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SHPJEGIM

Ky raport është përgatitur nga IFC-ja me kërkesë të Qeverisë së Kosovës në kuadër të
Projektit për Klimën e Investimeve të Kosovës. Shërbimet e Klimës së Investimeve të
Grupit të Bankës Botërore përpiqen që, duke bërë përpjekjet më të mira në kohën në
dispozicion, të sigurojnë cilësi të lartë të shërbimeve të mëposhtme. Këto shërbimejanë
mbështetur në informacionin e dhënë nga një gamë egjerë e burimeve të tjera. Megjithatë,
kjo nuk përbën ndonjë përfaqësim ose garanci në lidhje me plotësinë apo saktësinë e
informatave të përfshira në këtë raport, apo rezultatet që do të arrihen duke ndjekur
rekomandimet e tij. Ky raport nuk ka për qëllim të sigurojë bazën e vetme për marrjen e
vendimeve nga ana e institucioneve qeveritare andaj institucionet qeveritare duhet të bëjnë v
vlerësimin e vet të pavarur të projektit dhe ky raport nuk duhet të shihet si një zëvendësim
për një vlerësim të tillë të pavarur apo hetim. Grupi i Bankës Botërore nuk do të jetë
përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim, kosto ose detyrim që Qeveria apo ndonjë palë mund
të vuajnë ose të pësojnë në lidhje me këtë raport.
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Parathënie
Duke ju përgjigjur kërkesës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, Korporata Financiare
Ndërkombëtare (IFC), anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka nisur tashmë implementimin
e projektit “Klima e Investimeve në Kosovë”. Në thelb, projekti ndihmon institucionet
kosovare si në nivelin qendror po ashtu edhe në atë lokal të qeverisjes duke ofruar asistencë
rreth politikave investuese dhe rregullative në mënyrë që të ndihmohet Kosova në rrugën e
saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, zvogëlimit të burokracive administrative në
ambientin e biznesit si dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Si pjesë e iniciativës, IFC-ja ka
kryer një rishikim të incentivave fiskalë dhe jo-fiskale të investimeve të ofruara për
investitorët vendas dhe të huaj në nivel qendror dhe lokal në Kosovë. Inventari i përfunduar
është informacion i vlefshëm për autoritetet e Kosovës në afrimin e incentivave për
investime në përputhje me parimet e BE-së dhe në përputhje me praktikat më të mira
ndërkombëtare.
Objektivi
Objektivi kryesor i këtij raporti është të asistojë Qeverinë e Kosovës në një racionalizim të
regjimit ekzistues të incentivave. Hapi i parë drejt një reforme të tillë është që të mblidhen
informacione të detajuara cilësore dhe sasiore mbi regjimin ekzistues për të krijuar një
inventar të plotë të incentivave. Kjo është hera e parë që një punë kaq e detajuar është
ndërmarrë në Kosovë, duke përfshirë edhe disa komuna/qytete të përzgjedhura.
Një inventar i tillë i incentivave jo vetëm që është i nevojshëm për të hartuar dhe zbatuar një
program të reformës së mundshme, por edhe përmirëson transparencën e regjimit dhe mund
të përdoret si burim për bazat e të dhënave dhe për udhëzuesit. Gjithashtu, është thelbësore
që të dhënat mbi incentivat të jenë në dispozicion të investitorëve në mënyrë transparente,
në qoftë se duam të arrihet objektivi i incentivave, pra tërheqja e investimeve.
Pjesa e fundit e raportit ofron mendimet paraprake mbi konstatimet dhe masat e mundshme
për reformë. Në këtë pikë, analiza dhe rekomandimet janë të përgjithshme dhe do të ketë
nevojë edhe më tej për hulumtime dhe vlerësime në thellësi për të zhvilluar një program të
reformës të mirë-përcaktuar dhe objektiva të qarta.
Fushëveprimi
Inventarizimi përfshin të gjitha llojet e incentivave të investimeve, të cilat janë të ndara
zakonisht në incentiva fiskale dhe jo fiskale. Në këtë kontekst incentivat fiskalë janë
përkufizuar si “cilido përfitim i lidhur me taksa/dogana me qëllim të paramenduar për të
ndikuar në sjelljen investuese të firmave dhe që synojnë drejt firmave, grupeve të firmave,
ose sektorëve të veçantë". Incentivë jo-fiskal është "cilado masë që nuk është fiskale me
qëllim të paramenduar për të ndikuar në sjelljen investuese të firmave dhe synime drejt
firmave, grupeve të firmave, ose sektorëve të veçantë"1.
Inventarizimi përfshin dy nivelet e qeverisjes në Kosovë: nivelin qëndror dhe 6 komuna
(Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Pejë, Prizren dhe Suharekë) nga 37 njësitë vetë-qeverisëse në
Kosovë. Komunat/qytetet përkatëse janë përzgjedhur në bazë të aktivitetit të tyre ekonomik
të lartë.
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Definicioni i incentivave të investimeve (fiskal dhe jo-fiskal) është në Shtojcën 2
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Çdo nivel i qeverisjes ka politikën, objektivat, kuadrin ligjor dhe praktikën e vet në dhënien
e incentivave për investitorët. Inventari përpiqet t’i paraqesë këto dallime sa më shumë të
jetë e mundur.
Të dhënat
Për çdo artikull të inventarit, janë paraqitur të dhënat e mëposhtme: fiskale/jo-fiskale,
objektivi, lloji i incentivës, niveli i qeverisjes, viti i vendosjes, kriteret e përshtatshmërisë,
sektori, direkte/indirekte, liria në vendim, autoriteti që e jep incentivën, mjetet e
buxhetit/mjetet e akorduara (2012), numri i përfituesve (2012). Inventari gjithashtu përfshin
informacion të rëndësishëm për Bashkimin Evropian për të vlerësuar incentivat e ofruar në
dritën e rregullave të ndihmës shtetërore në BE. Kjo përfshin informacion nëse artikulli
përkatës synon drejt një aktiviteti ekonomik, një avantazhi ekonomik për përfituesit, dhe një
subvencioni të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.
Duke pasur parasysh se një përpjekje e tillë nuk është bërë kurrë në vend, është e
rëndësishme që shumica e të dhënave janë mbledhur. Kjo u arrit në periudhën prill - korrik
2013 dhe vetëm me mbështetjen e pakursyer nga institucionet e përfshira në të gjitha nivelet
e qeverisjes. Megjithatë, disa të dhëna nuk mund të mblidheshin për momentin. Nga 1,219
regjistrime të veçanta për të 53 artikujt, u përfunduan 1,142 ose 94 përqind e tyre. Në masën
më të madhe, janë të dhënat financiare që mungojnë, p.sh. shuma e buxhetuar/akorduar në
vitin 2012 dhe sa firma kanë përfituar.
Metodologjia
Të dhënat e mbledhura në inventar bazohen në informacionin e dhënë nga autoritetet e
prokurimit dhe nga rishikimi i legjislacionit. Ministritë e qeverisë, autoritetet, dhe komunat
u kontaktuan me postë me anë të një pyetësori2 që kërkonte informacion të detajuar mbi
lehtësimet tatimore dhe doganore, kontributet financiare, shërbimet me zbritje, tarifat dhe
pagesat e pezulluara nga fondet publike për bizneset private që janë dhënë deri më sot.
Pyetësori u pasua nga thirrjet telefonike, takimet dhe konsultimeve me zyrtarë nga niveli
qëndror dhe komunat për të vërtetuar të dhënat në inventar, për të shpjeguar qëllimin e
studimit, për të dhënë asistencë në kualifikimin e artikujve të veçantë, dhe për të siguruar
dorëzimin në kohë të pyetësorit të plotësuar. Paralelisht, është identifikuar baza ligjore për
secilin nga incentivat, është mbledhur teksti, dhe është krahasuar me përgjigjet e ofruara.
Për më tepër, investitorët privatë dhe shoqatat e biznesit janë intervistuar për të sqaruar
praktikat dhe për të mësuar mbi këndvështrimin e sektorit privat mbi incentivat, procedurat
e dhënies, monitorimit dhe zbatimit. Pyetësori ka punuar me një përkufizim mjaft të gjerë të
termit "incentivë", në mënyrë që të regjistrohet çdo artikull që ndoshta mund të kualifikohet
si subvencion. Të gjithë artikujt ishin në fillim të përfshirë në inventar dhe më vonë u
shqyrtuan nga afër në lidhje me kualifikimin e tyre si nxitje për investime. Në këtë ushtrim
janë të përjashtuara subvencionet me objektiv të pastër shoqëror, kulturor, fetar ose
incentivat tjera jo-komerciale.3
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Pyetësori gjendet i bashkangjitur në Shtojcën 4.
Inventari i detajuar i incentivave investuese dhe jo-investuese në Republikwn e Kosovës gjendet në Shtojcën 3 të këtij raporti.
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Raporti
Inventarizimi përfshin të gjithë incentivat e ofruar nga shteti në nivel qendror dhe disa
incentiva të ofruar dhe dhënë nga komunat në Kosovë. Raporti fillon me një përshkrim të
gjetjeve të përfshira në inventar. Ai vazhdon duke analizuar të dhënat duke i vendosur në
kontekst. Në fund jepen një grup i gjerë i rekomandimeve për adresimin e mangësive të
identifikuara në regjimin aktual të incentivave investuese.

