrollin ex-post të ndihmës dhe të kërkojë revokimin e ndihmës 
së papajtueshme. Sipas nenit 11 të Ligjit për Ndihmën Shtetërore, ofruesve të ndihmës 
shtetërore u kërkohet të paraqesin pranë departamentit një njoftim të plotë mbi 
skemat e ndihmave shtetërore ose ndihmat individuale shtetërore, përfshirë aktet 
normative, me përjashtim të projektligjeve që janë objekt i komenteve paraprake nga 
neni 12 i ligjit. Pas marrjes së një njoftimi të ndihmës shtetërore sipas nenit 11 të ligjit, 
departamenti është i autorizuar të kërkojë çdo informacion shtesë të nevojshëm dhe të 
vlerësojë pajtueshmërinë e masës së njoftuar me dispozitat e ligjit. Kur përfundon 
vlerësimi i masës specifike të ndihmës, departamentit i kërkohet të përgatisë raportin e 
vlerësimit të ndihmës, përfshirë propozimet për një vendim të Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore që duhet të merret në lidhje me pajtueshmërinë e masës në përputhje me 
nenin 14 të ligjit. 

Nëse ndihma shtetërore është dhënë pa një vendim paraprak të Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore sipas nenit 14 të ligjit, departamenti është i detyruar të fillojë procedurat 
për kontroll të ndihmës së paligjshme. Procedurat për revokimin e ndihmës shtetërore 
përcaktohen në nenin 16 të Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

Departamenti i Ndihmës Shtetërore ka një rol të veçantë monitorimi të përqendruar në 
mbledhjen, përpunimin dhe regjistrimin e të dhënave për ndihmën shtetërore, 
përfshirë ndihmën shtetërore de minimis. Qëllimi i monitorimit dhe kontrollit ex-post të 
ndihmës shtetërore është të kontrollojë pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore 
ekzistuese me kërkesat e ligjit për ndihmën shtetërore dhe me vendimet përkatëse të 
Komisionit të Ndihmës Shtetërore. 
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Në lidhje me skemat ekzistuese të ndihmës shtetërore të cilat datojnë para hyrjes në 
fuqi të ligjit dhe të cilat vazhdojnë ose ka mundësi se potencialisht bazuar në 
legjislacionin ekzistues, neni 19 (1) i Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon që 
dhënësit e ndihmave shtetërore janë të detyruar, brenda gjashtë muajsh nga hyrja në 
fuqi e ligjit (7 shkurt 2017), të paraqesin në departament, të gjitha të dhënat për 
skemat ekzistuese të ndihmës. Në lidhje me këto skema, DNSh-ja është i autorizuar të 
propozojë masat e duhura për të siguruar që çdo skemë para-ekzistuese e ndihmës 
është në përputhje me dispozitat e nenit 19 (2) të ligjit.  

Mbledhja e të dhënave të ndihmës shtetërore është gjithashtu e nevojshme për të 
siguruar transparencën në fushën e ndihmës shtetërore, që do të thotë përgatitjen dhe 
dorëzimin e raporteve në lidhje me ndihmën shtetërore të dhënë në fakt sipas nenit 21 
të ligjit për ndihmën shtetërore. Sipas nenit 21 (1) të ligjit, ofruesit e ndihmës 
shtetërore, brenda tre muajve pas përfundimit të çdo viti kalendarik gjatë të cilit është 
dhënë ndihma shtetërore, u kërkohet të paraqesin pranë Departamentit të Ndihmës 
Shtetërore një raport vjetor për ndihmën shtetërore të dhënë gjatë vitit të kaluar. 

Paralelisht me kërkesat e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë dhe 
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Ligji për Ndihmën Shtetërore 
kërkon që departamenti, si autoritet i zbatimit të ndihmës shtetërore, të krijojë: 

➢ Një inventar që përmban skemat e ndihmës të krijuara para 7 shkurtit 2017 (data e 
hyrjes në fuqi të Ligjit për Ndihmën Shtetërore) dhe të cilat kanë qenë ende të 
zbatueshme pas kësaj date. 

➢ Një Regjistër i Ndihmës Shtetërore që përmban të gjitha ndihmat (individuale ose 
skema) të autorizuara ose të dhëna pas 7 shkurtit 2017, duke përfshirë çdo masë të 
rishikuar dhe të renditur nga Inventari. 

➢ Një regjistër i ndihmës de minimis. 

Departamenti i Ndihmës Shtetërore aktualisht është i organizuar në dy divizione - 
Divizioni i Vlerësimit të Ndihmës Shtetërore dhe Divizioni i Mbikëqyrjes së Kontrollit 
të Ndihmës Shtetërore.  
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5. SI VLERËSOHET NDIHMA SHTETËRORE NË 

KOSOVË 

Ligji për Ndihmën Shtetërore përmban një ndalim të përgjithshëm për dhënien e ndihmës 
shtetërore, duke iu nënshtruar disa përjashtimeve të rëndësishme. Qëllimi i një ndalimi të tillë 
është të sigurojë që ndihma e dhënë nga autoritetet shtetërore ose përmes burimeve 
shtetërore të mos shtrembërojë konkurrencën dhe tregtinë ndërmjet Republikës së Kosovës 
dhe BE-së duke favorizuar ndërmarrje të caktuara ose prodhimin e mallrave ose shërbimeve të 
caktuara. Në kontekstin ekonomik, efektet e mundshme negative të ndihmës shtetërore mund 
të jenë jo-efikasitetet në alokime (humbja e mirëqenies) dhe shqetësime në shpërndarje 
(zhvendosjet në mirëqenie). Me fjalë të thjeshta, ka të ngjarë që përfituesit e ndihmës 
shtetërore të marrin një avantazh në treg i cili nuk është në dispozicion për të gjitha firmat. 

Sidoqoftë, çdo vend (përfshirë të gjitha shtetet anëtare të BE-së, TKE, CEFTA dhe OBT) 
mbështetë aktivitetin ekonomik (d.m.th. ata ndihmojnë sektorë të industrisë, firma të caktuara, 
zhvillimin rajonal, inovacionin, investimet, zhvillimin e tregtisë, zhvillimin e biznesit të vogël dhe 
sektorë të tillë si transporti, bujqësia dhe industritë e mbrojtjes) në një masë më të madhe ose 
më të vogël me anë të instrumenteve të ndryshme duke përfshirë subvencionet, lehtësimet 
tatimore dhe mbështetje tjera më pak të drejtpërdrejta. Kjo është situata edhe në Kosovë. 

Për këtë arsye, parimi i përgjithshëm i ndalimit dobësohet nga një procedurë e paralajmërimit, 
vlerësimit dhe miratimit ose jo-miratimit të masave të ndihmës shtetërore që konsiderohen të 
nevojshme, proporcionale dhe që nuk kanë gjasa, sipas vlerësimeve, që të shkaktojë dëm të 
padëshiruar ndaj konkurrencës dhe tregtisë. 

Si rrjedhojë, çdo ndihmë e re shtetërore ose e ndryshuar e propozuar (qoftë në formën e një 
skeme/programi ose të një ndihme individuale shtetërore për një ndërmarrje) duhet të 
njoftohet pranë Departamentit të Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave përpara se 
masa të zbatohet. Një model specifik për njoftim është i përcaktuar në Rregulloren (QRK) Nr. 
19/2018 Për Procedurat dhe Format e Njoftimit të Ndihmës Shtetërore.30 Qëllimet e njoftimit 
janë të shpjegojë dhe të arsyetojë ndihmën shtetërore të propozuar dhe të kërkojnë miratimin e 
saj. Nëse ka ndonjë mangësi në informacionet përkatëse, Departamenti i Ndihmës Shtetërore 
mund të kërkojë informacion shtesë para sesa njoftimi të konsiderohet i plotë. 

E rëndësishmja, ministria, komuna ose autoriteti tjetër publik përgjegjës ("Ofruesi i Ndihmës 
Shtetërore" sipas ligjit) duhet të presë përfundimin e procedurave të kontrollit të ndihmës 
shtetërore dhe një vendim për miratim nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore përpara se ndihma 
të vihet në veprim.31 

Përcaktimi nëse një masë përbën ndihmë shtetërore 

Pas marrjes së një njoftimi për ndihmë shtetërore, Departamenti i Ndihmës Shtetërore fillon 
vlerësimin e saj. Hapi i parë është të kontrollohet nëse masa në shqyrtim plotëson kriteret e 
përcaktuara në nenin 3, paragrafi 1.1, të ligjit dhe në këtë mënyrë përbën ndihmë shtetërore. 

Në zbatim të këtij përkufizimi, për qëllime të rregullimit të ndihmës shtetërore në Kosovë, ka 
gjashtë teste që duhen të merren parasysh për të përcaktuar nëse një masë përbën ndihmë 
shtetërore. 

                                                                            
30 Rregullorja (QRK) Nr. 19/2018 për Procedurat dhe Format e Njoftimit të Ndihmës Shtetërore e miratuar nga Qeveria 
e Kosovës. (Vendimi Nr. 05/71, datë 23 Tetor 2018). 
31 Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 11. 
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Gjashtë Testet për qëllim të  rregullimit që një masë mbështetëse të përbëjë ndihmë Shtetërore  

TESTI 1: Masa nuk përjashtohet nga fushëveprimi i Ligjit për Ndihmën Shtetërore; dhe 

TESTI 2: Masa mbështet një ndërmarrje tregtare ose një aktivitet ekonomik; dhe 

TESTI 3: Mbështetja sigurohet nga shteti ose përmes burimeve shtetërore (që mbulon si 
shpenzimet publike poashtu edhe të hyrat e parapara në buxhetin publik); dhe 

TESTI 4: Masa krijon një avantazh për një person fizik ose juridik të angazhuar në veprimtari 
ekonomike (d.m.th. përfituesi merr një përfitim të cilin nuk do ta kishte marrë gjatë rrjedhës 
normale të biznesit); dhe 

TESTI 5: Masa e mbështetjes është selektive (d.m.th. synon të përfitojë prodhimi i mallrave të 
caktuara, furnizimi i shërbimeve të caktuara, ndërmarrje të caktuara, sektorë dhe / ose rajone 
ose lokalitete); dhe 

TESTI 6: Ekziston një ndikim aktual ose i mundshëm në konkurrencë dhe një ndikim aktual ose i 
mundshëm në tregtinë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.  

 

Masat mbështetëse nga ministritë, komunat  dhe autoriteteve të tjera publike përbëjnë ndihmë 
shtetërore, për qëllimet e zbatimit të Ligjit për Ndihmën Shtetërore, vetëm kur plotësohen të 
gjitha kriteret e mësipërme. Kur të paktën njëri nga këto kritere nuk plotësohet, mbështetja e 
dhënë nga shteti ose përmes të ardhurave të tij nuk përbën ndihmë shtetërore dhe, për këtë 
arsye, nuk bie brenda objektit të rregullimit të ndihmës shtetërore në Kosovë. 

Ndërkohë që ky është hapi i parë i vlerësimit nga departamenti, kjo duhet të shikohet gjithashtu 
edhe nga autoriteti publik që krijon ose planifikon masën. Sidoqoftë, rekomandohet që kjo të 
bëhet në konsultim me Departamentin e Ndihmës Shtetërore. Ky aspekt i vlerësimit mund të 
jetë i vështirë. Për më tepër, nëse një autoritet publik e vlerëson gabim, përsëri mund të ketë 
pasoja të rëndësishme nëse në fund zbulohet se masa është ndihmë shtetërore e paligjshme. 

Vlerësimi i masave të njoftuara të ndihmës shtetërore nga Departamenti i Ndihmës 
Shtetërore i Ministrisë së Financave 

Kategorizimet 

Kur Departamenti i Ndihmës Shtetërore konfirmon që masa është ndihmë shtetërore, 
departamenti normalisht do ta kategorizojë atë për qëllime të vlerësimit të përputhshmërisë së 
saj me Ligjin për Ndihmën e Shtetit. Së pari, bazuar në përkufizimet në ligj, masa do të 
kategorizohet si “skemë” ose si “ndihmë individuale”.  

