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Hyrje
Ndihma shtetërore është kryesisht ajo që lidhet me ndikimin në konkurrencë
dhe tregti të subvencioneve, lehtësimeve tatimore dhe formave të tjera të
ndihmës qeveritare që përfitojnë disa biznese dhe, për këtë arsye, mund të
ndikojnë negativisht në bizneset e tjera. Në epokën moderne të tregtisë së lirë,
këto lloj ndërhyrjesh ekonomike të shtetit aktualisht konsiderohen si
problematike kur ato kanë një ndikim të rëndësishëm në tregti dhe
konkurrencë. Me hapjen e tregtisë dhe pozicionin ndërkombëtar të një vendi,
duke përfshirë procesin e integrimit në BE dhe anëtarësimin në Traktatin e
Komunitetit të Energjisë (TKE) dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore (CEFTA), një pasojë kryesore është që rregullat ndërkombëtare në
lidhje me mbështetjen e shtetit ndaj aktivitetit ekonomik (dhe interesat e
partnerëve të rinj tregtarë në ndikimin e ndihmave shtetërore dhe të
subvencioneve në tregti dhe konkurrencë) duhet të merren parasysh
plotësisht.
Prandaj, Ligji për Ndihmën Shtetërore 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 Kosovës1”
Në përgjithësi, ligji 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, Punës dhe
Transfereve për vlerësim dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës
Shtetërore i Republikës së Kosovës. Ndihma shtetërore për prodhuesit kryesorë
në sektorët e bujqësisë dhe të peshkimit përjashtohet nga ligji. Përveç kësaj,
zbatohen rregullime të veçanta për lloje të caktuara të ndihmës shoqërore
përmes bizneseve dhe për ndihmën shtetërore për të kompensuar dëmet që
shkaktohen nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e jashtëzakonshme. Një lloj
tjetër i veçantë përfshin sasi të vogla të ndihmës shtetërore (të njohur si
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Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 3 (1) (1).
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ndihma "de minimis")2. Normalisht, këto nuk kërkojnë njoftim paraprak dhe
miratim.

Imperativi për të njoftuar masat e ndihmës shtetërore
Siç u përmend më lart, 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) mbështesin 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, Punës dhe Transfereve 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
2

Për më shumë informacion për ndihmën Shtetërore de minimis ju lutemi shikoni broshurën e
veçantë për ndihmën De minimis në këtë seri broshurash.
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Shtetërore.3 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. 4

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.
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

3

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).
4
Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 11.
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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.5
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.

5

Për më shumë informacion mbi përkufizimin e ndihmës shtetërore, ju lutemi shikoni broshurën
e veçantë për Konceptin e Ndihmës Shtetërore në këtë seri.
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Vlerësimi i masave të njoftuara të ndihmës shtetërore nga
Departamenti i Ndihmës Shtetërore i Ministrisë së Financave, Punës
dhe Transfereve
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 Shtetërore. 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.

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
7

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 Ndihmë 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.
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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 legjislacione dytësore të tilla. 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 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-së6.
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 kohe 7.
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 8. Qëllimi i këtij legjislacioni të
BE-së që shtrihet gjerësisht, përcaktohet më poshtë.

6

Neni 75 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
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.
8
Ky legjislacion është i qasshëm në:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/provisions.html
7
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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



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



Ndihma për infrastrukturë

masat



Ndihma shtetërore në sektorin e rrjetit me

ndihmës

sektoriale

të

transmetim të gjerë


Ndihma shtetërore në sektorin e shërbimeve
postare



Ndihma për transportin



Ndihma në sektorin e energjisë



Ndihma në sektorin bankar
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Ndihma në sektorët e qymyrit dhe çelikut



Ndihma për transmetim në rrjet, kulturën dhe
sportin

Rregullat e BE-së të



Garancitë shtetërore

zbatueshme për lloje



Sigurimi i kredisë për eksport

specifike të ndihmës



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

Masa e ndihmës shtetërore duhet

ndihmës shtetërore

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

Shuma e ndihmës duhet të jetë e

(mbajtja e ndihmës në

kufizuar në minimumin e nevojshëm

minimum)

për të stimuluar investimin ose
aktivitetin shtesë në zonën në fjalë.

Kontribut në një objektiv të

Një masë e ndihmës shtetërore

mirë-përcaktuar me interes të

duhet të synojë një objektiv me

përbashkët

interes të përbashkët (të
përkufizuar në nenin 5 ose nenin 6
të Ligjit për Ndihmën Shtetërore.
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Përshtatshmëria e masës së

Masa e propozuar e ndihmës duhet

ndihmës

të jetë një instrument i
përshtatshëm politikave për të
adresuar objektivin me interes të
përbashkët.

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

Efektet negative të ndihmës duhet

padëshirueshme të

të jenë mjaft të kufizuara, në

konkurrencës dhe tregtisë

mënyrë që bilanci i përgjithshëm i

ndërmjet Kosovës dhe

masës të jetë pozitiv.

shteteve anëtare të BE-së
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
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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.
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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.
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, komunë 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 së bashku me interesin e zbatueshëm për
periudhën nga dhënia e paligjshme e saj deri në momentin e revokimit të saj.9
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Për më shumë informacion mbi rikuperimin e ndihmës Shtetërore, ju lutemi shihni broshurën për
Ndihmën Shtetërore të Paligjshme në këtë seri broshurash.
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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 paraprak10. 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 paligjshme11.
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 mbrojtjes12.
10

Ligji për ndihmën Shtetërore nenet 5 dhe 7.
Shihni broshurën për Ndihmën Shtetërore të Paligjshme në këtë seri broshurash.
12
Në lidhje me ketë, shihni broshurën e veçantë për Ndihmën De Minimis Aid në këtë seri
broshurash.
11
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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.
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