Karakteristikat e regjimeve nxitëse efektive
Para se të analizohet regjimi stimulues, është me vlerë të kthehemi një hap prapa dhe të shohim disa
nga karakteristikat tipike që shihen zakonisht në regjimet nxitëse më efektive.4
Karakteristikat e mëposhtme janë identifikuar gjatë hulumtimeve në shumë shtete të botës si faktorë
që zakonisht përmirësojnë efektivitetin dhe efikasitetin e incentivave të investimeve:
Të përballueshëm - të ardhurat e munguara ose kostot e drejtpërdrejta të incentivave financiare nuk
duhet të dëmtojnë rrjedhën e të ardhurave të qeverisë. Qeveria duhet të llogarisë dhe të dokumentojë
koston e incentivave të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë për t’u siguruar që shpenzimet janë të
përballueshme.
Transparent - regjimi nxitës duhet të jetë transparent për investitorët dhe institucionet publike:
investitorët duhet të kenë qasje të lehtë në informata për incentiva në dispozicion, për kërkesat e
kualifikimit dhe dokumentacionit, shumat maksimale, procedurën dhe kriteret e vendimit për
akordim, kohëzgjatjen e procedurës, autoritetin në krye, etj. Institucionet publike relevante duhet të
mbledhin dhe shkëmbejnë informacion mbi kush merr çfarë lloj të incentivave nga kush. Një
regjistër i incentivave publikë të investimeve ose çdo lloj tjetër i bazës së të dhënave të centralizuar
mund të ndihmojë në mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit mbi incentivat e dhënë.
Efikas - të aplikojnë një procedurë të strukturuar, të mirë-koordinuar me një autoriteti përgjegjës për
dhënien dhe monitorimin e incentivës përkatëse. Regjim efikas është regjim që përdor llojin apo
kategorinë e incentivave që arrijë objektivin e deklaruar me më pak shpenzime në sasi më të shkurtër
kohe. Regjim efikas është një regjim që ka një efikas të dhënies së incentivave, i cili nuk dyfishon
përpjekjet, kërkon vetëm dokumentet e nevojshme, dhe koordinon me autoritetet tjera të përfshira.
Me caqe të qarta - caqet e incentivave duhet të bazohen në hulumtime për të konfirmuar se ata do të
sjellin përfitime për vendin në mënyra që nuk do të kishte qenë e mundur në qoftë se nuk do kishte
incentiva, duke ulur kostot e të ardhurave.
I thjeshtë - Administrata duhet të lejojë qasje të lehtë në incentiva dhe të përcaktojë kriteret e
përfitimit. Sa më kompleks të jetë një regjim incentivash, aq më pak efektiv do të jetë. Investitorët e
synuar nuk mund të mos jenë të informuari rreth incentivave të ofruar ose nuk aplikojnë, sepse
procesi është shumë i gjatë dhe i komplikuar. Investitorët aplikues mund të kalojnë kohë të gjatë dhe
të panevojshme dhe të shpenzojnë të holla për të mbledhur informacion të besueshëm dhe përgatisin
dokumente aplikimit të tepërta. Incentivat mund të dyfishohen, të mbivendosen, të jenë pa cak dhe
në një regjim të komplikuar. Së fundi, mund të jetë e vështirë, nëse jo e pamundur për të identifikuar
kostot e vërteta dhe ndikimin e një regjimi tejet të komplikuar, me përfshirjen e autoriteteve dhe
lojtarëve të shumtë.
Jo-diskrecionalë - Një regjim pa diskrecion dhe një grup të fortë të kritereve të akordimit është më
së paku diskriminues, kufizon mundësitë për ryshfet, rrit transparencën dhe llogaridhënien, dhe i jep
një siguri investitorëve. Rrjedhimisht, baza ligjore për një incentivë nuk duhet t’i japë autoritetit
4

Shtojca 1 jep një panoramë të llojeve të incentivave dhe lidhjes mes incentivave dhe investimeve.
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akordues fleksibilitetin për të vendosur mbi të kritere vendim-marrje të formuluara në mënyrë të
paqartë. Diskrecioni është mbështetur shpesh nga mungesa e transparencës në mënyrë që
vendimmarrësi të jetë më pak i përgjegjshëm.
Pozitivë në raportin kosto-përfitim – incentivat e investimeve synojnë për të tërhequr incentiva
shtesë. Por jo në të gjitha shpenzimet. Përpjekje për të tërhequr investimet është ekonomikisht e
leverdishme për shtetin vetëm nëse kostot mbulohen më shumë me përfitimet më të larta nga
investimet shtesë. Përfitimet e mundshme të një incentive invesuese lindin nga:
- Të ardhura më të larta nga investime të mundshme të shtuara.
- Përfitimet sociale - të tilla si punë, zhvillime të jashtme pozitive, dhe efektet sinjalizues - nga ky
investim i rritur.
Shpenzimet janë për shkak të:
- Humbjeve në të ardhura nga investimet që do të ishin bërë edhe pa incentiva.
- Shpenzimeve indirekte, të tilla si deformime ekonomike, kosto administrative dhe rrjedhje.
Është e vështirë të përcaktohen në sasi këto elemente, por duke u përpjekur për ta bërë këtë sigurohet
një mjet i dobishëm konceptual për politikë-bërësit për të analizuar kuadrin e përgjithshëm për
incentiva, si edhe incentiva për investime të caktuara, investimet të orientuara për eksport dhe
investime të lëvizshme, në industritë minerare dhe kështu me radhë .
Rishikohen periodikisht - incentivat e investimeve duhet të rishikohen rregullisht për të përcaktuar
përshtatshmërinë e tyre dhe përfitim ekonomik në raport me shpenzimet e tyre buxhetore dhe të
tjera, duke përfshirë ndikimet afatgjata mbi akordimin e resurseve.