Skemat e ndihmës shtetërore janë masa të vëna në funksion nga një ose më shumë 
autoritete publike të cilat nuk janë të lidhura me nevojat e një ndërmarrjeje dhe që 
përcaktojnë financimin dhe/ose kriteret e pranueshmërisë për ndërmarrjet për të marrjen e 
ndihmës shtetërore për qëllime specifike. Një skemë zakonisht përcakton kushtet e 
pranimit të ndihmës, shumat ose nivelet e ndihmës në dispozicion si dhe procedurën e 
aplikimit dhe të pagesës. Një skemë ndryshon nga ndihma individuale shtetërore në lidhje 
me atë se nuk synon një firmë të veçantë, por më tepër një klasë të bizneseve identiteti dhe 
numri i të cilave janë ende të papërcaktuara. Ndihmat individuale shtetërore jepen jashtë 
kornizës së një skeme të ndihmës Shtetërore, për një njësi ekonomike. Përkundër skemave 
të ndihmës Shtetërore, në situatat kur ofrohet ndihmë individuale, për secilin rast të tillë 
kërkohet  vlerësimi dhe miratimi i masës. 
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Së dyti, dhe veçanërisht në rastin e skemave të ndihmës shtetërore, ajo do të kategorizohet si 
ndihmë horizontale (d.m.th. e disponueshme për ndërmarrje në shumë sektorë) ose si ndihmë 
vertikale/sektoriale (që zbatohet vetëm për një sektor ose sektorë specifikë). Niveli i tretë i 
kategorizimit ka të bëjë me qëllimin e masës (p.sh. ndihma për zhvillimin rajonal, ndihma për 
ndërmarrjet e vogla etj.). Më në fund, masa do të kategorizohet bazuar në llojin e ndihmës së 
përfshirë (p.sh. grante të drejtpërdrejta, lehtësime tatimore, garanci etj.). 

Ky proces i kategorizimit zbatohet për masa të njoftuara të ndihmës në kuadër të nenit 11 të 
Ligjit për Ndihmën Shtetërore, rishikimin e masave ekzistuese të ndihmës sipas nenit 19 si dhe 
në situatat kur është iniciuar procedura për ndihmë të paligjshme në bazë të nenit 16 të ligjit. 

Faza e kategorizimit është e rëndësishme për të siguruar që janë zbatuar rregullat e duhura 
gjatë vlerësimit të përputhshmërisë. 

Neni 6 i Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon që kriteret kryesore të përgjithshme që 
duhet të zbatohen për vlerësimin e ndihmës shtetërore të propozuar si të pajtueshme me ligjin, 
në formën e një përjashtimi diskrecional nga parimi i përgjithshëm i ndalimit të ndihmës 
shtetërore, siç përcaktohet në nenin 4 të ligjit. Ky nen i referohet rasteve të përgjithshme kur 
ndihma shtetërore mund të konsiderohet e pajtueshme me ligjin dhe, për këtë arsye, nuk 
perceptohet se e shtrembëron konkurrencën ose ndikon në tregti në mënyrë të 
padëshirueshme. Kështu që, neni 6 krijon një fazë tjetër të kategorizimit për të parë nëse 
përshtatet brenda parametrave të nenit 6. Arsyet për përjashtim të mundshëm në nenin 6 të 
ligjit lindin nëse ndihma shtetërore synon: 

• Të promovojë zhvillimin ekonomik në zonat e Republikës së Kosovës ku standardi i 
jetesës është jashtëzakonisht i ulët ose ku ka papunësi të konsiderueshme; ose 

• Të nxisë kryerjen e projekteve të rëndësishme të Republikës së Kosovës dhe me interes 
Evropian ose për të riparuar një shqetësim serioz në ekonominë e Republikës së 
Kosovës, ose 

• Të lehtësojë zhvillimin e zonave të caktuara ose e aktiviteteve të caktuara ekonomike, 
ku ndihma e tillë nuk ndikon në mënyrë të konsiderueshme në kushtet tregtare që të 
bie ndesh me interesin e përbashkët të përcaktuar në marrëveshjet e ratifikuara nga 
Republika e Kosovës, ose. 

• Të promovojë kulturën dhe ruajtjen e trashëgimisë së saj, deri në atë masë që kjo 
ndihmë nuk do të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme në kushtet e tregtisë dhe në 
konkurrencë. 

Kushte dhe rregulla  tjera të rëndësishme për vlerësimin 

 
Megjithatë, këto përjashtime të nenit 6 nga ndalimi i përgjithshëm i ndihmës shtetërore, nuk 
mund të zbatohen automatikisht. Prandaj, ligji parashikon që kushtet, kriteret dhe procedurat e 
vlerësimit për përjashtimet e Nenit 6 është synuar  të përcaktohen nga aktet nënligjore të 
qeverisë. Deri më tani, nuk ka një legjislacion të tillë të detajuar, megjithëse, aktualisht janë 
duke u përgatitur disa rregullore dhe akte të tjera dytësore. Sidoqoftë, në mungesë të këtyre 
rregullave të hollësishme, zbatohet një kërkesë specifike e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 
BE-Kosovë. Kjo dispozitë është si më poshtë: 

 

Çdo praktikë në kundërshtim me këtë nen [duke iu referuar praktikave anti-konkurruese dhe 
ndihmës shtetërore që shtrembëron ose kërcënon të shtrembërojë konkurrencën] do të 
vlerësohet në bazë të kritereve që dalin nga zbatimi i rregullave të konkurrencës të cilat 
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zbatohen në BE, veçanërisht ato nga nenet 101 , 102, 106 dhe 107 të Traktatit për 
Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe të instrumenteve interpretuese të miratuara nga 
institucionet e BE-së32. 

Neni i traktatit në lidhje me ndihmën Shtetërore është neni 107. Instrumentet interpretuese të 
miratuara nga institucionet e BE-së në lidhje me rregullimin e ndihmës Shtetërore janë të gjëra 
dhe ndryshojnë kohë pas kohe33.  

Meqenëse marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë është një traktat i ratifikuar sipas 
kushtetutës së Kosovës, neni 75 (2) i marrëveshjes është një ligj më i lartë për Kosovën dhe 
mund të zbatohet drejtpërdrejt. Prandaj, pasi Departamenti i Ndihmës Shtetërore ka klasifikuar 
dhe kategorizuar një masë të ndihmës shtetërore (siç përshkruhet më sipër), kushtet dhe nivelet 
e ndihmës për të përcaktuar mundësinë e përjashtimit nga ndalimi, nxirren drejtpërdrejt nga 
legjislacioni dytësor i BE-së 34. Qëllimi i këtij legjislacioni të BE-së që shtrihet gjerësisht, 
përcaktohet më poshtë. 

 

Fushëveprimi dhe fokusi i instrumenteve specifike të ndihmës shtetërore të BE-së në lidhje me nenin 
107 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian 

Rregullat e BE-së për masat 
e ndihmës horizontale 

• Ndihma për zhvillimin rajonal 

• Ndihma për ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme 

• Ndihma për qasje në financa për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

• Ndihma shtetërore për kërkim dhe 
zhvillim dhe inovacion 

• Ndihma për trajnim 

• Ndihma shtetërore për mbrojtjen e 
mjedisit 

• Ndihma për punëtorët e pa-favorizuar 
dhe punëtorët me aftësi të kufizuara 

• Ndihma shtetërore për shpëtimin dhe 
ristrukturimin e ndërmarrjeve në vështirësi 

• Ndihma për riparimin e dëmit të 
shkaktuar nga katastrofa të caktuara natyrore 

• Ndihma për financim të rrezikut 

                                                                            
32 Neni 75 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.  
33 Në fakt ka mbi 2,000 faqe të rregullave të hollësishme të BE-së që mbulojnë këtë pikë të lëshuar dhe zbatuar nga 
Bashkimi Evropian. 
34 Ky legjislacion është i qasshëm në: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html 
 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html
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• Kompensimi për ofrimin e shërbimeve 
me interes të përgjithshëm ekonomik 

• Rregullat e veçanta të zbatueshme në 
kontekstin e pandemisë Covid-19 

Rregullat e BE-së për masat 
sektoriale të ndihmës 

• Ndihma për infrastrukturë 

• Ndihma shtetërore në sektorin e rrjetit me transmetim të gjerë 

• Ndihma shtetërore në sektorin e shërbimeve postare 

• Ndihma për transportin 

• Ndihma në sektorin e energjisë 

• Ndihma në sektorin bankar 

• Ndihma në sektorët e qymyrit dhe çelikut 

• Ndihma për transmetim në rrjet, kulturën dhe sportin 

 

Rregullat e BE-së të 
zbatueshme për lloje 
specifike të ndihmës 

• Garancitë shtetërore 

• Sigurimi i kredisë për eksport 

• Ndihma fiskale 

 

Parimet kryesore që qëndrojnë në themel të të gjitha këtyre instrumenteve të BE-së janë si më 
poshtë: 

Parimet e përbashkëta për vlerësimin e ndihmës shtetërore 

Nevoja për ndërhyrje të ndihmës 
shtetërore 

Masa e ndihmës shtetërore duhet të synohet 
drejt një situate ku ndihma mund të sjellë një 
përmirësim material që vetëm tregu nuk mund 
të japë (për shembull, duke përmirësuar një 
dështim të tregut). 

Proporcionaliteti i ndihmës (mbajtja e  
ndihmës në minimum)  

Shuma e ndihmës duhet të jetë e kufizuar në 
minimumin e nevojshëm për të stimuluar 
investimin ose aktivitetin shtesë në zonën në 
fjalë. 

Kontribut në një objektiv të mirë-
përcaktuar me interes të përbashkët 

Një masë e ndihmës shtetërore duhet të 
synojë një objektiv me interes të përbashkët 
(të përkufizuar në nenin 5 ose nenin 6 të Ligjit 
për Ndihmën Shtetërore. 

Përshtatshmëria e masës së ndihmës Masa e propozuar e ndihmës duhet të jetë një 
instrument i përshtatshëm politikave për të 
adresuar objektivin me interes të përbashkët. 
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Efekti stimulues Ndihma duhet të ndryshojë sjelljen e 
ndërmarrjes (ose të kompanive) përkatëse në 
një mënyrë të tillë që ajo të angazhohet në 
veprimtari shtesë të cilën nuk do ta kryente pa 
ndihmën ose që do të kryente në një mënyrë 
të kufizuar ose të ndryshme. 

Shmangia e shtrembërimeve të 
padëshirueshme të konkurrencës dhe 
tregtisë ndërmjet Kosovës dhe shteteve 
anëtare të BE-së 

Efektet negative të ndihmës duhet të jenë 
mjaft të kufizuara, në mënyrë që bilanci i 
përgjithshëm i masës të jetë pozitiv. 

Transparenca e ndihmës Ofruesit e ndihmës shtetërore, autoritetet e 
ndihmës shtetërore të Kosovës, operatorët 
ekonomikë dhe publiku duhet të kenë qasje të 
lehtë në të gjitha aktet ligjore përkatëse dhe 
në informacionin përkatës në lidhje me 
ndihmën e dhënë në përputhje me atë 
legjislacion 

 

Procedurat e vlerësimit të ndihmës shtetërore përcaktohen në nenet 13 dhe 15 të Ligjit për 
Ndihmën Shtetërore. Neni 13 parashikon që pas marrjes së njoftimit për ndihmën shtetërore 
sipas nenit 11 të ligjit, DNSh-së i kërkohet  që të vlerësojë pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore 
me dispozitat e këtij ligji. Nëse DNSh-ja konsideron se informacioni i dhënë nga dhënësi i 
ndihmës Shtetërore nuk është i plotë, i kërkon atij të gjitha informacionet e nevojshme shtesë. 
Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, informacioni i marrë nga një palë e interesuar mund të 
përdoret me kusht që të gjithë palët e interesuara në një procedurë vlerësimi të kenë qenë në 
gjendje t'i komentojnë ato. Në rastet kur është e nevojshme të zbatohet legjislacioni evropian i 
energjisë, në situata të tilla DNSh-së i kërkohet të informojë Sekretariatin e Komunitetit të 
Energjisë për çështjen nën shqyrtim. Në vendimin e tij përfundimtar, Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore duhet të marrë parasysh mendimin e paraqitur nga Sekretariati i Komunitetit të 
Energjisë. 

Pasi Departamenti i Ndihmës Shtetërore ka kryer vlerësimin e tij, një raport vlerësues i paraqitet 
Komisionit të Ndihmës Shtetërore që përcakton vlerësimin dhe rekomandon që komisioni të 
miratojë masën (me ose pa kushte) ose të refuzojë të miratojë ndihmën. Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore do të marrë vendimin përfundimtar duke u bazuar në atë raport. Sidoqoftë, 
komisioni, si një organ i pavarur vendimmarrës, mbetet i lirë të marrë një vendim të ndryshëm 
ose të referojë raportin vlerësues Departamentit të Ndihmës Shtetërore për vlerësim të 
mëtejshëm. 

