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Numri i lëndës: 2019:268432 

Datë: 25.01.2021 

Numri i dokumentit:     01436645 

 

A.nr.1069/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Krenar Berisha, dhe sekretaren juridike Nazife Sheholli, në konfliktin 

administrativ, të paditësit S.N. nga P. kundër të paditurës Komuna e Pejës-Bordi Komunal i 

Ankesave për Tatimin në Pronë, me bazë juridike: tatim në pronë, në seancën publike të mbajtur me 

datë 22.01.2021, në prani të përfaqësuesve të autorizuar të palëve ndërgjyqse, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHETKërkesëpadia e paditësit S. N. nga P., si e pabazuar. 

 

Mbetet në fuqi vendimi nr.06-4321/01-14017 datës 10.05.2018 i Bordit Komunal për Shqyrtimin e 

Ankesave të Tatimit në Pronë-Komuna e Pejës. 

 

 

A R S Y E T I M  

 

Me vendimin kontestues e paditura ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit, për ndërrimin e 

tatimpaguesit, pa u bërë pagesa në tërsi, konform nenit 15 pika 2 të Ligjit 04/L-100 mbi Ndryshimet 

dhe Plotësimet e Ligjit për Tatimn në Pronën e Paluajtshme.   

 

Paditësi S.N. nga P., me padinë e paraqitur në Gjykatë datë 08.05.2018, ka inicuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës Komuna e Pejës-Bordi Komunal për Shqyrtimin e Ankesave me 

të cilën ka kërkuar nga gjykata të aprovohet padia e paditësit si të bazuar.   

 

Në padin e tij, parashtresës për zgjerimin e padis dt.11.06.208 dhe përmes përfaqësuesit të 

autorizuar në seancat publike, paditësi deklaron: aktvendimi kontestues nuk përmban fare arsyet të 

cilat e mbështesin vendimin refuzues të paditurit, në fakt si arsye e vetme theksohet se zyrtarët e 

tatimit në prone verifikuesit pas inspektimit në teren të këtij subjekti ka konstatuar se pala nuk ka 

ofruar asnjë dëshmi faturë tatimore. Nga një formulim i tillë nuk mund të kuptohet asgjë, në fakt në 

arsyetim nuk ceket dita e inspektimit nga ana e zyrtarëve tatimor, a është hartuar ndonjë 

procesverbal nga ky inspektim. Paditësi me përgjegjësi të plotë deklaron se kurrfar inspektimi nga 

zyrtarët tatimor nuk është bërë në teren e as që është kërkuar ndonjë dëshmi për faturat 

tatimore.Aktvendimi i kontestuar është i pa ligjshëm dhe jo i drejtë, për shkak se nuk ka pas bazë 

ligjore që paditësi të obligohet për pagesën e tatimit në pronë, për pasurinë e paluajtshme e cila 

është caktuar sipas 5 faturave tatimore kontestuese. Kjo për arsye se paditësi Sali Nimani asnjëherë 

nuk ka qenë pronar dhe as shfrytëzues ligjor të pronave të paluajtshme të cilat janë të cekura në 
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faturat tatimore. Për të dëshmuar faktin, gjykatës ia prezantoi 5 faturat tatimore kontestuese, 

certifikatën e pronës, të dt.10.02.2012, kopjen e planit, të dt.20.07.2015, certifikatën e pronës të 

dt.20.07.2015, nga të cilat prova vërtetohet se pronar të pronave të paluajtshme dhe faturat tatimore 

kontestuese janë personat e tretë e jo paditësi, andaj i propozoj gjykatës që këto prova shkresore ti 

nxjerr si provë. Me provat e nxjerrura është vërtetua themelësia e padisë së paditësit, në bazë të 

provave të proceduara dhe arsyet e cekura më lartë i propozoi Gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit 

ta aprovoi si të bazuar.   

 

E paditura në përgjigje në padi datës 04.1.2019 dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në 

shqyrtimin kryesor deklaron: se vendimi nr.06-4321/01-14017 datës 10.05.2018 i Bordit Komunal 

për Shqyrtimin e Ankesave të Tatimit në Pronë, është vendim i ligjshëm dhe i bazuar në ligj, 

konkretisht në nenin 15 pika 2 të Ligjit 04/L-100 mbetet pranë vendimit të Bordit të ankesave si një 

vendim i bazuar në ligj. Paditësi nuk ka ofruar asnjë provë apo dëshmi që e vërtetojnë se objekti-

prona e cila ngarkohet me tatim në pronë nuk është e tij. Po ashtu nuk mund të ndërrohet 

tatimpaguesi pa u bërë pagesa në tërësi nga palët nëse tatimpaguesi pretendon se i ka shitur këto 

prona, e që të ndërrohet tatimpaguesi duhet të bëhet pagesa në tërsi bazuar në nenin 15 pika 2 të 

Ligjit nr.04/L-100. Komisioni në teren ka bërë verifikimin e pronës me datë 27.04.2018. Paditësi 

Sali Nimani dhe fëmijët e vet kanë vazhduar procedurën administrative brenda Komunës së Pejës 

për këto prona të kontestuara, dhe në bazë të parashtresave të parashtruar nga ana e tyre 

dt.27.05.2019, të gjitha pronat të cilat pretendon të cilat nuk janë të tij, i janë bartur Mevlyde 