Inventari i incentivave në Kosovë
Materiali i mëposhtëm jep një përshkrim sasior të incentivave të ofruar në Kosovë.
Incentivat e përgjithshëm në Kosovë
Për të mbledhur informacion mbi të gjithë incentivat në Kosovë, u kontaktuan 16
institucione në të dy nivelet e qeverisjes (nivelin qendor dhe komunal).
Autoritetet raportuan në pyetësorë një total prej 53 incentivash për investime. Pas shqyrtimit
të kujdesshëm, 7 artikuj janë eliminuar për shkak se nuk përshtaten me përkufizimin, p.sh.
sepse ata ishin të dhënë për sipërmarrjet publike apo ishin pjesë e një lehtësimi të
përgjithshëm për të gjitha bizneset, shih Grafikun 1.
Ekipi zbatoi një qasje përfshirëse për artikujtë e paqartë. Inventari i pastruar përfshin pra një
total prej 46 artikujsh që janë konsideruar incentiva për investime sipas përkufizimit të
dhënë.
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Grafiku 1: Vlerësimi i të gjithë artikujve të inventarizuar në Kosovë

Grafiku 1: Inventari total
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Të gjitha përshkrimet e mëposhtme të këtij raporti do tu referohen vetëm 46 artikujve që
konsiderohen si incentiva investuese.
Megjithatë, duhet të mos harrojmë se inventari i përgjithshëm mbulon vetëm 6
komuna/qytete nga 38 njësi të vetëqeverisjes lokale.
Duke parë në të dy nivelet e qeverisjes dhënien e incentivave, atëherë 89 për qind e numrit
të përgjithshëm të incentivave janë dhënë në nivel shtetëror dhe 11 për qind e incentivave
janë dhënë nga 6 komunat e përzgjedhura. Kjo ilustrohet në Grafikun 3. Grafiku 2
përmban numrat aktuale të incentivave.

Grafiku 2: Incentivat sipas nivelit të qeverisjes në Kosovë (numrat)

Grafiku 2: Artikujt sipas nivelit qeverisës
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Grafiku 3: Incentivat sipas nivelit të qeverisjes në Kosovë (përqindje)

Grafiku 3: Incentivat sipas nivelit qeverisës
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Institucionet publike që japin incentiva investuese në Kosovë
Nga 16 institucioneve të kontaktuara në Kosovë, 7 ishin në nivelin komunal. Tabela 1 ofron
një listë të institucioneve që kanë ofruar informacion mbi incentivat.

Tabela 1: Institucionet në Kosovë që dhanë informacion për incentivat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ministria e Financave
Administrata Tatimore e Kosovës
Doganat e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Bujqësisë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (nuk dha informata)
Komuna Ferizaj
Komuna Gjilan
Komuna Prizren
Komuna Prishtinë
Komuna Gjakovë
Komuna Suharekë
Komuna Pejë

Baza ligjore
Identifikimi i bazës ligjore është i rëndësishëm për një reformë të këtij sistemi në të
ardhmen. Kjo gjithashtu jep informacion mbi transparencën e incentivave përkatëse, sepse
ligjet dhe rregulloret duhet të publikohen, ndërsa dispozitat administrative ose marrëveshjet
jo.
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Pothuajse të gjithë incentivat në Kosovë janë të bazuar në legjislacionin primar apo
sekondar. 43 nga 46 incentivat e akorduar në Kosovë janë të bazuar direkt në ligj
parlamentar. 3 nga incentivat në Kosovë janë në bazë të vendimit të kryetarit ose një vendim
të kuvendit komunal. Asnjë prej incentivave nuk është i bazuar në një marrëveshje
dypalëshe ose kontratë.
Grafiku 4: Baza ligjore e incentivave të akorduar në Kosovë

Grafiku 4: Baza ligjore e incentivëve në Kosovë
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Kategoritë e incentivave
Incentivat kategorizohen përgjithësisht në nxitës fiskalë dhe jo-fiskalë. Incentivat fiskalë
sigurojnë koncesione në detyrimet tatimore dhe doganore, ndërsa incentivat jo-fiskalë janë
çdo formë tjetër e mbështetjes shtetërore për investitorët. Në Kosovë, raporti midis
incentivave fiskalë dhe jo fiskalë është 17 artikuj ndaj 29, çka tregon një preferencë të qartë
për incentiva jo- fiskalë; shih Grafikun 5. Megjithatë, në qoftë se 22 incentivat bujqësorë
konsiderohen si incentiva të dhëna për produkte të ndryshme bujqësore, atëherë raporti do të
jetë afërsisht 1 me 1.

Grafiku 5: Raporti mes incentivave fiskalë jo-fiskalë në Kosovë

Grafiku 5: Incentivët fiskalë dhe jo-fiskalë në Kosovë
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Të gjithë 17 incentivat fiskalë në Kosovë janë dhënë në nivel qëndror. 7 prej tyre janë
përjashtime apo reduktime tatimore dhe 10 janë përjashtime nga detyrime doganore.
Komunat ofrojnë vetëm incentiva jo-fiskalë. Kjo shpjegohet nga mundësitë e kufizuara për
komunat për të dhënë koncesione fiskale.
Ndarja e incentivave jo-fiskalë në Kosovë në lloje të ndryshme (d.m.th. këshilluese,
financiare, rregullative, infrastrukturore), tregon se ka një preferencë të fortë ndaj
mbështetjes financiare. 23 nga 29 incentivat jo-fiskalë në Kosovë janë të natyrës financiare
dhe të gjithë prej tyre janë dhënë si grante, përveç 1 rasti si tarifë e reduktuar publike.
Incentivat e mbetur jo-fiskalë janë: 1 privilegj rregullativ, 4 kontribute në mall në formën e
tokës dhe shërbimeve, dhe 1 sigurim i infrastrukturës, siç tregohet në Grafikun 6.
Grafiku 6: Ndarja e mbështetjes financiare në Kosovë

Grafiku 6: Ndarja e incentivave Jo-fiskale në Kosovë
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Komunat ofrojnë vetëm incentiva jo-fiskalë: 2 subvencione financiare, 2 incentiva janë
kontribute jo materiale (në mall:toka / shërbime) dhe 1 privilegj rregullativ.
Sektorët
Ndarja e preferencave të sektorit është e nevojshme për të mësuar nëse incentivat janë të
përgjithshëm apo reflektojnë ndonjë politikë të veçantë për sektor të caktuar.
Prandaj, artikujt janë filtruar në bazë të sektorëve. Nga 46 artikujt në Kosovë, 34 kanë fokus
mbi një sektor ose përqendrohen në grupe të veçanta të ndërmarrjeve si investitorët e huaj
apo të SME-ve. 12 artikuj e mbetur janë në përgjithësi në dispozicion në të gjithë sektorët
dhe për të gjitha bizneset që përmbushin kushtet; shih Grafikun 7.
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Grafiku 7: Incentiva të përgjithshëm dhe sektoriale të inventarit të përgjithshëm në Kosovë

Grafiku 7: Incentivët e përgjithshëm e sektoriale në
Kosovë
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Duke parë nga afër incentivat e sektorit, kjo tregon se shumica e artikujve ofrohen në
sektorin e bujqësisë (31), incentivat e mbetur të sektorit janë për SME-të, artizantet
tradicionale (1) dhe prodhim industrial (1). Të gjithë incentivat në bujqësi janë dhënë nga
niveli qëndror, shih Grafikun 8. Komunat japin incentiva për të gjitha bizneset ose për
vepra artizanale dhe prodhuese.
Grafiku 9: Fokusi i incentivave të sektorit në Kosovë