Afatet kohore për vlerësimin nga departamenti dhe vendimin përfundimtar nga 
komisioni 

Ligji për Ndihmën Shtetërore parashikon që vendimi përfundimtar i Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore, në rastin e Ndihmës së Re Shtetërore, do të merret brenda 60 ditëve nga pranimi i 
një njoftimi të plotë nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore. Kjo periudhë kohore zvogëlohet 
në 30 ditë në lidhje me ndihmën individuale të njoftueshme në bazë të një skeme të ndihmës 
shtetërore të miratuar më parë dhe në 20 ditë në rastin e njoftimit të modifikimeve në një 
skemë të ndihmës shtetërore të miratuar më parë. 
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Në lidhje me këto afate kohore, një faktor kryesor është që njoftimi të jetë i plotë - vetëm 
atëherë fillon orari. Plotësia e një njoftimi është një çështje që do të vendoset nga Departamenti 
i Ndihmës Shtetërore. Nëse departamenti ka lëshuar kërkesa për informacion të mëtejshëm dhe 
kjo nuk është furnizuar ose nuk është furnizuar ende, ky është një tregues i qartë se njoftimi nuk 
konsiderohet i plotë. 

Nëse Komisioni i Ndihmës Shtetërore nuk merr një vendim në kohë, ministria përkatëse, 
komuna ose autoriteti tjetër publik ka të drejtë të fillojë zbatimin e masës së ndihmës 
shtetërore, por së pari duhet të informojë Departamentin e Ndihmës Shtetërore se po e bën një 
gjë të tillë. 

Çfarë ndodh nëse një ministri, komuna ose autoriteti tjetër publik nuk arrin të 
njoftojë një masë të ndihmës shtetërore? 

Nëse një masë e njoftueshme e ndihmës shtetërore nuk është njoftuar dhe ndihma është dhënë 
pa një vendim paraprak të Komisionit të Ndihmës Shtetërore, neni 14 i Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore kërkon që Departamenti i Ndihmës Shtetërore të fillojë procedurat për ndihmë të 
paligjshme. Kjo mund të rezultojë në një vendim për revokimin e ndihmës së paligjshme nga 
ndërmarrjet që e kanë marrë atë sëbashku me interesin e zbatueshëm për periudhën nga dhënia 
e paligjshme e saj deri në momentin e revokimit të saj.  

Vlerësimet në lidhje me masat e ndihmës shtetërore që nuk kërkojnë njoftim 
paraprak. 

Siç u përmend më herët, lloje të caktuara të ndihmës shtetërore nuk kërkojnë njoftim 
paraprak35. Kjo i referohet, në veçanti: 

▪ Ndihmës me karakter social, e dhënë për konsumatorët individualë, me kusht që një 
ndihmë e tillë të jepet pa diskriminim në lidhje me origjinën e produkteve në fjalë; 
 

▪ Ndihmës së destinuar për të riparuar dëmet e shkaktuara nga katastrofat natyrore ose 
ngjarjet emergjente; 
 

▪ Ndihmës de minimis (zakonisht në shumën më pak se 200,000 për një ndërmarrje të 
vetme për një periudhë tre vjeçare). 

Sidoqoftë, në lidhje me dy pikat e para (neni 5 i ligjit), është e një rëndësie thelbësore të jetë e 
sigurt se: 

• Masa i plotëson objektivat e përcaktuara në këtë nen dhe parametrat e asaj që është de 
jure e pajtueshme 

• Ndihma nuk e tejkalon shkallën e dëmit që vjen nga katastrofat natyrore ose ngjarje të 
jashtëzakonshme (përfshirë p.sh. humbjet që rezultojnë nga kufizimet publike Covid-
19) dhe nëse vlerësohen këto dëme një mekanizëm për ri-kthim është vënë në funksion 
për të saktësuar ndihmën kur dëmi aktual është i ditur. 

Kjo është kryesisht përgjegjësi e ministrisë përkatëse, komunës ose autoritetit tjetër publik të 
ngarkuar me masën e ndihmës. Sikurse në rastin e dështimit për të njoftuar një ndihmë 
shtetërore të njoftueshme, poashtu nëse një autoritet publik bën një gabim në lidhje me këto 
aspekte të nenit 5, ka mundësi që ndihma të deklarohet e paligjshme. 

Në rastin e ndihmës de minimis, sipas rregullave të përgjithshme të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore, kjo gjithashtu nuk i nënshtrohet njoftimit dhe miratimit paraprak. Sidoqoftë, në 
rastin e ndihmës de minimis, zbatohen rregulla specifike të monitorimit dhe mbrojtjes.  

                                                                            
35 Ligji për ndihmën Shtetërore nenet 5 dhe 7. 



40 
 

6. NDIHMA SHTETËRORE E PALIGJSHME  - KONCEPTI 

DHE PASOJAT 

Çfarë është ndihma shtetërore e paligjshme? 

Në përgjithësi, Ligji për Ndihmën Shtetërore ndalon shumicën e formave të ndihmës shtetërore 
përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës njoftohet paraprakisht pranë Departamentit të 
Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore i Republikës së Kosovës. Një masë e ndihmës shtetërore mund të jepet ligjërisht 
vetëm nëse i plotëson kërkesat e Ligjit për Ndihmën Shtetërore36 dhe është miratuar nga 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore. Prandaj, ligji përcakton “ndihmën e paligjshme” si –  

“çdo ndihmë shtetërore e dhënë ose zbatuar pa njoftimin e Komisionit dhe pa autorizimin nga 
ana e këtij të fundit 37”.  

Për shkak të faktit se paralajmërimi dhe miratimi kërkohet në situata ku ndihma e re do të 
sigurohet, ndihma e paligjshme i referohet, në veçanti, ‘ndihmës së re’ të vënë në veprim në 
kundërshtim me kërkesat e Ligjit për Ndihmën Shtetërore. Në këtë drejtim, ligji e përkufizon 
ndihmën e re si çdo ndihmë, d.m.th skemë të ndihmës shtetërore ose ndihmë individuale që nuk 
është ndihmë ekzistuese, duke përfshirë edhe shtesat në ndihmat ekzistuese.  

Ndihma e paligjshme shtetërore 

Shkurtimisht, ndihma e paligjshme i referohet situatave kur: 

(1) Ndihma shtetërore zbatohet pa u njoftuar. 

(2) Ndihma shtetërore e njoftuar zbatohet pavarësisht nga detyrimi për të pritur një 
vendim miratimi nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore (përveç nëse afati i kërkuar për 
një vendim të tillë ka skaduar). 

(3) Ndihma shtetërore e miratuar zbatohet në mënyrë të ligjshme, por në fakt ndihma 
Shtetërore është keqpërdorur. 

(4) Një ofrues i ndihmës shtetërore (ministria, komuna ose autoriteti tjetër publik) 
dështon të respektojë vendimin për masat e përshtatshme të Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore në lidhje me ndryshimin e një mase ekzistuese të ndihmës shtetërore, duke 
përfshirë çdo skemë të ndihmës shtetërore të vazhdueshme (ose potencialisht të 
vazhdueshme) e cila ka filluar para hyrjes në fuqi të ligjit (më 7 shkurt 2017) dhe është 
rishikuar nga Komisioni. 

 

 

Ndihma shtetërore e keqpërdorur- Kjo i referohet çdo ndihme shtetërore që nuk është përdorur 
në përputhje me vendimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore që miraton masën si të 
përputhshme me kërkesat e Ligjit për Ndihmën Shtetërore. Nëse komisioni konsideron se ka 
pasur një keqpërdorim të ndihmës shtetërore, ai ka të drejtë ta rishikojë vendimin e tij të 

                                                                            
36 Ligji (Nr. 05 / L - 100) për Ndihmën Shtetërore në fuqi që nga 7 Shkurt 2017. 
37 Neni 3,  paragrafi 1(6), I Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 
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mëparshëm në lidhje me pajtueshmërinë e ndihmës. Në rastet e duhura, komisioni mund të 
revokojë vendimin e tij të mëparshëm që miraton një masë të ndihmës shtetërore nëse: 

 i) pas miratimit, konstatohet se vendimi ishte bazuar në informacione të pasakta të 
paraqitura në njoftim dhe ku ato informacione ishin të rëndësishme në lidhje me 
vendimin e marrë; ose 

ii) ndihma shtetërore nuk po përdoret në përputhje me vendimin e komisionit38.  

Në raste të tilla, para se të revokohet vendimi dhe para marrjes së një vendimi të ri, komisioni 
duhet të verifikojë argumentet e ofruesit të ndihmës shtetërore dhe të akterëve të tjerë të 
interesuar. Për më tepër, në përputhje me praktikën më të mirë të BE-së dhe atë 
ndërkombëtare, mund të pranohen vetëm devijime relativisht të vogla nga cilido kusht i 
përcaktuar në vendimin fillestar të komisionit; në bazë të asaj se nuk e dëmtojnë 
pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore me ligjin.  

Skemat Para-ekzistuese të Ndihmës Shtetërore - Edhe skemat e ndihmës shtetërore që ende 
vazhdojnë dhe që kanë filluar para hyrjes në fuqi të ligjit (më 7 shkurt 2017), mund të jenë 
objekt i një vendimi të komisionit për ndalim të dhënies së ndihmës. KNSh-ja ka të drejtë të 
propozojë masa të përshtatshme për të siguruar që kjo lloj skeme ekzistuese e ndihmës të jetë 
në përputhje me dispozitat e ligjit. Në disa situata, komisioni mund të kërkojë nga ofruesi të 
ndalojë pagesën e ndihmës në kuadër të një skeme ekzistuese të ndihmës shtetërore dhe mund 
të vendosë që të fillojë një hetim zyrtar ndaj një mase të tillë të ndihmës shtetërore. Kjo shfaqet, 
në veçanti, kur: 

• Informacioni shtesë i marrë në lidhje me skemën e ndihmës shtetërore ngre dyshime në 
lidhje me pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore me dispozitat e Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore dhe ofruesi i ndihmës shtetërore nuk po zbaton masat e duhura të 
propozuara nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore; 

• Ndihma shtetërore jepet duke mos marrë parasysh kushtet e përcaktuara në një 
vendim të Komisionit të Ndihmës Shtetërore (keqpërdorimi i ndihmës); 

• Ofruesi i ndihmës shtetërore nuk arrin të paraqesë informacionin shtesë të kërkuar në 
Departamentin e Ndihmës Shtetërore brenda një afati kohor të arsyeshëm të caktuar 
nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore. 

Departamenti i Ndihmës Shtetërore i Ministrisë së Financave dhe Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore kanë kompetenca të koordinuara sa i përket ndihmës së  paligjshme dhe në lidhje me 
ndihmën shtetërore të njoftuar. Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, kërkohet që departamenti 
të fillojë procedurat për ndihmë të paligjshme, ndërsa Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka të 
drejtë të vlerësojë përputhshmërinë e ndihmës së paligjshme me Ligjin për Ndihmën Shtetërore 
dhe të miratojë çdo vendim përkatës. 

Normalisht Komisioni i Ndihmës Shtetërore vlerëson ndihmën shtetërore në përputhje me 
rregullat e zbatueshme në kohën e vendimit përfundimtar për pajtueshmërinë e masës së 
ndihmës shtetërore me ligjin. Në rastin e masave të panjoftuara të ndihmës shtetërore, 
kërkohet që komisioni të vlerësojë pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore të paligjshme në 
përputhje me kriteret  materiale të përcaktuara në çdo instrument në fuqi në kohën kur është 
dhënë ndihma. Kjo nuk e përjashton mundësinë që ndihma e tillë shtetërore e paligjshme të 
mund të deklarohet në përputhje me Ligjin për Ndihmën Shtetërore. Procesi fillon kur komisioni 
ose departamenti posedon informacion nga ndonjë burim në lidhje me pretendimet për ndihmë 
të paligjshme. Ky informacion mund të arrijë tek autoritetet e ndihmës shtetërore përmes një 
ankese ose si rezultat i bashkëpunimit midis gjykatave kombëtare dhe autoriteteve. Kërkohet 

                                                                            
38 Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 18(1). 
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që autoritetet e ndihmës shtetërore të shqyrtojnë këtë informacion dhe të kërkojnë, nëse është 
e nevojshme, informacion shtesë. Në tabelën më poshtë, shpjegohen procedurat që zbatohen në 
situatat kur ndihma shtetërore jepet pa një vendim paraprak të Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore39. 

