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Ndihma shtetërore dhe rregullimi i saj në Kosovë
Ligji i parë i Kosovës për Ndihmën Shtetërore u miratua në vitin 2011. Pas
shfuqizimit të Ligjit 2011, një Ligj i ri për Ndihmën Shtetërore u miratua në
dhjetor të vitit 2016 dhe hyri në fuqi në shkurt të vitit 2017. Ky ligj kryesisht
është në përputhje me sistemin rregullator të BE-së për ndihmën shtetërore, i
cili ka funksionuar për më shumë se 60 vjet për të siguruar që subvencionet
shtetërorë 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 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) 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 të Ministrisë së Financave, Punës dhe
Transfereve, dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore i
Republikës se 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
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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.

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 drejtpërdrejtë 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 shërbimeve1. 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 ekonomike2
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
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Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore, neni 3 (1).
. Veprimtari ekonomike është çdo veprimtari që përbëhet nga ofrimi i mallrave dhe shërbimeve
në një treg.
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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.

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 përcaktimin e masave
mbështetëse si "Ndihma shtetërore" jepen më poshtë.
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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 forme 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.
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Një listë jo-shteruese e treguesve për të vendosur përfshirjen e mundshme të
shtetit në një masë mbështetëse është dhënë më poshtë.

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
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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 se kërkon që
ndihma të krijojë një përfitim ekonomik për organizatat (zakonisht
ndërmarrjet publike ose private) që kryejnë veprimtari ekonomike. Kjo
përmblidhet 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 ndikimi I pranishëm ose mundshëm i masës që është i
rëndësishëm. 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 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.
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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 me anë të 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 cila 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
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së detyrimeve të shërbimit publik, duke marrë parasysh faturat
përkatëse dhe një fitim të arsyeshëm për ta bërë këtë.
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-s3.
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.

3

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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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 caktuara (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.
Kur autoritetet shtetërore miratojnë masa ad-hoc pozitive nga e cila
përfitojnë nga një ose më shumë ndërmarrje mire 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, meqenëse 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:
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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
ulëta 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 selektive 4.
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 përparësi dhënë një operatori ekonomik në një treg i cili është i hapur për
konkurrencë normalisht supozohet se shtrembëron konkurrencën dhe ndikon
4

Rasti më i madhë 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
përqëndrua veçanërisht në dy vendime të tilla nga administrata tatimore në organizimin e masave
tatimore të “Apple” në Irlandë..
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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 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?
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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 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).
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Mbështetje për rinovimin ose avancimin 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 renovuara
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 mendon si 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.
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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-Minimis5 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 kthimin e saj me interes nga përfituesi 6. 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.

5

Neni 7 i Ligjit për Ndihmën Shtetërore merret me ndihmën shtetërore De Minimis (ose Ndihma
me vlerë të vogël). Shikoni broshurën e veçantë “Ndihma De Minimis Aid e shpjeguar” në këtë
seri.
6
Ligji (Nr. 05/L-100) mbi ndihmën shtetërore, neni 16.
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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 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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