Grafiku 8: Ndarja e incentivëve sipas sektorit
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Në këtë kontekst, është e rëndësishme që 3 incentiva janë të kufizuara gjeografikisht në
parqe industriale. 1 nga 41 incentiva shtetërore dhe 2 nga 5 incentiva komunale janë në
dispozicion vetëm në magazina të apo parqet industriale të përcaktuara.
Procedurat e dhënies së incentivave
Ekzaminimi i procedurave të dhënies lejon përcaktimin e efikasitetit të tyre dhe iniciativat e
mundshme për reforma. Elemente për përcaktimin e efikasitetit të procedurave janë kohëgjatësia e tyre dhe fakti nëse çmimi është i bazuar në një vendim jo-diskrecional. Një tjetër
element i një procedure të mirë është transparenca e saj, d.m.th. disponueshmëria e
informatave të besueshme procedurale. Lidhur me kohën dhe kostot e çdo procedure, do të
12

jetë e nevojshme një anketë më komplekse e modelit të kostove standarde për të siguruar një
vlerësim objektiv të situatës në Kosovë.
Një faktor i rëndësishëm për atraktivitetin e incentivave është nëse ata janë të dhënë në një
mënyrë transparente. Një procedurë e mirë ofron informacion të besueshëm publik mbi
kriteret e kërkesat e tij të vendimit. Sipas anketës, vetëm 1 procedurë stimuli nuk siguron
publikisht kushtet dhe kriteret e dhënies, përtej informacionit të dhënë në legjislacion.
Informacioni mbi të gjitha artikujt e tjerë është në dispozicion ose në një broshurë (1) ose në
një faqe interneti (45). Megjithatë, pas shqyrtimit të faqeve të internetit përkatëse, u bë e
qartë se informacioni është shpesh vetëm një dokument i shkarkueshëm i bazës ligjore dhe
jo një prezantimi miqësor ndaj përdoruesit me informacione kyçe rreth incentivave të
ofruara dhe procedurave. Në rast se një faqe interneti ekziston, për 39 nga artikujt ofrohen
edhe burime shtesë të informacionit, të tilla si një zyrtar informacioni ose fletëpalosje.
Një tjetër element i rëndësishëm i një procedure të mirë është një proces objektiv. Një
vendim rreth dhënies së incentivës është ose automatike, p.sh. bazuar në një investim
minimal të paraparë, apo diskrecional, p.sh. vendimmarrësi ka fuqinë e vendimit të lirë, ose
ka hapësirën e zgjedhjes brenda caqeve të caktuara ligjore.5 Qëllimi i gjykimit diskrecional
është për të lejuar një vendim të drejtë, duke marrë parasysh specifikat e një rasti individual
nën supozimin se çdo rast është i ndryshëm. Megjithatë, diskrecioni në një proces sjell edhe
arsye për pasiguri për një investitor. Pasiguria e gjykimit si dhe potenciali për abuzim mund
të minimizohet duke botuar paraprakisht kriteret e vendimit, duke e marrë vendimin me
arsye transparente, dhe duke i dhënë investitorit të drejtë ankese.
Inventari i incentivave në Kosovë përmban një numër relativisht të lartë të procedurave
diskrecionale (34 nga 46). Kjo është 74 për qind e incentivave. Kategoritë e tjera janë
vendime të bazuara në parim kush vjen i pari shërbehet i pari, ose me dhënie krejtësisht
automatike.
Grafiku 9: Procedurat diskrecionale të të gjithë incentivave në Kosovë

Grafiku 9: Diskrecioni në Vendimmarrje
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Shih definicionin “discretion” tek Merriam-Webster, Legal Dictionary.
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Duke parë diskrecionin sipas nivelit qeveritar shihet se niveli qendror
akordojnë incentiva diskrecionale.

dhe komunat

Grafiku 10: Diskrecioni sipas nivelit qeverisës

Grafiku 10: Procedurat diskrecionale në nivel
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Kohëzgjatja e procedurës është një tregues për efikasitetin e saj. Sa më gjatë që një
investitor duhet të presë për një vendim, aq më shumë paqartësi krijohet në anën e
investitorëve. Vendimi për investim mund të shtyhet, pezullohet ose anulohet, nëse vendimi
nuk është marrë brenda një afati kohor të arsyeshëm. Në Kosovë, vetëm 7 nga 46 vendimet
stimuluese janë dorëzuar brenda 14 ditëve, por 31 kërkuan më shumë se 3 muaj, shih
Grafikun 11. Procedurat me një kohëzgjatje mbi 3 muaj janë të gjitha të lidhura me
incentivat për bujqësinë.
Grafiku 11: Kohëzgjatja e procedurës së dhënies

Grafiku 11: Kohëzgjatja e procedures së dhwnies
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Kriteret e ndihmës shtetërore të BE-së
Bashkimi Evropian (BE) ka nevojë për informacion specifik për të vlerësuar situatën në
Kosovë përkundër rregullave të ndihmës shtetërore të BE. Tre kriteret që lidhen me
ndihmën shtetërore janë përfshirë në pyetësor: A është stimuli i lidhur me një aktivitet
ekonomik, a e bën atë të krijojë një avantazh ekonomik, dhe a është mbështetja e natyrës të
drejtpërdrejtë apo të tërthortë.
Për 46 incentivave të investimeve në Kosovë të konsideruar si incentiva për investime, të
gjitha tri pyetjet e BE janë përgjigjur me "po", që do të thotë se të gjithë artikujt
kualifikohen si Ndihmën Shtetërore sipas rregullave të BE-së, sipas vlerësimit tonë fillestar,
bazuar në të dhënat e mbledhura nëpërmjet pyetësorit. Të gjithë artikujt janë të lidhur me një
aktivitet ekonomik përbëjnë një përparësi ekonomike për marrësit, dhe janë incentiva
direkte ose indirekte.
Përfituesit
Për analizë, monitorim dhe zbatimi është e rëndësishme që autoritetet të dokumentojnë
informacionin kyç të përfituesit.
Pyetësori kërkonte numrin e përfituesve të të dhënave përkatëse. Kjo pyetje mori përgjigje
në 33 nga 46 artikujt. Nuk është e qartë nëse të dhënat përkatëse për 13 artikujt nuk janë
mbledhur, nuk janë dokumentuar ose thjesht nuk janë përgatitur. Si rrjedhim, autoritetet nuk
kanë të dhëna në dispozicion mbi përfituesit e incentivave për 28 për qind të artikujve, shih
Grafikun 12.
Numri i përfituesve shkon nga shifra e vogël 7 deri në 10.263 firma apo sipërmarrës.
Grafiku 12: Përfituesit në Kosovë

Grafiku 12: Të dhëna mbi përfituesit e
incentivave në Kosovë
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Kosto e incentivave
Në mënyrë që të vlerësohen ndikimi dhe implikimet mbi të ardhurat e 46 artikujve të
inventarit dhe të vlerësohet ndikimi i incentivave të ofruar në të gjitha komunat dhe qytetet e
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Kosovës, çdo incentivave fiskale po jo-fiskale në inventar duhet të kuantifikohet në një
analizë gjithëpërfshirëse kosto-përfitim. Figura më poshtë përshkruan të dhënat e nevojshme
për të kryer një analizë kosto-përfitim të incentivave.