Procedura kur ndihma shtetërore jepet pa një vendim miratimi të Komisionit të Ndihmës Shtetërore 

1. Nëse departamenti, me iniciativën e tij në përgjigje të një kërkese nga komisioni ose në bazë 
të informacionit nga palët e interesuara, merr informacion për ndihmë të paligjshme, ai duhet të 
kërkojë ofruesin përkatës të ndihmës shtetërore (ministrisë, komunës ose autoritetit tjetër 
publik) të dorërzojë të gjithë informacionin përkatës në lidhje me ndihmën shtetërore të 
pretenduar të paligjshme brenda pesëmbëdhjetë ditësh pune. 

2. Nëse ofruesi i ndihmës shtetërore nuk arrin të paraqesë informacionin përkatës të kërkuar 
brenda periudhës së caktuar nga departamenti ose ofron informacion jo të plotë, kërkohet që 
Departamenti të përsërisë kërkesën për dorëzimin e informacionit të nevojshëm dhe të 
vendosë një afat të ri prej pesëmbëdhjetë ditësh pune. 

3. Nëse ofruesi i ndihmës shtetërore nuk arrin të paraqesë informacionin e kërkuar brenda 

afatit të fundit të përcaktuar nga departamenti, Komisioni i Ndihmës Shtetërore duhet të 

kërkojë nga ofruesi i ndihmës shtetërore të pezullojë dhënien e ndihmës. 

4. Pasi ka marrë vendimin nga komisioni për të pezulluar ndihmën shtetërore, ofruesi i ndihmës 

shtetërore duhet të pushojë dhënien e ndihmës dhe të informojë departamentin që e ka bërë 

një gjë të tillë.  

5. Komisioni gjithashtu duhet të urdhërojë ri-pagimin (revokimin) e ndihmës së bashku me 

interesin (të llogaritur nga dita kur ndihma e paligjshme ishte në dispozicion të përfituesve deri 

në datën e rikuperimit) në rastet kur vlerësohet se ndihma shtetërore nuk është në përputhje 

me dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Ndihmën Shtetërore.  

 
Procedura në lidhje me ndihmën shtetërore të njoftueshme e cila nuk është njoftuar, kryhet në 
të njëjtën mënyrë dhe përfundon me një vendim pozitiv, negativ ose me kushte të lëshuar nga 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore. 

Pasojat e dhënies së ndihmës shtetërore të paligjshme 

Kërkesa që përfituesi ose përfituesit e një ndihme shtetërore të paligjshme të ri-paguajnë 
ndihmën e marrë me interes, është pasoja më serioze e një ndihme që jepet në mënyrë të 
paligjshme dhe e cila është papajtueshme me Ligjin për Ndihmën Shtetërore. Kjo është e njohur 
si revokimi i ndihmës shtetërore. Këtu është e rëndësishme të theksohet se, ndërkohë që mos 
miratimi i një ndihme shtetërore e bën atë të paligjshme, përpara sesa të nxirret një urdhër 
revokimi  masa duhet gjithashtu të testohet për të parë nëse mund të ishte miratuar ose jo, nëse 
do të ishte njoftuar. 

Revokimi synon të rikthejë pozitën që zbatohej në treg përpara sesa të ndodhte shtrembërimi i 
konkurrencës i shkaktuar nga dhënia e ndihmës së paligjshme. Prandaj, shuma e ndihmës që do 

                                                                            
39 Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 16. 
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të revokohet përfshin një pagesë të interesit për të eleminuar avantazhin real që rezulton nga 
ndihma dhe për të rivendosur situatën ekzistuese para sesa të jepej ndihma në mënyrë të 
paligjshme. Ndihma shtetërore e revokuar dhe interesi përkatës në lidhje me atë paguhen në 
buxhetin e shtetit të Republikës së Kosovës. 

Kjo metodë e korrigjimit të shtrembërimeve në tregje dhe në konkurrencë që rrjedhin nga 
ndihma  shtetërore e paligjshme,  del nga ligji dhe praktika e BE-së. Serioziteti i revokimit të 
ndihmës shtetërore nën sistemin rregullator40 të ndihmës shtetërore të Bashkimit Evropian 
ilustrohet në tabelën më poshtë.  

Regjistri i përditësuar i urdhrave për revokim të ndihmës shtetërore në Bashkimin Evropian 

Rast Shuma e vlerësuar e revokimit 

Klubet spanjolle të futbollit 41 Valencia 20.4 milionë €, Real Madrid 18.4 
milionë, Hercules 6.1 milionë € dhe Elche 3.7 
milionë € dhe deri në 5 milionë € në shlyerjet 
e taksave në lidhje me secilin nga klubet Real 
Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao dhe 
Atlético Osasuna. 

Skema belge e tatimit mbi Fitimin e Tepërt  42 (€700 milionë nga 35 shumëkombëshe) 

Vendimet irlandeze të taksave - Apple 201643 €13 miliardë (plus 2.5 miliardë euro interesi i 
vlerësuar) 

 

Kompetenca e Komisionit të Ndihmës Shtetërore të Kosovës për të urdhëruar revokimin e 
ndihmës shtetërore kufizohet në situatat e përshkruara në nenin 16 të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore siç është elaboruar në Rregulloren (QRK) Nr. 19/2018 për Procedurat dhe Format 
për Njoftimet e Ndihmës Shtetërore. Sipas nenit 17 të rregullores së qeverisë, komisioni, pasi t’i 
ketë dhënë mundësinë ofruesit të ndihmës shtetërore dhe palëve të interesit të paraqesin 
komentet e tyre, është i autorizuar, në situata të caktuara, të marrë një vendim duke kërkuar që 
ofruesi i ndihmës shtetërore dhe përfituesi që të revokojnë përkohësisht çdo ndihmë të 
paligjshme derisa Komisioni të marrë një vendim në lidhje me pajtueshmërinë e një ndihme të 
tillë. Kjo është e njohur si revokimi përkohshëm. Këto raste lindin kur: 

i) masa në fjalë përbën ndihmë shtetërore dhe nuk ka dyshime të mëtutjeshme; dhe 

ii) ekziston një urgjencë për të vepruar; dhe 

iii) ekziston një rrezik serioz për t’i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm dhe të 
pariparueshëm ndaj një konkurrenti.  

Në rastet e revokimit të ndihmës, përveç informacionit që zakonisht duhet të përfshihet në një 
vendim të Komisionit të Ndihmës Shtetërore (veçanërisht në lidhje me praninë e ndihmës 
shtetërore dhe pajtueshmërinë e saj me ligjin), një vendim për revokimin e ndihmës shtetërore 
do të përmbajë gjithashtu informacionin  si në vijim: 

                                                                            
40 Nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian. 
41 Komisioni Evropian: Njoftim për shtyp “Ndihma shtetërore: Komisioni vendos që klubet Spanjolle të futbollit duhet të 
paguajnë ndihmat e papajtueshme”, 4 korrik 2016.  
42 Komisioni Evropian: Vendimi Nr. 1699/2016 / BE i 11 Janarit 2016 Skema e ndihmës shtetërore për përjashtimin nga 
te fitimi i tepërt SA.37667 (2015 / C) (ish 2015 / NN) zbatuar nga Belgjika, GZ L 260, 27 Shtator 2016. 
43 Komisioni Evropian: Vendim për ndihmën Shtetërore SA 38373 i datës 30 gusht 2016 për ndihmën Shtetërore të 
zbatuar nga Irlanda për Apple, GZ L 187 të 19 korrikut 2017.  
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Informacion shtesë për t'u përfshirë në një vendim të Komisionit të Ndihmës Shtetërore 
për revokimin e ndihmës shtetërore 

• Urdhrin e revokimit të ndihmës shtetërore. Ofruesit të ndihmës shtetërore do t'i 
kërkohet të marrë të gjitha masat e nevojshme për revokimin e ndihmës shtetërore të 
paligjshme nga përfituesi(t). 

• Normën mesatare të interesit, të llogaritur që nga dita kur ndihma e paligjshme ka qenë 
në dispozicion të përfitues-it/ve deri në datën e revokimit. 

• Shumën e ndihmës Shtetërore që do të rikuperohet (nëse KNSh-ja vendos të përcaktojë 
sasinë e saktë të shumës) 

• Urdhrin për të anuluar të gjitha pagesat e papaguara të ndihmës sipas skemës nga data 
e miratimit të vendimit (mund të ketë edhe raste kur ofruesit të ndihmës shtetërore 
tashmë i është kërkuar nga KNSh-ja për të pezulluar ndihmën shtetërore siç 
përcaktohet në Nenin 16 (6) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore). 

• Identifikimi i përfituesve të ndihmës nga të cilët do të revokohet ndihma . 

• Afati kohor për revokimin e ndihmës së paligjshme. 

• Një dispozitë që thotë se KNSh-ja duhet të mbahet e informuar për progresin e masave 
të marra për të zbatuar vendimin derisa të përfundojë revokimi i ndihmës së dhënë. 

• Një kërkesë që, brenda periudhës së specifikuar, ofruesi i ndihmës shtetërore duhet të 
paraqesë informacionin e mëposhtëm pranë KNSh-së/DNSh-së: 

- shumën totale të ndihmës së marrë nga secili përfitues (bazuar në formulat ose 
metodologjitë e përcaktuara në vendimin përkatës të rikuperimit); 

- një përshkrim të hollësishëm të masave të marra tashmë dhe të planifikuara në 
përputhje me vendimin; dhe 

- dokumentet që tregojnë se përfituesit janë urdhëruar të ri-paguajë ndihmën. 

 

Afatet e parashkrimit dhe afatet për revokimin 

Neni 17 (1) i Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon që kompetencat e Komisionit të 
Ndihmës Shtetërore për të revokuar ndihmën e paligjshme i nënshtrohen një periudhe 
parashkrimi prej dhjetë vjetësh nga data e dhënies së ndihmës shtetërore. Kjo periudhë kufizimi 
fillon nga dita kur ndihma e paligjshme u është dhënë përfituesve të saj, si një ndihmë 
individuale ose sipas një skeme të ndihmës shtetërore. Çdo veprim në lidhje me ndihmën e 
paligjshme që ndërmerret nga Komisioni ose nga ofruesi i ndihmës shtetërore, duke vepruar në 
bazë të një kërkese të komisionit, do të ndërpresë afatet. Çdo ndërprerje shkakton rifillimin e 
llogaritjes së periudhës së parashkrimit. Nëse vendimi i komisionit apelohet në gjykata, afati i 
parashkrimit pezullohet deri në përfundimin e procedurave gjyqësore. Në fund, neni 18 (3) i 
Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon që çdo ndihmë në lidhje me të cilën ka skaduar afati i 
parashkrimit konsiderohet si një ndihmë ekzistuese. Kjo do të thotë që ai ende mund të 
rishikohet më tej nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore i cili mund të lëshojë masat e duhura për 
ndërprerjen ose modifikimin e saj sipas nenit 19 të ligjit. 
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Për kohën dhe ekzekutimin e vendimeve për revokimin e ndihmës shtetërore, ofruesit përkatës 
të ndihmës shtetërore kërkohet të arrijë revokimin e ndihmës sa më shpejt të jetë e mundur. Në 
raste të përshtatshme, Komisioni i Ndihmës Shtetërore mund t'i sigurojë ndihmë përkatëse 
ofruesit të ndihmës shtetërore për të siguruar që të gjitha aspektet e procesit të revokimit janë 
kuptuar plotësisht dhe se rikuperimi i ndihmës është zbatuar plotësisht. 

“Por ne nuk e dinim, nuk mund të bëhet!” 

Në përputhje me ligjin dhe praktikën e BE-së, ka vetëm dy mbrojtje kundër një urdhri për 
revokimin e ndihmës shtetërore. Së pari, nëse vendimi për revokim deklarohet vetë i paligjshëm 
ose  jo-i-drejtë nga gjykata dhe, së dyti, nëse është tërësisht e pamundur të arrihet revokimi i 
ndihmës. Një ankesë kundër një vendimi të Komisionit të Ndihmës Shtetërore mund t'i 
paraqitet gjykatës kompetente në Kosovë brenda 30 ditëve nga vendimi, por kjo nuk e ndalon 
kërkesën për të filluar revokimin e ndihmës shtetërore të paligjshme. Procesi i revokimit ndalet 
vetëm atëherë kur, dhe nëse, gjykata e anulon vendimin e Komisionit. 

