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Çfarë është ndihma shtetërore e paligjshme?
Ndihma shtetërore i referohet subvencioneve, lehtësimeve tatimore, garancitë
publike, injeksionet e kapitalit me kushte të veçanta dhe forma të tjera të
ndihmës qeveritare që përfitojnë disa firma dhe, për këtë arsye, mund të
ndikojnë negativisht në firmat e tjera. Ndihma shtetërore e parregulluar mund
të ketë efektin përfundimtar të shtrembërimit serioz të konkurrencës, duke
ndikuar në marrëdhëniet tregtare dhe duke dëmtuar mirëqenien e
konsumatorit.
Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, "ndihma shtetërore" përcaktohet 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,”1
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, 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 Shtetërore 2 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 3”.
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
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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 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
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ii) ndihma shtetërore nuk po përdoret në përputhje me vendimin e
komisionit4.
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 aktorëve 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 ose që potencialisht ende vazhdojnë e 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, Punës dhe
Transfereve 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
4

Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 18(1).

5

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 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 Shtetërore5.

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
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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 revokimin ("rikuperimin") 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 njoftueshme6 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 për të pasur përfituesin ose përfituesit e të një ndihme shtetërore të
paligjshme që të ri-paguajë 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
rikuperimi 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 rikuperimi masa duhet gjithashtu të
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testohet për të parë nëse mund ë 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 të rikuperohet 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 rikuperuar 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 BEsë. Serioziteti i rikuperimit të ndihmës shtetërore nën sistemin rregullator7 të
ndihmës shtetërore të Bashkimit Evropian ilustrohet në Tabelën më poshtë.
Regjistrimet e fundit të Urdhrave për Revokim të Ndihmës Shtetërore në
Bashkimin Evropian
Rast

Shuma e vlerësuar e revokimit

Klubet spanjolle të futbollit
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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
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milion

nga

35

shumëkombëshe)

Vendimet irlandeze të taksave Apple 2016

(€700
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€13 miliardë (plus 2.5 miliardë euro
interesi i vlerësuar)
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Nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian.
Komisioni Evropian: Njoftim për shtyp “Ndihma shtetërore: Komisioni vendos që klubet Spanjolle të
futbollit duhet të paguajnë ndihmat e papajtueshme”, 4 korrik 2016.
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Kompetenca e Komisionit të Ndihmës Shtetërore 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
i përkohshëm. Këto raste lindin kur:
i) nuk ka dyshime se masa në fjalë përbën ndihmë shtetërore; 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 rikuperimin e ndihmës Shtetërore do të përmbajë gjithashtu
informacionin si në vijim:
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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
rikuperimin 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 rikuperohet
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 revokimit);
- 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 ripaguajë ndihmën.
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Afatet e parashkrimit dhe afatet për revokim
Neni 17 (1) i Ligjit për Ndihmën Shtetërore parashikon që kompetencat e
Komisionit të Ndihmës Shtetërore për të rimarrë 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 gjykatë, 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.
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 rikuperimit janë
kuptuar plotësisht dhe se rikuperimi i ndihmës është zbatuar plotësisht.
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“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 ri-kthimit të ndihmës shkakton
ose ka të ngjarë të shkaktojë falimentimin e përfituesit, kjo nuk është një arsye
e pranueshme për të mos revokimin e ndihmës. Sidoqoftë, nëse përfituesi
është në mënyrë të ligjshme i falimentuar (dhe nuk po fsheh asete (pasuri) diku
tjetër), atëherë rikuperimi 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 revokimit. 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”11.
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Rasti C-5/89: Gjermania kundër Komisionit (BUG-Alutechnik), [1990], I ECR 3453 në 3457.
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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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