Përfitimet: vetëm nga investimet margjinale

Të hyrat
rriten me
rritjen e
investimeve

Përfitime indirekte
-Punësim
-Teknologji
-Diversifikim/ Ndryshim
struktural
-Efekte anësore
-Anti-shtrembërimi
(e dyta më e mire)

Kosto: gjithë firmat/grupet e prekura

Të hyra të humbura
nga investime që do
kishin ndodhur
sidoqoftë

Kosto indirekte:
-Ekonomike
-Administrative
-Kosto Mundësish
-Ekonomi politike
/ kërkim qira
-Konkurrencë
tatimore

Një analizë gjithëpërfshirëse kosto-përfitim është përtej fushëveprimit të këtij raporti.
Megjithatë, një vlerësim i parë i disa prej kostove të incentivave mund të bëhet duke
përdorur të dhënat e disponueshme e inventarit. Nëse vendoset nga Qeveria e Kosovës,
grumbullimi i mëtejshëm i të dhënave mund të ndërmerret për të kryer një analizë
gjithëpërfshirëse të kosto-përfitimit për incentiva të veçanta apo grupe të incentivave.
Kostot mund të jenë të drejtpërdrejta përmes incentivave financiarë ose indirekte nëpërmjet
të ardhurave të humbura. Ekipi u përpoq të mbledhë numrat për çdo artikull për vitin 2012,
por për 22 të 46 artikujve informacioni mbi shumën e dhënë nuk ishte në dispozicion.
Shumica e të dhënave të munguara ishte në nivel qendor (18), megjithatë, për të dhënat e
nivelit komunal ishte në dispozicion vetëm për 1 nga 5 artikuj. Nuk ka të dhëna në
dispozicion për 17 incentiva fiskalë, ndërsa panorama e incentivave jo-fiskalë është shumë
më mirë. Nga 29 incentiva jo-fiskalë, të dhënat e kostos janë në dispozicion për 24 prej tyre,
shih Grafikun 13. Numrat më poshtë janë bazuar në shumat e “të alokuara” të raportuara.
Grafiku 13: Të dhënat në dispozicion mbi shumat buxhetore të alokuara në 2012 për
incentiva fiskalë dhe jo-fiskalë

Grafiku 13: Të dhënat mbi kostot e incentivave
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Për 24 artikuj, incentivat totale të dhënë në Kosovë në vitin 2012 janë € 19.725.704.
Incentivat e akorduar shkojnë nga € 25,000 në € 3.8 milion. Ju lutem vini re që këto janë
shumat e dhëna nën një incentivë të përgjithshme dhe nuk i janë dhënë një përfituesi të
vetëm.
Kostoja mesatare e një stimuli në Kosovë është €821.904, në nivelin qendor €836,770 dhe
për nivelin komunal €480.000. Llogaritja është bërë duke pjesëtuar totalin e shumave me
numrin përkatës të incentivave të cekura.
Të gjitha kostot e llogaritura kanë të bëjnë me incentiva sektoriale, sepse incentivat e
përgjithshme janë incentiva fiskalë dhe nuk ka të dhëna në dispozicion për ta. Derisa
shumica e incentivave të sektorit janë dhënë r në sektorin e bujqësisë (31 artikuj),
shpenzimet e përgjithshme mesatare reflektojë koston mesatare të incentivave bujqësore.
Sektori i prodhimit mori një artikull nxitës për €480,000, sektori i NVM një për €200,000,
ndërsa shuma e akorduar për zanatet tradicionale nuk ishte në dispozicion.
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Vëzhgimet paraprake dhe masat e mundshme për reforma
Inventari jep një përshkrim të hollësishëm të regjimit të incentivave në Kosovë. Ai mbulon
nivelin qendror dhe pesë komuna. Të pesë komunat shërbejnë si pilotë dhe japin një pasqyrë
të mirë të parë të trajtimin të incentivave në nivel komunal.
Inventari lejon një vlerësim paraprak të sistemit të incentivave dhe siguron rekomandimet
fillestare. Më shumë hulumtime dhe analiza do të jenë e nevojshme për t’i zhvilluar
rekomandimet më në thellësi.
Vëzhgime paraprake
Incentivat e investimeve në Kosovë janë të konsiderueshëm nga numri, por nuk janë të
gjerë. Incentivat e investimeve në Kosovë janë të bazuara kryesisht në një ligj të caktuar, i
cili përkufizon kërkesat dhe kriteret e dhënies dhe informacioni është në dispozicion të
publikut. Kjo është sipas praktikës së mirë. Për më tepër, më poshtë janë dhënë disa
vëzhgime:


Kosova jep incentiva kryesisht në nivel qendror. Edhe pse vetëm 6 komuna morën pjesë
në anketë, tashmë mund të thuhet se pjesa më e madhe e incentivave janë të
centralizuara në nivel shtetëror. Kjo lejon një shkallë të lartë të koordinimit dhe të
mbikëqyrjes.



Në shikim të parë, duket se shumica e incentivave janë grante jo-fiskale. Megjithatë,
fakti se shumë prej incentivave jo fiskale janë incentiva bujqësore për produktet të
caktuara e rritë numrin e incentivave jo-fiskale. Pa incentivat bujqësore, raporti mes
incentivave fiskalë dhe jo-fiskalë është shumë më i balancuar.



Kosova nuk ka incentiva rajonale, përveç atyre të lidhur me Zona Ekonomike/Parqe
Industriale, dhe incentiva të moderuar të sektorit. Incentivat sektorialë favorizojnë
fuqimisht sektorin bujqësor dhe mund të jetë në pjesë e qëllimit shoqëror apo mjedisor.



Edhe pse procedurat janë transparente, mënyra në të cilën informacioni është paraqitur
shpesh nuk është mjaft miqësore ndaj përdoruesit. Transparenca do të thotë jo vetëm
sigurim i bazës ligjore për shkarkim nga investitorët. Informacioni duhet gjithashtu të
sigurohet i përpunuar në një mënyrë të përshtatshme. Për më tepër, procedura mund të
marrë një kohë të gjatë nga aplikim deri në dhënia. 31 nga procedurat kanë marrë më
shumë se 3 muaj. Vetëm 1 procedurë ka zgjatur më pak se 7 ditë. Edhe pse gjatësia e
procedurës varet nga kompleksiteti i vendimit dhe, një vendim i mirë kërkon kohë, një
proces më i gjatë se 6 muaj duket jashtëzakonisht i gjatë.



Shumat aktuale të dhëna janë domethënëse. Edhe pse numrat për incentiva fiskalë në
nivel qendror nuk ishin në dispozicion, të dhënat e disponueshme sugjerojnë se është
dhënë një mesatare prej mbi €800.000 si incentiva. Për një vend me GNI për banor rreth
€2700, kjo është një sasi e konsiderueshme.



Të dhënat në dispozicion për kostot e incentivave janë jo të plota. Përderisa ka të dhënat
në lidhje me përfituesit e shumë prej incentivave jo-fiskale dhe shumat totale të dhëna,
të dhënat në dispozicion mbi incentivat fiskale janë të dobëta. Arsyeja për këtë është e
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paqartë, por ajo rezulton në pamundësinë për të vlerësuar kostot dhe përfitimet e regjimit
stimulues fiskal.
Masat e mundshme të reformës
Duke gjykuar nga gjetjet në inventar, regjimi i nxitjes në Kosovë është në formë të
arsyeshme. Ai është i bazuar në ligj, bukur fort i centralizuar, transparent, i monitoruar, dhe
në pjesë të mëdha jo-diskrecional. Megjithatë, inventari tregon disa fusha, të cilat mund të
përmirësohen për ta bërë atë më efektiv dhe efikase. Duhet të konsiderohen masat e
mëposhtme të reformës:


Përmirësim i mbledhjes së të dhënave mbi koston e incentivave, të incentivave fiskale në
veçanti. Njohuritë në lidhje me disbursimin aktual të incentivave fiskalë janë të
domosdoshme për çdo analizë të efektivitetit të një stimul. Së paku për këtë inventar të
dhëna të tilla nuk kishte në dispozicion. Është e rekomanduar të krijohet mbledhja e të
dhënave të kostos.



Rritja e transparencës dhe komunikimit të brendshëm në lidhje me incentivat. Autoritetet
e ndryshme të akordimit të incentivave duhet të koordinojnë përpjekjet e tyre, të
shkëmbejnë informacion kyç në lidhje me shumat e akorduara dhe marrësit, dhe të
sigurohen se incentivat e tyre mbështesin objektivat e përgjithshme të politikës së
investimeve.