Në lidhje me çdo pretendim se revokimi i ndihmës shtetërore të paligjshme është plotësisht ose 
pjesërisht i pamundur, kjo duhet të zbatohet në mënyrë shumë të kufizuar. Për shembull, nëse 
efekti i revokimit të ndihmës shkakton ose ka të ngjarë të shkaktojë falimentimin e përfituesit, 
kjo nuk është një arsye e pranueshme për të mos rikuperuar ndihmën. Sidoqoftë, nëse përfituesi 
është në mënyrë të ligjshme i falimentuar (dhe nuk po fsheh asete (pasuri) diku tjetër), atëherë 
revokimi  është i pamundur. Po kështu, vështirësitë praktike administrative, siç janë një numër i 
madh i përfituesve dhe autoriteteve të përfshira, në lidhje me pamundësinë e revokimit të 
ndihmës,  nuk janë të pranueshme. Për më tepër, fakti që përfituesi e ka pranuar ndihmën në 
mirëbesim dhe besoi që ofruesi i ndihmës shtetërore veproi me zell në lidhje me ligjshmërinë e 
tij nuk është gjithashtu një mbrojtje kundër rikuperimit. Në këtë pikë, ndërkohë që për 
siguruesit e ndihmës shtetërore qartazi ka një detyrë që të veprojnë në përputhje me Ligjin, ka 
edhe një detyrë kujdesi nga ana e një ndërmarrje që merr ndihmë shtetërore për t’u siguruar që 
ndihma është e ligjshme. Në veçanti, një përfitues i ndihmës shtetërore të paligjshme nuk mund 
të mbështetet në ndonjë faj nga ana e ofruesit të ndihmës shtetërore (p.sh. fakti që ndihma nuk 
ishte njoftuar dhe miratuar nga KNSh-ja ose fakti që masa ekziston në ligjin kombëtar). Ky parim 
u shpreh më së miri në Rastin “BUG-Alutechnik” të vitit 1990, ku Gjykata Evropiane e Drejtësisë 
deklaroi se: 

“...në parim, ndërmarrjet të cilave u është dhënë një ndihmë, nuk mund të kenë një pritshmëri 
të ligjshme se ndihma është e pajtueshme vetëm nëse është dhënë në përputhje me 
procedurën e përcaktuar në atë nen. Një biznesmen i zellshëm normalisht duhet të jetë në 
gjendje të përcaktojë nëse është ndjekur ajo procedurë”44. 

 

 

 

 

                                                                            
44 Rasti C-5/89: Gjermania kundër Komisionit (BUG-Alutechnik), [1990], I ECR 3453 në 3457. 
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7. NDIHMA DE MINIMIS E SHPJEGUAR  
Ndihmë e cila nuk është subjekt i njoftimit dhe autorizimit nga Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore 

Në fjalë të përgjithshme, Ligji i Ndihmës Shtetërore ndalon shumicën e formave të ndihmës 
shtetërore, përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës është njoftuar paraprakisht pranë 
Departamentit të Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve dhe më 
pas është miratuar nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore. 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 
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-së45, 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 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 ndjekur i 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 

                                                                            
45 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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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 tu 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. 

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.  

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 Kosovës46). 

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 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 

                                                                            
46Sipas 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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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. 

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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8. NDIHMA DE MINIMIS - PYETJET E SHPESHTA 

1. Çfarë është ndihma de minimis? Si mund ta dalloj një ndihmë de minimis?  

Termi "de minimis" do të thotë diçka me rëndësi të vogël, ndihma në shuma të vogla. Ndërsa 
Ligji për Ndihmë Shtetërore kërkon njoftimin paraprak të shumicës së llojeve të ndihmave 
shtetërore (Departamenti për Ndihmë Shtetërore i Ministrisë së Financave) dhe ndalon 
zbatimin para miratimit të tyre nga Komisioni për Ndihmë Shtetërore, ndihma për një 
ndërmarrje të vetme e cila është më pak 200,000 € (ose 100,000 € në rastin e ndërmarrjeve të 
transportit) për një periudhë 3 vjeçare klasifikohet si ndihmë de minimis. Meqenëse ndihma de 
minimis supozohet të ketë efekte të kufizuara në konkurrencë dhe tregti, ajo monitorohet në 
vend se të kontrollohet nën sistemin rregullativ të ndihmës shtetërore të Kosovës. 

Neni 5 i Ligjit për Ndihmë Shtetërore përcakton konceptin e ndihmës de minimis dhe 
Rregullorja e Qeverisë (QRK) Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis shtjellon më tej konceptin 
dhe përcakton detajet për çështje të tilla si monitorimi dhe masat mbrojtëse rregullative në 
lidhje me ndihmën de minimis.  

2. A konsiderohet ndihmë shtetërore dhe a kërkon ndonjë aprovim paraprak?  

Sipas Ligjit për Ndihmë Shtetërore dhe Rregullores së Qeverisë 2020, ndihma minimale e dhënë 
për një ndërmarrje të vetme për një periudhë tre vjeçare e cila nuk kalon një 200,000 € (ose 
100,000 € në rastin e ndërmarrjeve të transportit), konsiderohet se nuk plotëson kriteret e 
ndihmës shtetërore nga neni 3 i ligjit (i cili përcakton "ndihmën shtetërore") dhe, rrjedhimisht, 
nuk përbën ndihmë shtetërore brenda kuptimit të ligjit.  

Ndihma de minimis nuk i nënshtrohet njoftimit dhe autorizimit paraprak nga Komisioni për 
Ndihmë Shtetërore - me kusht që të jepet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo përfshinë, 
në veçanti, Rregulloren e Qeverisë (QRK) Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis. Sidoqoftë, ka 
disa përjashtime të përcaktuara në rregullore në përputhje me standardet e BE-së. Për 
shembull, ndihma de minimis mund të mos jepet për blerjen e automjeteve të transportit ose për 
të ndihmuar vendosjen e operacioneve të eksportit. Në mënyrë të barabartë, dhe kjo njihet si 
"transparencë e ndihmës de minimis", çdo ndihmë që nuk mund të llogaritet si një shumë e 
barasvlershme me një grant të drejtpërdrejtë përjashtohet. Kjo sepse është e pamundur të 
sigurohet që niveli i pragut të respektohet nëse një llogaritje e vetme nuk mund të bëhet. Në 
raste të tilla, një masë që mund të duket se është ndihmë de minimis nuk është ndihmë de 
minimis dhe i nënshtrohet rregullave të përgjithshme për ndihmën shtetërore të përcaktuara 
me ligj. 

3. Cilat janë rregullat e ndihmës de minimis? Ku mund t’i gjej?  

Ligji për Ndihmë Shtetërore përcakton kërkesat e përgjithshme në lidhje me ndihmën de 
minimis. Në mënyrë të veçantë, neni 7 i ligjit përcakton që ndihma de minimis nuk përbën 
ndihmë shtetërore dhe ndihma e tillë nuk i nënshtrohet njoftimit dhe autorizimit të komisionit, 
me kusht që të jepet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Neni parasheh që kriteret, 
fushëveprimi dhe procedurat për dhënien e ndihmës “de minimis” do të përcaktohen në aktet 
nënligjore. Konkretisht, rregullat e hollësishme për ndihmën de minimis janë përcaktuar në 
Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis. Ajo 
përcakton kriteret dhe procedurat për dhënien e ndihmës de minimis. Kjo Rregullore transpozon 
dispozitat e Rregullores së Komisionit Evropian Nr. 1407 të vitit 201347. 

                                                                            
47 Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1407/2013 e datës 18 dhjetor 2013 mbi zbatimin e neneve 107 dhe 108 të Traktatit mbi 
funksionimin e Bashkimit Evropian për ndihmën de minimis, OJ L 352 i datës 24 dhjetor 2013.  
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4. Kur do të përdoret Rregullorja e Qeverisë për Ndihmën De Minimis?  

Rregullorja e Qeverisë Nr.04/2020 për Ndihmën De minimis  përcakton kriteret dhe procedurat 
për dhënien e ndihmës de minimis. Rregullorja do të përdoret kur dhënësit e ndihmës japin 
ndihmë de minimis. Kjo rregullore do të përdoret gjithashtu nga autoritetet e zbatimit të 
ndihmës shtetërore për regjistrimin dhe monitorimin e ndihmës de minimis.  

5. A i referohet ndihma de minimis vetëm granteve dhe subvencioneve?  

Ndihma de minimis mund të merr shumë forma; përfshirë grantet, huatë, garancitë, 
përjashtimet nga taksat etj. Sidoqoftë, për t'u kualifikuar si ndihmë de minimis, vlera e një mase 
e cila nuk është një grant duhet të jetë në gjendje të llogaritet si një shumë e barasvlershme me 
një grant (dhe para se tatimet përkatëse të zbriten). Kjo është e njohur si transparencë e ndihmës 
de minimis - duke këmbëngulur se ajo duhet të jetë e aftë të shprehet si e barasvlershme me 
grantin bruto (nëse nuk është një grant).  

Rregullorja e Qeverisë Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis ofron ndihmë se si të bëhet kjo 
llogaritje në disa raste më komplekse, p.sh. në lidhje me garancitë publike.  

6. Pse duhet të jemi në përputhje me rregullat e ndihmës de minimis pasi kjo nuk konsiderohet 
ndihmë shtetërore?  

Ndihma de minimis në përputhje me Rregulloren e Qeverisë Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis 
si në aspektin e substancës ashtu edhe procedurës konsiderohet se nuk është ndihmë 
shtetërore brenda kuptimit të Ligjit për Ndihmë Shtetërore. Në terma realë, ky është një 
përjashtim nga proceset e njoftimit paraprak dhe aprovimit të kontrollit të ndihmës shtetërore 
sipas Ligjit për Ndihmë Shtetërore.  

Sipas ligjit të BE, i cili është bazë e rregullores, edhe shuma të vogla të ndihmës mund të 
shtrembërojnë konkurrencën dhe tregtinë. Me sasi të vogla të ndihmës, konkurrenca mund të 
shtrembërohet në një masë më të vogël, por ndihma përsëri mund të ndikojë në konkurrencë 
dhe tregti. Rrjedhimisht, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian ka vendosur se çështja nëse 
ndihma do të konsiderohet të ketë ndikim thelbësor ndaj tregtisë apo jo është më pak çështje 
sasie sesa e rrethanave të çështjes. Kjo do të thotë që edhe ndihma me sasi të vogla mund të 
ndikojë në tregtinë ndërmjet shteteve anëtare ku ekziston një konkurrencë e fortë në sektorin 
në fjalë.48 Kjo qasje u konfirmua më tej nga Rasti Altmark kur gjykata vendosi se nuk ka asnjë 
prag ose përqindje nën të cilën mund të konsiderohet se tregtia midis shteteve anëtare nuk 
ndikohet dhe se shuma relativisht e vogël e ndihmës ose madhësia relativisht e vogël e 
ndërmarrjes që e merr atë nuk përjashton si të tillë mundësinë që tregtia midis shteteve anëtare 
mund të ndikohet49.  

Sipas Ligjit për Ndihmë Shtetërore, ndihma minimale nuk plotëson të gjitha kriteret e ndihmës 
Shtetërore, dhe ofruesit e ndihmës mund të japin një ndihmë të tillë nëse plotësohen disa 
kërkesa. Sidoqoftë, dhënësit e shumave shumë të kufizuara të ndihmës duhet ende të sigurojnë 
pajtueshmëri me rregullat e ndihmës de minimis (të substancës dhe procedurës) të përcaktuara 
në rregulloren për ndihmën de minimis. Në rastet kur ndihma nuk është në përputhje me këto 
rregulla, një ndihmë e tillë nuk konsiderohet të jetë ndihmë de minimis. Si pasojë, një ndihmë e 
tillë do të përbënte ndihmë shtetërore brenda kuptimit të ligjit dhe duhet t'i njoftohet 

                                                                            
48 Rasti 259/85: Franca kundër Komisionit [1987] ECR 4393, paragrafi 24, Rasti C-303/88, Itali kundër Komisionit 
[1990] ECR 1-1433, paragrafi 27. 

49 Rasti C-280/00: Altmark Trans GmbH dhe Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH dhe Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, aktgjykimi i datës 24 korrik 2003, ECLI: EU: C: 2003: 
415. 
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Departamentit për Ndihmë Shtetërore dhe të aprovohet nga Komisioni për Ndihmë Shtetërore. 
Ndihma shtetërore mund të hyjë në fuqi vetëm kur Komisioni për Ndihmë Shtetërore ka 
miratuar një vendim pozitiv. 

Prandaj, pajtueshmëria me Rregulloren Nr. 044/2020 ofron disa përparësi (veçanërisht zbatimi 
i shpejtë) kur dhënësi i ndihmës është në pajtim me rregulloren.  