Përmirësimi i transparencës në internet. Është e mirëseardhur që shumica e autoriteteve
akorduese kanë një prani në internet. Megjithatë, cilësia e informacionit të dhënë në
internet mund të përmirësohet me prezantime më të mirë dhe gjithëpërfshirëse.



Kryerja e një analize kosto-përfitim e incentivave specifike. Duke pasur parasysh të
ardhurat e konsiderueshme të livruara ose taksat e humbura, është e rëndësishme që
politikë-bërësit të kenë informacion në lidhje me efektin e tyre. Cilat janë përfitimet për
shtetin, sa punësim shtesë krijojnë incentivat, çfarë është efekti i tyre në zhvillimin
ekonomik, etj. Një analizë tërësore kosto-përfitim do të sigurojë një informacion të tillë.



Përmirësimi i synimeve të incentivave. Regjimi aktual i incentivave është i karakterizuar
nga shumë incentiva të përgjithshëm (fiskal) dhe një preferencë të fortë për incentiva në
sektorin e bujqësisë. Megjithatë, incentiva të mirë-projektuara mund të mbështesin
zhvillimin e sektorëve të tjerë me rritje dhe zhvillim potenciali.



Analizim dhe vlerësim i procedurave të ndryshme në detaje. Duke pasur parasysh se kaq
shumë procedura konsumojnë kaq shumë kohë, duhet vlerësuar efikasiteti i tyre. Mund
të shkurtohen procedurat? Mund të ulen kërkesat? Mund të koordinohen më mirë
autoritetet e përfshira? etj. Do të jetë e nevojshme një tabelë qarkullimi e çdo procesi,
duke përfshirë kërkesat dhe kohëzgjatjen e çdo hapi. Modeli standard i kostos mund të
zbatohet për procedurat e përzgjedhura për të vlerësuar kostot e tyre për investitorët dhe
fitimet e tyre si rezultat i reformave të mundshme.



Rishikimi i politikës së përgjithshme të investimeve/incentivave. Kosova ka 46 incentiva
në vend (me 5 prej komunave). Pyetja është se në çfarë mase këto artikuj janë pjesë e një
qasjeje të integruar në drejtim të investimeve. A ndjekin ato të njëjtat objektiva? Nëse
është kështu, a janë objektivat e zgjedhur si duhet për situatën ekonomike dhe
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potencialet e rritjes së Kosovës? Ose, a mbivendosen, dyfishohen, apo ndjekin synime
kontradiktore këto incentiva? Rishikimi i politikës së investimeve ekzistuese dhe
regjimit të incentivave mund të japë përgjigje për këto pyetje.


Rishikimi i përputhshmërisë ligjore të incentivave në dritën e detyrimeve ndërkombëtare
të tilla si OBT, BE, etj.
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Shtojca 1. Praktika e mirë ndërkombëtare e incentivave
Format dhe Objektivat e incentivave të Investimeve
Nxitjet do të motivojë një individ ose një grup për të kryer një veprim të caktuar.
Nxitësit e investimeve ose subvencionet janë sinonime të përparësive ekonomike të
matshme që qeveritë ofrojnë për ndërmarrje të veçanta apo grupe të ndërmarrjeve, me
qëllim të drejtimit të investimit në sektorë të favorizuara apo rajone, ose për të ndikuar në
karakterin e investimeve të tilla. Këto përfitime mund të jenë fiskale (taksa ose përjashtimet
doganore të importit), apo jo-fiskale (grante, kredi, reduktime të pagesave ose tarifave,
privilegje rregullatore, etj.)
Incentivat e investimeve, fiskalë dhe jo fiskalë, janë vendosur për të ndjekur objektiva të
ndryshme.
Në disa raste, incentivat mund të shihet si një kundërpeshë ndaj pengesës të qenësishme
ndaj investimeve në sistemin e përgjithshëm tatimor. Për shembull, norma e tatimit të
korporatës ose detyrimet doganore të importit janë perceptuar si shumë të larta dhe
kompensohen me incentiva. Në raste të tjera, incentivat janë të destinuara për të kompensuar
disavantazhet e tjera me të cilat mund të ballafaqohen investitorët, të tilla si mungesa e
infrastrukturës, ligjet e komplikuara dhe të vjetruara, apo kompleksiteti burokratike dhe
kapacitetet e dobëta administrative, në fushën e taksave apo gjetiu. Ndonjëherë incentivat
janë futur për të mbajtur hapin me vendet e tjera në konkurrim për investime ndërkombëtare.
Ndonjëherë, incentivat janë futur pas mangësive të tjera në ligj dhe administrimi dhe
rregullimet janë të drejtuara në fushat e aktivitetit ekonomik që vendi dëshiron të zhvillojë.
Vendet që përdorin një gamë të incentivave fiskalë dhe jo-fiskalë mund të ndjekë një
përzierje të objektivave të mësipërme.
A ka alternativa për përdorimin e incentivave? Aty ku incentivat fiskalë apo jo-fiskalë janë
një reagim ndaj mangësive në klimën e investimeve, mundësia më efektive do të jetë
trajtimi i problemit themelor, që do të thotë për shembull, përshtatje e normave të taksave,
reformim i administratës doganore dhe tatimore dhe procedurave, përmirësim i dobësive
administrative apo përmirësim i infrastrukturës. Kjo zgjidhje është shpesh më e lehtë të
thuhet se të bëhet, dhe kështu incentivat mund të japin lehtësim të përkohshëm deri sa të
kryhen reformat më themelore.
Megjithatë, aty ku incentivat ndjekin objektiva specifike sektoriale ose rajonale, incentiva
në incentivat me caqe të qarta mund të jenë një mjet i përshtatshëm.
Lidhja në mes incentivave dhe Investimeve
Pyetja kryesore për një qeveri është nëse incentivat mund të tërheqin investime shtesë, dhe
nëse po, në cilat kushte kjo arrihet më me efikasitet. Në fakt, shumë hulumtime i janë
kushtuar këtyre pyetjeve. Konkluzione nga hulumtimet dhe anketat mbi marrëdhënien e
incentivave fiskale të investimeve dhe investimet përfshijnë:6
6

Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications / Incentiva dhe investime tatimore dhe jo-tatimore:
evidenca dhe implikimet për politikat, Sebastian James, Banka Botërore, dhjetor 2009.
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Investitorët, në mënyrë të përsëritur klasifikojnë incentivat e investimit në anketat e
Motivimit të Investitorit, si një prej faktorëve më pak të rëndësishëm në vendimin e tyre
të investimit. Dëshmi nga të dy anketave dhe studimeve ekonometrike tregojnë se disa
nga përcaktuesit kryesorë që ndikojnë në vendimin e investitorëve ku të vendosen është i
bazuar në faktorët më të mëdhenj të klimës investuese dhe ndryshoreve ekonomikë të
tillë si madhësia e tregut, politikat rregullatore, ndihma e burimeve natyrore, dhe
disponueshmëria e kapitalit njerëzor.



Pushimet tatimore janë veçanërisht të paefektshme në tërheqjen e investimit afatgjatë,
sepse ato janë të palidhura me ecurinë e investimeve, mund të zgjaten lehtë duke i
mbyllur dhe hapur si biznes i ri, ata tërheqin biznese shëtitëse, biznesi shpesh nuk ka
fitime në vitet e para.



Klima e investimeve ndikon në efektivitetin e incentivave. Incentivat nuk kanë pothuajse
asnjë ndikim në vendet me një klimë të ulët të investimeve. Incentivat janë tetë herë më
efektivë në klimat e forta të investimeve në tërheqjen e IHD-ve, se sa në ato të dobëta.



Incentivat e investimeve nuk funksionojnë për shumë firma që përballen me kufizime
financiare dhe nuk mund të rriten për të përfituar prej incentivave të taksave.