7. A mund të t’i shpëtojmë pasojave për mos respektim të rregullave? Pse është kaq e 
rëndësishme t'i përmbahemi rregullave?  

Injorimi i rregullave të ndihmës de minimis dhe prezantimi i një mase mbështetëse do të thotë 
që masa mund të përbëjë ndihmë të pa njoftuar. Ndihma e pa njoftuar që gjithashtu konstatohet 
se nuk përputhet me Ligjin për Ndihmë Shtetërore është e paligjshme dhe duhet të ri-paguhet 
me interes (revokimi i ndihmës së paligjshme shtetërore) dhe masa e ndihmës gjithashtu duhet 
të ndërpritet. Kjo është pasoja më serioze e një ndihme që jepet në mënyrë të paligjshme dhe që 
nuk është në pajtim me Ligjin për Ndihmë Shtetërore. Mosrespektimi i rregullave mbart 
gjithashtu rrezikun që realizimi i duhur i objektivave të politikës së qeverisë përmes masave të 
ndihmës të dështojë dhe të diskreditohet. Për më tepër, dhënësit e ndihmës mund të paditen në 
gjykatë. Dhënësit e ndihmës dhe përfituesit gjithashtu mund të paditen nga konkurrentët për 
dëmet.  

8. Çfarë është një ndërmarrje dhe një ndërmarrje e vetme?  

Që ndihma shtetërore të bjerë brenda fushëveprimit të ligjit të konkurrencës, ajo duhet t'i jepet 
një ndërmarrjeje. Një ndërmarrje është çdo entitet, pavarësisht nga statusi i saj juridik apo 
mënyra se si financohet, që ushtron një aktivitet ekonomik Aktivitet ekonomik nënkupton çdo 
aktivitet që konsiston në ofrimin e mallrave ose shërbimeve në një treg të veçantë. Sipas 
Rregullores Nr. 044/2020, një grup i ndërmarrjeve mund të konsiderohet si një ndërmarrje e 
vetme për qëllimet e marrjes së ndihmës shtetërore ose ndihmës de minimis. Në mënyrë të 
veçantë, për qëllim të llogaritjes së shumës së lejuar të ndihmës duhet të përfshihen të gjitha 
ndërmarrjet që i përkasin grupit, si dhe ndihma e dhënë atyre. Kjo është për të shmangur 
krijimin e kompanive të tjera përkatëse për ndarjen e pragut maksimal.  

Sipas rregullores, një ‘ndërmarrje e vetme’ - është një ndërmarrje që përfshinë të gjitha 
ndërmarrjet që kanë të paktën një nga marrëdhëniet e mëposhtme me njëra-tjetrën (ose 
përmes ndërmarrjeve të tjera):  

• Një ndërmarrje ka shumicën e të drejtave të votës të aksionarëve ose anëtarëve në një 
ndërmarrje tjetër;  

• Një ndërmarrje ka të drejtë të emërojë ose heqë shumicën e anëtarëve të organit 
administrativ, menaxhues ose mbikëqyrës të një ndërmarrjeje tjetër;  

• Një ndërmarrje ka të drejtë të ushtrojë një ndikim dominues mbi një ndërmarrje tjetër 
në përputhje me një kontratë të lidhur me atë ndërmarrje ose me një dispozitë në 
memorandumin e saj ose në statutin e saj;  

• Një ndërmarrje, e cila është aksionare ose anëtare në një ndërmarrje tjetër, kontrollon 
e vetme, në përputhje me një marrëveshje me aksionarët e tjerë ose anëtarët e asaj 
ndërmarrjeje, shumicën e të drejtave të votës të aksionarëve ose anëtarëve në atë 
ndërmarrje.  

 

9. Kush është përgjegjës për pajtueshmërinë me pragun de minimis?  

Ministria përkatëse, komuna ose autoriteti tjetër publik (si dhënës i ndihmës) është kryesisht 
përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me kufijtë dhe procedurat përkatëse në fuqi në lidhje 



53 
 

me ndihmën de minimis. Dhënësit e ndihmës duhet të sigurojnë që shuma nuk do të tejkalojë 
pragun e ndihmës de minimis. Kur japin ndihmë de minimis, dhënësit duhet të sigurojnë që 
rregullat e grumbullimit të ndihmës të respektohen, d.m.th që të gjitha burimet e ndihmës tjetër 
të llogariten në lidhje me kufijtë e pragut për ndihmën de minimis. Në praktikë, kjo do të thotë 
që ofruesve të ndihmës u kërkohet të insistojnë që përfituesit t'u sigurojnë atyre informacion 
me shkrim për çdo ndihmë tjetër de minimis të marrë gjatë periudhës 3-vjeçare. Dhënësit 
gjithashtu duhet të sigurojnë që, nëse ndërmarrja po merr ndihmë sipas një skeme të njoftuar të 
ndihmës shtetërore në lidhje me të njëjtat kosto, ndihma de minimis nuk do ta marrë ndihmën e 
njoftuar shtetërore mbi kufijtë e lejuar për atë masë të veçantë të ndihmës shtetërore.  

Përfituesi ose përfituesi i mundshëm është gjithashtu përgjegjës për bashkëpunim të plotë dhe 
të ndershëm me dhënësin e ndihmës në konfirmimin e natyrës de minimis të një mase ndihme; 
përfshirë, për shembull, dhënien e informacione mbi ndihmën e marrë nga ai dhe kompanitë 
përkatëse. Përfundimisht, nëse shkelen rregullat për ndihmën de minimis, përfituesi mund të 
ketë përgjegjësi më të mëdha p.sh. për ta kthyer ndihmën, për tu përballë me procedura ligjore, 
etj. 

10. Cilat janë pragjet e ndihmës de minimis?  

Sipas Rregullores së Qeverisë Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis, ndihma mund të jepet deri 
në një kufi maksimal prej 200,000 € për një ndërmarrje të vetme për një periudhë tre vjeçare, 
ose 100,000 € në rastin e ndihmës për transportin rrugor të mallrave (por duke përjashtuar 
ndihmën për blerjen e kamionëve). Kufijtë maksimal të përcaktuar në rregullore zbatohen 
pavarësisht nga forma e ndihmës de minimis ose objektiva i ndjekur. Periudha prej tre viteve 
fiskale duhet të përcaktohet duke iu referuar viteve fiskale të përdorura nga ndërmarrja në 
Kosovë. Për më tepër, edhe pse nuk është rregulluar në mënyrë specifike në ligjin kombëtar të 
Kosovës, ndihma deri në €500,000 mund të jepen si ndihmë de minimis në rrethanat e veçanta 
të kompensimit për sigurimin e Shërbimeve me Interes të Përgjithshëm Ekonomik (ShIPE).  

11. Çfarë ndodh nëse ndihma tejkalon pragun e rregullores për ndihmën de minimis?  

Nëse ndihma e dhënë tejkalon pragun përkatës të ndihmës de minimis, e gjithë shuma e 
ndihmës nuk konsiderohet të jetë më ndihmë de minimis. Si rrjedhojë, ndihma që tejkalon kufirin 
përkatës de minimis i nënshtrohet njoftimit paraprak dhe miratimit të Komisionit për Ndihmë 
Shtetërore. Kur ndihma e tillë nuk njoftohet paraprakisht dhe vihet në fuqi, Departamentit për 
Ndihmë Shtetërore i kërkohet të fillojë procedurën e Ligjit për Ndihmë Shtetërore lidhur me 
ndihmën e paligjshme. 

12. Cili është roli i Komisionit për Ndihmë Shtetërore në lidhje me ndihmën de minimis?  

Meqenëse ndihma de minimis nuk konsiderohet të jetë ndihmë shtetërore brenda kuptimit të 
Ligjit për ndihmë shtetërore, nuk ka nevojë të njoftohet paraprakisht dhe të presë miratimin nga 
Komisioni për Ndihmë Shtetërore. Prandaj, normalisht nuk ka asnjë rol për Komisionin për 
Ndihmë Shtetërore.  

Sidoqoftë, në disa rrethana (dhe në interes të sigurisë juridike) një dhënës i ndihmës mund të 
zgjedhë të njoftojë një masë të ndihmës de minimis për tu siguruar që në fakt është ndihmë de 
minimis. Në ato rrethana, Komisioni në mënyrë tipike do të merrte një vendim për këtë pikë 
specifike.  

13. A kanë të drejtë ndërmarrjet në vështirësi të marrin ndihmë de minimis?  

Kompanitë që kalojnë nëpër vështirësi financiare nuk përjashtohen nga fushëveprimi i 
Rregullores dhe iu lejohet të marrin ndihmë de minimis. 

14. Çfarë është ndihma transparente?  
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Ndihma transparente nënkupton ndihmën kur është e mundur të llogaritet saktësisht 
ekuivalenti i grantit bruto të ndihmës ex ante pa ndonjë nevojë për të ndërmarrë një vlerësim të 
rrezikut. Mbështetja de minimis mund të ketë forma të ndryshme. Sidoqoftë, për të lejuar një 
llogaritje të vetme në lidhje me kufirin e pragut të ndihmës de minimis, shumat maksimale të 
ndihmës duhet të shprehen si një grant në para. Rregullorja përcakton që grantet dhe 
subvencionet me interes konsiderohen si transparente. Injektimet me kapital dhe masat e 
financimit të rrezikut janë transparente nëse plotësohen disa kushte. Dispozitat specifike 
zbatohen për huatë dhe garancitë dhe instrumentet e tjera të ndihmës. 

15. Unë jam një OJQ, a duhet të jem në përputhje me rregullat de minimis?  

Ndihma e ofruar për OJQ-të duhet të jetë në përputhje me rregullat për ndihmë shtetërore nëse 
ndihma ofrohet për të mbështetur një entitet të angazhuar në aktivitet ekonomik. Rregullat për 
ndihmë shtetërore në përgjithësi zbatohen vetëm kur pranuesi i ndihmës shtetërore është një 
"ndërmarrje" e cila kryen aktivitet ekonomik. Aktivitet ekonomik nënkupton çdo aktivitet që 
konsiston në ofrimin e mallrave ose shërbimeve në një treg të caktuar. Një entitet që kryen 
aktivitete ekonomike dhe jo-ekonomike duhet të konsiderohet si një ndërmarrje vetëm në 
lidhje me aktivitetet ekonomike.  

Nuk ka rëndësi nëse kjo ndërmarrje është krijuar për të realizuar fitime. Statusi i saj sipas ligjit 
kombëtar nuk është gjithashtu vendimtar. Mund të jetë një sipërmarrje, sipërmarrje e 
përbashkët, shoqatë, klub sportiv ose OJQ. E njëjta gjë vlen për një entitet që zyrtarisht është 
pjesë e administratës publike. 

Meqenëse shumë OJQ në Kosovë janë të angazhuara në aktivitete ekonomike, në raste të 
përshtatshme, rregullat e ndihmës de minimis mund të jenë të rëndësishme për OJQ të 
caktuara. 

16. Unë jam një ndërmarrje e vetme e përbërë nga tre ndërmarrje. A mundet secila nga 
ndërmarrjet e mia të pranojë kufirin maksimal prej 200,000 € gjatë periudhës së tre viteve 
fiskale?  

Jo. Sipas Rregullores Nr.04/2020 për Ndihmën De minimis , ndihma mund të jepet deri në një kufi 
maksimal prej 200,000 € për një ndërmarrje të vetme për një periudhë tre vjeçare, ose 100,000 
€ në rastin e ndihmës për transportin rrugor me përjashtim të ndihmës për blerjen e 
automjeteve për transport rrugor. 

17. A nënkupton ndihma de minimis marrjen e 200,000 € nga secili institucion publik për 
ndërmarrje?  

Jo. Pragu prej 200,000 € në lidhje me ndihmën de minimis vlen për ndihmën e marrë nga të 
gjitha burimet. Është e rëndësishme, pra, që dhënësit e ndihmave të marrin parasysh efektin 
kumulativ të ndihmës së re me çdo ndihmë të dhënë për të njëjtën ndërmarrje sipas skemave të 
ndryshme dhe nga burime të ndryshme.  

18. Po sikur një ndërmarrje të marrë ndihmë de minimis nga më shumë se një burim publik, si 
grumbullohet ndihma?  

Një shembull këtu sipas rregullave të përgjithshme të Rregullores Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De 
minimis do të ishte një ndërmarrje e vetme e cila ka marrë një subvencion kredie me vlerë 
10,000 në vit duke filluar nga viti 2018, një grant tjetër prej 50,000 në vitin 2019 dhe ka të 
drejtë të marrë një grant shtesë prej 120,000 në vitin 2020. Secila prej këtyre tre masave është 
ndihmë de minimis, bashkë në shumë prej gjithsej 200,000 gjatë periudhës tre vjeçare prej 2018 
deri në 2020. Kjo gjithashtu do të thotë që ndihma maksimale e mëtejshme de minimis që kjo 
firmë mund të marrë në vitin 2021 është 20,000.  
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Një situatë tjetër është kur një ndërmarrje, për shembull, merr 200,000 si ndihmë në lidhje me 
kompensimin për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. Këtu kufiri 
maksimal është 500,000 dhe Rregullorja lejon që ndihma e përgjithshme de minimis (p.sh. 
200,000 të tjera) të shtohet në ndihmën de minimis të ShEPI me kusht që të respektohet kufiri i 
ndihmës de minimis të ShEPI.  

Gjithashtu, nëse një firmë ka marrë ndihmë shtetërore e cila nuk është ndihmë de minimis në 
periudhën përkatëse tre vjeçare (tre vitet e fundit fiskale), ajo mund të marrë ndihmë de minimis 
shtesë përveç nëse ndihma de minimis gjithashtu lidhet me të njëjtat kosto specifike të 
pranueshme të mbështetura nga ndihma shtetërore e miratuar. Në atë rast, kufiri i përgjithshëm 
i masës së aprovuar mbetet kufiri absolut për ndihmë.   

 

19. Çfarë është pragu de minimis për ndërmarrjet që kryejnë aktivitete të transportit rrugor?  

Sipas Rregullores Nr. 04/2020 për Ndihmën De minimis, ndihma de minimis mund të jepet deri në 
një kufi maksimal prej 100,000 € në rastin e ndihmës për sektorin e transportit rrugor - por 
duke përjashtuar ndihmën për blerjen e automjeteve të transportit rrugor. 

20. Si institucion dhënës, nuk jam i sigurt nëse e njëjta ndërmarrje ka marrë ndihmë nga diku 
tjetër. Si mund ta zbuloj atë?  

Para dhënies së ndihmës, dhënësit të ndihmës i kërkohet të merr një deklaratë nga ndërmarrja  
përkatëse, në formë të shkruar ose elektronike, për ndonjë ndihmë tjetër de minimis të pranuar 
gjatë dy viteve paraprake fiskale dhe vitin aktual fiskal (Forma e deklaratës është në Aneksin 2 
të Rregullores Nr.04/2020 për Ndihmën De minimis). Përveç kësaj, nga dhënësi i ndihmës kërkohet 
gjithashtu, para se të japë ndihmë të re de minimis, të kërkojë informacione nga Departamenti për 
Ndihmë Shtetërore mbi ndihmën de minimis që i është dhënë më parë përfituesit të synuar. Një 
dhënës i ndihmës de minimis mund të japë ndihmë të re de minimis vetëm pasi të jetë kontrolluar 
që kjo nuk do të rris shumën totale të ndihmës de minimis të dhënë ndërmarrjes në fjalë në një 
nivel mbi kufirin maksimal përkatës të ndihmës de minimis.  

Nëse një ndihmë e re për një firmë të veçantë do të kalonte kufirin de minimis, ajo ndihmë nuk 
është më de minimis dhe nuk duhet të jepet ose përndryshe të njoftohet paraprakisht në 
Departamentin për Ndihmë Shtetërore në mënyrë që të merret një vendim nga Komisioni për 
Ndihmë Shtetërore. 

 

21. Cilat janë kërkesat e monitorimit të rregullores për dhënësit dhe përfituesit?  

Rregullorja Nr. 04/2020 mbi Ndihmën De minimis kërkon që të gjitha institucionet që japin ndihmë 
(Ministritë, Komunat dhe autoritetet e tjera publike) të mbajnë regjistra të hollësishëm në lidhje 
me ndihmën de minimis të dhënë entiteteve ekonomike dhe t'i mbajnë këto regjistra për një 
periudhë prej 10 viteve fiskale. Në mënyrë të veçantë, kjo i referohet informacioneve në lidhje 
me shumat e ndihmës, dhënësve të ndihmës de minimis si dhe datave që saktësojnë se kur është 
dhënë ndihma. Nga ana tjetër, përfituesit e ndihmës de minimis duhet të mbajnë regjistra të 
saktë të secilës ndihmë de minimis të marrë; veçanërisht informacionet mbi shumën, dhënësit e 
ndihmave, datat e pagesës dhe qëllimin dhe mënyrën e dhënies së ndihmës de minimis. Këto 
regjistra gjithashtu duhet të mbahen për një periudhë prej 10 vjetësh nga data kur është marr 
ndihma de minimis për herë të fundit. 

Departamenti për Ndihmë Shtetërore i Ministrisë së Financave është përgjegjës për 
monitorimin e ndihmës Shtetërore në Kosovë, përfshirë ndihmën de minimis (Ligji për Ndihmën 
Shtetërore, Neni 8.2). Ai mund të kërkojë informacione në lidhje me dhënien e ndihmës në çdo 



56 
 

kohë. Për më tepër, ofruesve të ndihmës u kërkohet të raportojnë çdo vit në Departamentin 
(deri në fund të Marsit) për të gjitha ndihmat e dhëna në vitin e kaluar. 

22. Cilat janë kërkesat e raportimit të rregullores për ndihmën de minimis për dhënësit dhe 
përfituesit e ndihmës?  

Dhënësit e ndihmës de minimis duhet të ofrojnë informacione të detajuara në Departamentin 
për Ndihmë Shtetërore për çdo ndihmë de minimis që i ofrohet një entiteti ekonomik. Këto 
informacione duhet të ofrohen brenda 15 ditëve pas dhënies së ndihmës së re de minimis. Para 
dhënies së ndihmës, nga dhënësi i ndihmës shtetërore kërkohet të merr një deklaratë nga 
ndërmarrja përkatëse, në formë të shkruar ose elektronike, për çfarëdo ndihmë tjetër de 
minimis të pranuar gjatë dy viteve paraprake fiskale dhe vitit aktual fiskal.  

Në përgjithësi, Departamenti për Ndihmë Shtetërore i Ministrisë së Financave është përgjegjës 
për monitorimin e ndihmës shtetërore në Kosovë, përfshirë ndihmën de minimis. Rrjedhimisht, 
ai mund të kërkojë informacione lidhur me dhënien e ndihmës (përfshirë ndihmën de minimis) 
në çdo kohë. Për më tepër, dhënësve të ndihmës u kërkohet t’i raportojnë çdo vit Departamentit 
(deri në fund të marsit) për të gjitha ndihmat e dhëna në vitin e kaluar (përfshirë ndihmën de 
minimis). 
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9. NDIHMA SHTETËRORE KUR DETYRIMET E 

SHËRBIMIT PUBLIK NGA NDËRMARRJET 

KOMPENSOHEN NGA SHTETI (“SHËRBIMET ME 

INTERES TË PËRGJITHSHËM EKONOMIK”) 

Ligji për Ndihmën Shtetërore e përkufizon “ndihmën shtetërore” si: 

“çdo shpenzim aktual apo shpenzim i mundshëm, apo reduktim i të ardhurave të shtetit, e 
dhënë në çfarëdo forme nga ana e dhënësit ose që mund t’i atribuohen shtetit, e cila 
drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë shtrembëron ose rrezikon ta shtrembërojë 
konkurrencën duke favorizuar përfitues të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhime të 
mallrave dhe shërbimeve të caktuara, dhe që bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës50” 

Në terma të përgjithshëm, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës shtetërore 
përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës është njoftuar paraprakisht në 
Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve 
për vlerësim dhe më pas miratuar nga Komisioni i  Ndihmës Shtetërore i Republikës së 
Kosovës. Ndihma shtetërore për prodhuesit kryesorë në sektorët e bujqësisë dhe 
peshkimit përjashtohet nga ligji. Përveç kësaj, rregullime të veçanta zbatohen për lloje 
të caktuara të ndihmës sociale përmes bizneseve dhe për ndihmën shtetërore për të 
kompensuar dëmet që rezultojnë nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e 
jashtëzakonshme. Një lloj tjetër i veçantë përfshin sasi të vogla të ndihmës shtetërore 
(e njohur si ndihma "de minimis). Normalisht, këto nuk kërkojnë njoftim paraprak dhe 
miratim. 

Ky përkufizim i "ndihmës shtetërore" në Ligjin për Ndihmën Shtetërore thekson se ndihma 
shtetërore përfshin një avantazh ekonomik të dhënë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë  nga autoritetet publike për përfitues komercialë mbi një bazë selektive. Rregullat e 
ndihmës shtetërore zbatohen vetëm kur përfituesi i një mase është një person fizik ose juridik, 
publik ose privat, i cili kryen një aktivitet ekonomik dhe në këtë mënyrë merr pjesë në tregtinë e 
mallrave dhe/ose shërbimeve51. Në të njëjtën kohë, klasifikimi i një përfituesi si ndërmarrje 
tregtare nuk varet nga fakti nëse njësia ekonomike është krijuar për të gjeneruar fitime. Kjo 
varet tërësisht nga natyra e aktiviteteve të saj (ekonomike ose jo-ekonomike). Për më tepër, një 
person fizik ose juridik në sektorin publik ose privat i cili kryen që të dyja- si aktivitete 
ekonomike52 poashtu edhe aktivitete jo-ekonomike dhe merr ndihmë shtetërore do të 
konsiderohet si një përfitues komercial vetëm në lidhje me aktivitetet e tij ekonomike. 

Në zbatim të përkufizimit, në fakt, ka gjashtë teste për të identifikuar nëse një masë përbën 
ndihmë shtetërore për qëllimet e rregullimit të ndihmës shtetërore në Kosovë. 

 

 

                                                                            
50 Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 3 (1) (1). 
51 Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore, neni 3(1).   
52 Një aktivitet ekonomik është çdo aktivitet që konsiston në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në një treg. 
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Gjashtë testet që një masë mbështetëse të përbëjë ndihmë shtetërore për qëllimet e rregullimit 

TESTI 1: Masa nuk përjashtohet nga fushëveprimi i Ligjit për Ndihmën Shtetërore; dhe 

TESTI 2: Masa mbështet një ndërmarrje tregtare ose një aktivitet ekonomik; dhe 

TESTI 3: Mbështetja sigurohet nga shteti ose përmes burimeve shtetërore (duke mbuluar si 
shpenzimet publike poashtu edhe të hyrat e parashikuara në buxhetin publik); dhe 

TESTI 4: Masa krijon një avantazh për një person fizik ose juridik të angazhuar në veprimtari 
ekonomike (d.m.th. përfituesi merr një përfitim të cilin nuk do ta kishte marrë gjatë rrjedhës 
normale të biznesit); dhe 

TESTI 5: Mbështetja është selektive (d.m.th. është e synuar për të përfituar prodhimi i mallrave 
të caktuara, furnizimi i shërbimeve të caktuara, ndërmarrje të caktuara, sektorë dhe/ose rajone 
ose lokalitete); dhe 

TESTI 6: Ekziston një ndikim aktual ose i mundshëm në konkurrencë dhe një efekt aktual ose të 
mundshëm në tregtinë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.  

 

Masat mbështetëse përbëjnë ndihmë shtetërore për qëllime të zbatimit të Ligjit për Ndihmën 
Shtetërore vetëm kur plotësojnë të gjitha kriteret e mësipërme. Kur të paktën një nga kriteret 
nuk plotësohet, mbështetja e dhënë nga shteti nuk përbën ndihmë Shtetërore dhe, për këtë 
arsye, nuk është brenda fushës së rregullimit të ndihmës shtetërore në Kosovë. 

Masat e ndihmës shtetërore mund të marrin forma të ndryshme dhe ekzistojnë për një gamë të 
gjerë arsyesh. Një rast i tillë është kur shteti (një ministri, një komunë ose një organizatë tjetër 
publike) komision një ndërmarrje (publike ose private) për të siguruar një shërbim në emër të 
shtetit të cilin tregu nuk do ta siguronte ndryshe, ose do ta bënte atë vetëm në mënyrë të 
papranueshme termat. Kjo i referohet një fushe të njohur përgjithësisht nën ligjin e BE-së si ajo 
e "shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik”. 