Incentivat e investimeve krijojnë shtrembërime të rëndësishme, duke inkurajuar
investimet joefikase.



Investitorët shumë të lëvizshëm dhe ata të orientuara nga eksporti janë të ndjeshme ndaj
incentivave - sidomos incentivave të taksave, ndërsa investitorët e orientuara drejt
tregjeve të brendshme janë më pak të ndjeshëm ndaj incentivave.



Analiza kosto-përfitim e incentivave të investimeve mund të jetë veçanërisht pozitive,
kur pasuritë e investimeve janë në dispozicion për publikun e gjerë (p.sh., rrugë,
shkolla). Kjo është një tjetër mënyrë për të paguar për mallrat publike. Investimet që
gjenerojnë zhvillime të jashtme pozitive, si inkurajimi i teknologjive të gjelbra,
përmirësimi i aftësive të punëtorëve, investim spirancë (por duhet të jetë i justifikuar),
infrastruktura.

Konkluzionet e paraqitura ishin pothuajse tërësisht në lidhje me incentivat fiskalë. Lidhja
mes incentivave jo-fiskalë dhe investimeve është më pak i qartë. Kjo është kryesisht për
shkak se termi incentivat jo-fiskalë përfshin më shumë lloje më të ndryshme të incentivave
se sa incentivat fiskalë, gjë që e bën më të vështirë për të identifikuar karakteristikat e
përbashkëta, qasjet dhe mjetet. Në fakt, efektiviteti i secilës kategori të incentivave jofiskalë do të duhet të vlerësohet veç e veç. Mjetet e qëndrueshme dhe kriteret për një
vlerësim gjithëpërfshirës të incentivave jo-fiskalë nuk janë ende në dispozicion.
Megjithatë, qasja e parë për vlerësimin e incentivave jo-fiskalë mund të jenë procedurale.
Akordimi i incentivave jo-fiskalë është i bazuar në një vendim të një institucioni publik, pas
një procesi administrativ. Procesi dhe performanca institucionale duhet të përmbushë
parimet e qeverisjes së mirë.
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Shtojca 2. Përkufizimi i incentivave investues
Përkufizimi i incentivave investues
“Incentivat investuese” janë të definuara si "përparësi të matshme ekonomike që qeveritë
ofrojnë për ndërmarrje të veçanta ose grupe të ndërmarrjeve, me qëllim të nxitjes së lidhjeve
dhe mbështetjen e investimeve/zhvillimin e sektorëve të favorizuar (p.sh., bujqësi,
shëndetësi, energjisë të ripërtrishme ) ose rajoneve, apo për të ndikuar në karakterin e
investimeve të tilla. Këto përfitime mund të jetë fiskale (si me koncesionet tatimore) ose jofiskale (me grante, kredi, ose zbritje për të mbështetur zhvillimin e biznesit apo për të rritur
konkurrencën)7.
Format dhe Llojet e incentivave të Investimeve
Përkufizim i gjerë i 'incentivave të investimit' sugjeron se ekzistojnë një numër shumë i
madh i incentivave për investime të ndryshme, të tilla si përjashtime nga politikat fiskale,
grante, kredi të buta, qasja në tokë të lirë ose të subvencionuar, mbështetje në trajnim dhe
punësim, subvencione në infrastrukturës dhe përjashtime ad hoc. Gama e incentivave të
mundshëm të investimeve të ofruar për investitorët është potencialisht e pakufizuar.
Në përgjithësi, incentivat e investimeve mund të kategorizohen në tri lloje të ndryshme:
incentiva rregullatorë, incentiva financiarë dhe incentiva fiskalë. (Shpesh bëhet vetëm
dallimi mes incentivave fiskalë dhe incentivave jo-fiskalë. Në këtë rast, incentivat
rregullatorë dhe incentivat financiarë formojnë së bashku kategorinë e incentivave jofiskalë).
1) Incentivat fiskalë të Investimeve
incentivat më të përdorur zakonisht për investime janë incentivat fiskalë të IHD-ve. (Për
shkak të fokusit të këtij shënim mbi incentivat jo-fiskalë, më poshtë renditen shkurtimisht
incentivat kryesorë fiskalë investues):
-

-

Norma të reduktuara të tatimit mbi të ardhurat e korporatave, të tilla si pushimet e
përkohshme tatimore (tax holidays) dhe taksa të veçanta për zonat e privilegjuara të
investimeve.
Incentiva për krijimin e kapitalit, të tilla si ndihmat për investime të posaçme, kreditë
tatimore për investime, dhe fitimet e riinvestuara.
Reduktimi i pengesa për operimet ndërkufitare, të tilla si mbajta e tatimit, tatimet e
tregtisë së jashtme, tatimet e të punësuarve.
Reduktimet e taksave të tjera, siç janë taksat më të ulëta të shitjes dhe normat e
zvogëluara të TVSH-së, normat e zvogëluara të tatimit në pronë, dhe modelet për
taksat tatimore “lump sum”

2) Incentivat Financiarë të Investimeve
Stimujt financiarë për investime janë një kategori e gjerë që mbulon ato stimuj për investime
që i japin investitorit një avantazh financiar duke mbështetur investitorin në mënyra që
reduktojnë kostot e investitorit në lidhje me krijimin dhe funksionimin e investimit. Stimujt
financiarë për investime mund të kategorizohen si më poshtë:

7

James, Sebastian. 2009. Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications / Incentivë dhe investime
tatimore dhe jo-tatimore: evidenca dhe implikimet për politikat. Shih më tej: ’Investment Law Reform Handbook / Doracaku i Reformës
së Ligjit të Investimeve.’
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Incentivat e punësimit: stimujt e punësimit janë stimuj për investime që ulin kostot e
investitorit për staf punonjës, shpesh përmes subvencioneve të pagave të individëve.
Qeveria që i përdor këto i justifikon rregullisht stimujt e punësimit efektet anësore që do të
priten nga investimi.
Incentivat e Trajnimit: veçanërisht në rast të mungesës së punonjësve të kualifikuar në vend,
programet e trajnimit të subvencionuara mund të ndihmojë në tërheqjen e një investimi dhe
të sigurojë përfitime për vendin përmes përmirësimit të kapaciteteve njerëzore.
Incentivat e financimit: incentivat që synojnë lehtësimin e një investim duke ofruar
mbështetje financiare për investitorin, e cila mbështetje lidhet më së shumti me shpenzimet
fillestare të hapjes së biznesit, por herë pas here kanë të bëjnë edhe me me kostot operative.
Incentivat financiare mund të marrin forma të ndryshme, të tilla si kredi të subvencionuara
apo të buta, garanci të huave/kredive, subvencione të interesit/kamatës, grante me para kesh,
apo edhe pjesëmarrje të sektorit publik përmes ekuitetit.
Sigurimi i infrastrukturës fizike: stimujt e investimeve që konsistojnë në ofrimin e
infrastrukturës fizike kanë si qëllim uljen e kostove me të cilat përballen investitorët për
pasuri të patundshme dhe të objekte të transportit. Autoritetet kombëtare apo vendore mund
të shesin tokën publike (nën çmimin e tregut) dhe të sigurojnë infrastrukturë, siç janë rrugët,
hekurudhat, portet, infrastruktura e komunikimit etj, në qoftë se nevoja e një investitori për
një shërbim të tillë është e supozuar ose e bazuar.
Zonat Speciale Ekonomike (SEZs): Një tipar i shquar i strategjive për tërheqjen e
investimeve janë incentivat e ofruara përmes llojeve të ndryshme të zonave të zhvillimit siç
janë: zonat për promovimin e eksportit ose parqet industriale. Këto zona zakonisht
kombinojnë lloje të ndryshme të incentivave investuese fiskale dhe jo-fiskale për të ofruar
një paketë shumë tërheqëse të përfitimeve për investitorët, duke përfshirë infrastrukturën
fizike, vëmendje të veçantë nga ana e autoriteteve përkatëse (aftercare) dhe pushimet e
përkohshme të taksave. Përfitimet e tjera për investitorët dhe industrinë vendase supozohet
se zhvillohen përmes shfaqjes së grupimeve të industrisë brenda ose përreth zonave.
Mbështetja në hapje biznesi: Investitorët kanë nevoja të veçanta në aspektin e krijimit të
biznesit të tyre, duke përfshirë informacion mbi disponueshmërinë e rregullave, tokës dhe
rregulloreve të brendshme, nevojave në marketingun e produkteve dhe shërbimeve të tyre
dhe ndihmës në administratën e përgjithshme. Investitorët gjithashtu mund të vlerësojnë
mbështetjen e dhënë në takime dhe bashkëpunimin me zyrtarët vendorë, furnizuesit, ofruesit
e shërbimeve, dhe investitorët e tjerë. Shpesh, këto funksione kryhen pa pagesë nga agjencia
për promovimin e investimeve vendase. Në varësi të karakterit të tyre, këto shërbime mund
të përbëjë një subvencionimit të nënkuptuar të investimit.
Shërbimet e kujdesit pasues: shërbimet e kujdesit pasues janë të lidhura ngushtë me
mbështetjen në hapjen e biznesit, duke përbërë një shërbim pasues për investitorin që e
ndihmon të kalojë pengesat dhe zgjidhë problemeve me të cilat përballet në hapjen e
biznesit dhe operacione. Vendet pritëse mund të ofrojnë këto shërbime në një përpjekje për
të ndërtuar një marrëdhënie bashkëpunuese afatgjatë me investuesit.
3) Incentivat rregullatorë të Investimeve
Incentivat rregullatorë për investime janë cilido lloj i incentivave të ofruar për investitorët e
huaj me anë të shmangies nga rregullat kombëtare (duke përfshirë rregullat dhe rregulloret
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në nivel nën-kombëtar). Sipas OECD, ka pak prova konkrete për të përhapur zbatimin e
incentivave rregullatorë për investime. Një arsye për numrin e ulët të incentivave
rregullatorë të investimeve mund të jetë që përjashtimet nga politika kombëtare mund të
marrin formën e zbutjes së kërkesave mjedisore, sociale dhe të tregut të punës të lidhura me
investitorët e huaj. Në këto raste, vendet pritëse dhe investitorët mund të jenë të prirur t’i
mos komunikojnë publikisht këto incentiva.
Ndihma Shtetërore
Përveç përkufizimit të mësipërm të incentivave jo-fiskalë të investimeve, duhet të merren në
konsideratë edhe përkufizimi i BE-së i "ndihmës shtetërore" për përcaktimin përfundimtar të
përkufizimit "incentiva" në mënyrë që të jenë në përputhje me rregulloren e BE-së.
Gjithashtu, përcaktimi përfundimtar i incentivave në kontekstin e punës në Kosovë duhet të
jenë në përputhje me Ligjin në Kosovë për Ndihmën Shtetërore, që është në përputhje me
rregullat e BE.
Rregullat e BE
Ndihma shtetërore e ndaluar
Traktati i KE shpall ndalimin e përgjithshëm të ndihmës shtetërore për t’u siguruar se
ndërhyrjet e qeverisë nuk do të shtrembërojnë konkurrencën dhe tregtinë brenda BE-së. Një
kompani ka marrë një ndihmë të ndaluara shtetërore në rast se mbështetja plotëson kriteret e
mëposhtme:
1. ka pasur një ndërhyrje nga shteti ose nëpërmjet burimeve shtetërore, e cila mund të marrë
një shumëllojshmëri të formave (p.sh. grante, interesa dhe lirime tatimore, garancione,
pronësi e qeverisë mbi të gjithë ose një pjesë të një kompanie, ose ofrim i mallrave dhe
shërbimeve në kushte preferenciale , etj),
2. ndërhyrja ka të ngjarë të ndikojnë në tregtinë ndërmjet Shteteve Anëtare,
3. ndërhyrja i jep një avantazh përfituesit në baza selektive, për shembull për kompanitë e
veçanta apo sektorë të industrisë, ose për kompanitë e vendosura në rajone të caktuara,
4. Konkursi ka qenë ose mund të shtrembërohet.

Ndihma shtetërore e lejuar
Traktati i KE shpall ndalimin e përgjithshëm të ndihmës shtetërore, por gjithashtu përmban
një listë të rrethanave të mundshme në të cilat ndihma shtetërore mund të jepet për një
ekonomi mirë-funksionuese dhe të barabartë. Prandaj, Traktati lë hapësirë për një numër të
objektivave të politikës për të cilët ndihma shtetërore mund të konsiderohet e pajtueshme.
Në përgjithësi, këto përfshijnë rajonet e pafavorizuara në zhvillim, promovimin e
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM), kërkimin dhe zhvillimin (R & D), mbrojtjen e
mjedisit, trajnimin, punësimin dhe kulturën. Pikërisht, Rregullorja e Komisionit (KE) Nr.
800/2008 e 6 gushtit 2008 deklaron disa kategori të caktuara të ndihmës në përputhje me
tregun e përbashkët në zbatim të neneve 87 dhe 88 të Traktatit. Kategoritë e ndihmës
mbuluara janë si më poshtë:




ndihma rajonale, ndarë sipas hartës për ndihmë rajonale në periudhën 2007-2013. Caku
janë investime dhe punësim, si dhe ndërmarrjet e vogla të sapo-krijuara në rajone;
investime ne NVM dhe ndihmë për punësim;
ndihmë për krijimin e sipërmarrjeve të vogla nga gratë;
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ndihmë për mbrojtjen e mjedisit, në veçanti ato që i lejojnë ndërmarrjeve t’i tejkalojnë
standardet e Komunitetit, duke marrë formën e reduktimeve tatimore apo inkurajimin e
investimeve në kursimin e energjisë dhe promovimin e energjisë së rinovueshme;
ndihmë për NVM-të, për t’iu lejuar të përfitojnë nga shërbime konsulente dhe
pjesëmarrja në panaire;
ndihmë për rrezik kapitali, për pjesëmarrje ose menaxhimin të një fondi kapitali privat të
investimeve, i menaxhuar në baza komerciale;
Ndihma për kërkimin, zhvillimin dhe inovacionin, në veçanti në lidhje me
bashkëpunimin ndërmjet organizatave kërkimore dhe ndërmarrjet, të drejtat e pronës
intelektuale, kostot për NVM-të, mbështetje e risive apo e kredive të stafit të kualifikuar;
Ndihmë trajnimi;
Ndihmë për punëtorët e pafavorizuar ose të paaftë.

Gjithashtu, Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 1998/2006 e datës 15 dhjetorit 2006 mbi
zbatimin e neneve 87 dhe 88 të Traktatit, specifikon se nuk përbëjnë ndihmë shtetërore
ndihma që nuk tejkalon një kufi prej 200 000 eurosh për kompaninë gjatë çdo periudhe prej
tre vitet fiskale, si dhe nuk ndikon në tregtinë ndërmjet Shteteve Anëtare dhe / ose nuk
shtrembëron apo kërcënon të shtrembërojë konkurrencën, dhe ata mund t’i akordojnë këto
shuma të ndihmës pa ndonjë ngarkesë procedural. Totali që do jepet për çdo ndërmarrje
aktive në sektorin e transportit rrugor nuk duhet të kalojë 100 000 euro gjatë një periudhe
prej tre vitet fiskale.
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Shtojca 3. – Inventari i incentivave investues dhe jo-investues në Kosovë –
bashkangjitur si dokument Excel.

27