Shërbimet me Interes të Përgjithshëm Ekonomik (ShIPE) 

Shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik (një term shumë specifik i ligjit të BE-së) janë 
aktivitetet ekonomike që autoritetet publike i identifikojnë si të një rëndësie të veçantë për 
qytetarët dhe që nuk do të furnizohen (ose do të furnizoheshin në kushte të ndryshme - p.sh. pa 
mbulim të plotë kombëtar të shërbimi ose duke bërë dallime ndërmjet llojeve të përdoruesve të 
ndryshëm) nëse nuk do të kishte ndërhyrje publike. Prandaj, shteti e delegon furnizimin e këtyre 
shërbimeve (duke përfshirë detyrime për shërbimin publik) disa ndërmarrjeve përmes 
marrëveshjeve me të drejta të veçanta ose ekskluzive dhe shteti siguron kompensimin e 
nevojshëm për ofruesin e SHIPE-së për të siguruar ofrimin e duhur të shërbimeve. 

Shembuj të situatave të SHIPE-s përfshijnë: furnizimin e shërbimeve në sektorët e 
telekomunikacionit, transmetimit, furnizimit me ujë, energjisë elektrike, gazit, hekurudhave dhe 
shërbimeve postare. Në të njëjtën kohë, fusha e veprimtarisë së SHIPE-ve mund të ndryshojë 
nga vendi në vend, varësisht nga fakti nëse ka apo jo një treg në shërbimet përkatëse. Nëse nuk 
ka treg ose treg të mundshëm, atëherë një shërbim do të ishte një shërbim i pastër publik dhe jo një 
ShIPE. 

Në praktikë, shumë shërbime të tilla nuk mund të sigurohen vetëm në bazë të mekanizmave të 
tregut dhe, për këtë arsye, janë të nevojshme marrëveshje specifike për të siguruar furnizimin e 
duhur dhe ekuilibrin financiar të ofruesit të përzgjedhur. Për shembull, vetë tregu mund të mos 
ofrojë qasje universale ose mbulim të plotë gjeografik. Për më tepër, në këto raste nënkuptohet 
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që shteti e konsideron të dëshirueshme që të gjithë në shoqëri duhet të kenë qasje me të njëjtin 
çmim, pavarësisht nëse kostoja e furnizimit ndryshon (p.sh. sigurimi i shërbimeve të 
telekomunikuese ose të furnizimit të gazit mund të jenë më të shtrenjta në zonat rurale por 
shteti dëshiron të sigurojë që lidhjet dhe tarifat e përdoruesve të jenë të njëjta si për abonentët 
ruralë poashtu edhe për ata urbanë). 

Në planin ndërkombëtar, tendenca po shkon drejt eliminimit të të drejtave ekskluzive për 
ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik dhe hapjes së tregjeve për hyrje të 
reja dhe konkurrencë. Sidoqoftë, në varësi të traditave historike dhe karakteristikave specifike 
të shërbimeve në fjalë, shumë vende aplikojnë mekanizma të ndryshëm në mënyrë që të 
sigurojnë ekuilibrin financiar të ofruesve të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. 
Këto metoda të financimit përfshijnë: 

• mbështetje të drejtpërdrejtë financiare përmes buxhetit të shtetit (p.sh. subvencione ose 
përparësi të tjera financiare siç janë zbritjet në  taksa); 

• të drejta të veçanta ose ekskluzive (p.sh. monopoli ligjor për shërbime të caktuara); 

• kontributet nga pjesëmarrësit në treg për ofruesin e SHIPE-s (p.sh. në fondet e shërbimit 
universal). 

Rëndësia e aranzhimeve të SHIPE me rregulloren e ndihmës shtetërore në Kosovë 

Marrëveshjet e SHIPE-ve janë aktivitete shtetërore legjitime, por ato mund të ndikojnë në 
konkurrencën e tregut nëse nuk janë hartuar me kujdes që të mos ndodhë kjo; dhe veçanërisht 
në çdo rast kur kompensimi i rënë dakord është i tepruar ose nuk mbahet në minimumin e 
nevojshëm për të siguruar ofrimin e SHIPE-s. Ka shumë shembuj ku kompensimi i SHIPE-ve ndaj 
shërbimeve të autobusëve, një transmetuesi kombëtar ose një shërbimi postar kombëtar ose 
telekomunikacioni mund të ndikojë tek furnizuesit e tjerë të shërbimeve të njëjta ose të 
ngjashme në treg, duke i vendosur këto në një dis-avantazh në treg nëse kompensimi nuk 
kufizohet saktësisht në "përmbajtja shoqërore" ose kërkesat e veçanta që përfshihen në 
përcaktimin e diçkaje si SHIPE. 

Sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, Kosova është e detyruar të prezantojë 
një sistem për rregullimin e ndihmës shtetërore analog me atë të zbatuar nga Komisioni 
Evropian dhe të vlerësojë masat aktuale ose të mundshme të ndihmës shtetërore duke përdorur 
rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Kjo pasqyrohet në Ligjin për Ndihmën Shtetërore. 

Ligji i BE ka luftuar për shumë vite për të vendosur kur dhe nëse kompensimi i SHIPE-ve mund 
të përbëjë ndihmë shtetërore - në veçanti kur kompensimi i SHIPE-s mund të konsiderohet se 
krijon një avantazh konkurrues selektiv për një ofrues të SHIPE-s. Kjo arriti kulmin në një 
vendim gjykate në 200353 në lidhje me kompensimin për kompanitë e autobusëve në Gjermani i 
cili përcaktoi rregulla shumë specifike (të njohura si kriteret Altmark) për të përcaktuar kur 
kompensimi i SHIPE-s nuk përbën ndihmë Shtetërore.  

Sipas kritereve të Altmark, kompensimi i SHIPE-s nuk sjell ndihmë shtetërore (nuk ka përparësi 
për ofruesin e SHIPE-s) kur për atë kompensim zbatohen të gjitha kushtet e mëposhtme: 

1. Përfituesit  janë besuar në mënyrë efektive me detyrimet për shërbimin publik të 
përcaktuara qartë; 

2. Parametrat për llogaritjen e kompensimit duhet të jenë patjetër të përcaktuar paraprakisht 
në një mënyrë objektive dhe transparente; 

                                                                            
53 Rasti C-280/00: Altmark Trans GmbH k. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, [2003] ECR I-7747.  
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3. Kompensimi nuk e tejkalon atë që është e nevojshme për të mbuluar të gjitha ose një pjesë 
të kostove të pësuara në kryerjen e detyrimeve të shërbimit publik, duke marrë parasysh të 
ardhurat që detyrimet e tilla mund të krijojnë dhe faktin që përfituesi ka të drejtë të ketë një 
fitim të arsyeshëm për kryerjen e këtyre detyrimeve; 

4. Duhet që ose ndërmarrja e përzgjedhur për të përmbushur detyrimin e shërbimit publik 
zgjidhet me anë të një procedure të prokurimit publik ose, në mungesë të kësaj, niveli i 
kompensimit përcaktohet në bazë të një analize të asaj që do t'i kushtonte një ndërmarrjeje 
tipike, të mirë-administruar për të shlyer këto detyrime, përsëri duke marrë parasysh të 
ardhurat që detyrimet e tilla mund të gjenerojnë dhe të drejtën që përfituesi të bëjë një fitim të 
arsyeshëm. 

Nga çështja Altmark, BE-ja ka vendosur një sërë rregullash të ndihmës shtetërore për zbatimin 
e këtyre kritereve në raste specifike - dhe me një fokus të veçantë në eliminimin e çdo mundësie 
për kompensim të tepërt që do të krijonte një avantazh për ofruesin e SHIPE-s54. Në përputhje 
me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, Kosovës i kërkohet që të zbatojë kriteret 
Altmark dhe rregullat përkatëse të BE-së për ndihmën shtetërore kur paraqiten raste të këtij 
lloji në zbatimin e Ligjit për Ndihmën Shtetërore. 

Disa konsiderata kryesore që duhet të zbatohen për ndihmën shtetërore në 
kontekstin e SHIPE 

Pyetja më e rëndësishme është nëse një marrëveshje e SHIPE-s plotëson apo jo kërkesat e 
kritereve të Altmark. Në lidhje me kriterin e katërt, për shembull, një ministri ose një autoritet 
tjetër i cili ka hyrë në një marrëveshje të SHIPE-s pa një procedurë të duhur të prokurimit 
publik, duhet të dëshmojë se ka përdorur një analizë të hollësishme dhe të saktë të kostos për të 
vendosur bazën për kompensim. Kur një gjë e tillë nuk mund të dëshmohet për të kënaqur 
(përmbushur kërkesat) autoritetin e ndihmës shtetërore, atëherë prania e ndihmës Shtetërore 
duhet të supozohet dhe rregullimi duhet të lajmërohet paraprakisht për vlerësim nga 
Departamenti i Ndihmës Shtetërore dhe miratim nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore. 
(Përjashtimi i vetëm këtu është kur kompensimi i ofruar një ndërmarrjeje për furnizimin e një 
Shërbimi me Interes të Përgjithshëm Ekonomik është më pak se 500,000 € në çdo periudhë prej 
tre vitesh fiskale). 

Kur kriteret e Altmark nuk plotësohen plotësisht, dhe në varësi të vlerësimit të Departamentit 
të Ndihmës Shtetërore, kompensimi i SHIPE-s normalisht do të miratohej nëse: 

(a) Kompensimi nuk kalon një shumë vjetore prej 15 milion € për ofrimin e shërbimeve 
me interes të përgjithshëm ekonomik në zona (përveç transportit dhe infrastrukturës 
së transportit). 

(b) Kompensimi ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm 
ekonomik nga spitalet që ofrojnë kujdes mjekësor, duke përfshirë, kur është e 

                                                                            

54 Shikoni Vendimin e Komisionit Evropian (2012/21 / BE) të 20 Dhjetorit 2012 për zbatimin e Nenit 106 (2) të Traktatit 
për Funksionimin e Bashkimit Evropian për ndihmën Shtetërore në formën e kompensimit të shërbimit publik të dhënë 
ndërmarrjeve të caktuara të besuara me funksionimin e  shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, Rregullorja e 
Komisionit Nr. 360/2012 / BE i 25 Prillit 2012 për zbatimin e Neneve 107 dhe 108 në Traktat për Funksionimin e 
Bashkimit Evropian për ndihmën de minimis për ndërmarrjet që ofrojnë shërbime me interes për të përgjithshëm 
ekonomik, GZ L 114 e 26 Prillit 2012, Komunikim nga Komisioni - Korniza e Bashkimit Evropian për ndihmën Shtetërore 
në formën e kompensimit të shërbimit publik (2011), GZ C 8 e 11 janarit 2012 dhe Komunikimi i Komisionit për 
zbatimin e rregullave të ndihmës Shtetërore të Bashkimit Evropian për kompensimin dhe ofrimin e shërbimit me interes 
të përgjithshëm ekonomik (GZ C 8, 11 janar 2012). 
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zbatueshme, shërbimet e urgjencës; kryerja e veprimtarive ndihmëse të lidhura 
drejtpërdrejt me aktivitetet kryesore, veçanërisht në fushën e kërkimit; 

(c) Kompensimi për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik 
plotëson nevojat sociale në lidhje me shëndetin dhe kujdesin afatgjatë, kujdesin për 
fëmijët, qasjen dhe ri-integrimin e punëtorëve në tregun e punës, strehimin social si dhe 
kujdesin dhe përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme; 

(d) Kompensimi për sigurimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik ka të 
bëjë me aeroportet për të cilat trafiku mesatar vjetor gjatë 2 viteve financiare para-
ardhëse të vitit në të cilin është caktuar shërbimi me interes të përgjithshëm ekonomik 
nuk i kalon 200,000 pasagjerë; 

(e) Kur periudha për të cilën ndërmarrja e besuar me funksionimin e shërbimit me 
interes të përgjithshëm ekonomik nuk i kalon 10 vjet. 

(f) Kompensimi i dhënë ndërmarrjeve të besuara me funksionimin e shërbimeve me 
interes të përgjithshëm ekonomik në fushën e transportit ajror përputhet me 
rregulloret përkatëse sektoriale në këtë fushë dhe me detyrimet ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës. 

Për më tepër, Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka një diskrecion shtesë, në përputhje me Ligjin 
për Ndihmën Shtetërore, për të miratuar disa lloje dhe nivele të tjera të kompensimit të SHIPE-
s, në varësi të kushteve (që zakonisht lidhen me rregullimin e marrëveshjes së SHIPE-s sa më 
afër të jetë e mundur me kriteret e Altmark’ dhe duke siguruar që marrëveshja të jetë e njohur 
publikisht) për të shmangur ndikimet e padrejta në konkurrencë dhe tregti dhe nëse 
marrëveshja është, përndryshe, e nevojshme dhe e arsyeshme.  
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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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