Nimani, bashkëshortes së Sali Nimanit, provë: vendimi i Bordit të Ankesave i dt.27.05.2019. Po 

ashtu për korrektësi më dt.29.10.2020, Sali Nimani parashtron përsëri ankesë brenda zyrës së 

tatimit në pronë, dhe kërkon që prona e cila është  në Bogë të ngarkohen fëmijët e vet; Ron dhe 

Rinim Nimani dhe konform fletës poseduese ngarkohen sipas pronarit, dëshmi aktvendimi i Bordit 

të Ankesave. Andaj bazuar në këto, vendimi i Bordit të Ankesave, i vitit 2018, është vendim i 

ligjshëm dhe i drejtë. bazuar në provat e prezantuara nga Komuna e Pejës, konkretisht nga Bordi i 

Ankesave. Kërkojmë që të vërtetohet Vendimi i Bordit të Ankesave i vitit 2018, si i ligjshëm dhe i 

bazuar, bazuar në dispozitat e më parshme ligjore neni 15 pika 2 i Ligjit 04/L-100, ku në mënyrë 

shprehimore ceket se nuk mund të ndërrohet tatimpaguesi pa u bërë pagesa në tërësi nga palët, 

ndërsa po ashtu i bëjmë të kjartë përfaqësuesit të paditësit se kjo qështje është vendos me dy 

vendimet e vitit 2019 dhe 2020 dhe komplet pagesa tatimore sipas certifikatës së pronësisë i bartet 

pronarëve të rinj dhe ceki nenin 23 pika 8 të Ligjit të ri mbi Tatimin në Pronë nr.06/L-005, ku 

pronari i ri në të  cilën kalon prona, mban përgjegjësi për pagesën e tatimit në pronë   

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave të 

shqyrtimit kryesor-publik të datës 22.01.2021, ka administruar provat relevante dhe atë: përgjigja 

në padi e dt. 04.11.2019 nga Komuna e Pejës, aktvendimi nr.06-432/01-14017 dt.10.05.2018 nga 

Komuna e Pejës, formulari për kërkesë apo ankesë, i dt.13.02.2018, ankesa për tatimin në pronë, e 

dt.09.02.2018, Kopja e planit e dt.12.10.2011, Kërkesa e përsëritur për nxjerrjen e aktvendimit 

lidhur me ankesën e paditësit, dt.17.04.2018, Forma për mbledhjen e shënimeve të provave dhe 

tatimpaguesve, dt.27.04.2018, Fatura e tatimit në pronë, e dt.13.02.2018, 5 Faturat e tatimit në 

pronë në emër të paditësit, Certifikata e paluajtshmërisë, Kopja e Planit, Certifikata për 

paluajtshmërinë në Bogë, vendimet e Komunës së Pejës me të cilën është aprovuar kërkesëpadia e 

paditësit 2019 dhe 2020. 

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81 par.1 të Ligjit nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, vlerësoi ligjshmërin e 

vendimit kontestues, thëniet në padi, përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt 

administrativ, dhe thënieve në seancën e shqyrtimit kryesor, dhe ka gjetur se kërkesëpadia është e 

pa bazuar. 
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Nga arsyetimi i vendimit kontestues dhe nga provat e prezantuara, gjykata ka konstatuar se e paditura 

duke vepruar sipas ankesës së paditësit, ka bërë inspektimin e pronës në teren dhe ka konstatuar se 

nuk mund të ndërrohet emri i tatimpaguesit pa u bërë pagesa në tërsi e tatimit në pronë, bazuar në 

nenin 7 pika 1.1, dhe nenit 15 të Udhëzimit Administrativ nr.05/2011, dhe duke u bazuar në 

dokumentacionin personal dhe legjitimues. 

 

Gjykata nga provat e administruara nuk ka mundur të vëretoj një gjendje tjetër faktike nga gjendja e 

konstatuar në procedurën administrative të ankesave. Paditësi në ankesën e dt.19.02.2018 drejtuar të 

paditures, nuk ka dhënë informata konkrete se nuk është tatimpagues i pronave sipas faturave 

tatimore kontestuese vitit 2018. Paditësi as para gjykatës nuk ka dhënë prova të mjaftueshme se deri 

në vitin 2018 cili person ka qenë pronar dhe shfytëzues i paluajtshmëriv në fjalë, pasi që në vitin 

2019 dhe 2020, tani vet paditësi ka bërë kërkes tek e paditura që të ndërrohet taimpaguesi dhe pronat 

e njëjta të kalojnë tek personat M. N. dhe djemt e paditësit R. dhe R. N.. 

 

Në bazë të këtyre provave të reja që ka paraqit e paditura, si vendimi nr.83246/20 dt.29.10.2020, 

vendimi nr.06-432/01-57391 dt.27.05.2019 të lëshuara nga e paditura, Fatura e tatimit në pronë me 

tatimpagesen e re 2019, Forma e mbledhjes së shënimeve të pronave dhe tatimpaguesve, Certifikata e 

paluajtshmërive 01-4/773-15 dt.20.07.2015 në emër të pronarëve të rinj, Kopja e Planit Posedues ZK 

Boge, në emër të dy poseduesve. Gjykata ka konstatuar se e paditura Bordi i Ankesave i Komunës së 

Pejës, ka vepruar drejt kur me vendimin kontestues ka refuzuar ankesën e paditësit të parashtruar 

ndaj faturave tatimore në pronë për vitin 2018, duke u bazuar në gjendjen faktike të konstatuar gjatë 

inspektimit të pronës sipas formularve që gjenden në lëndë.  

 

Paditësi nuk i ka dhënë spjegime të mjaftueshme gjykatës, si është e mundur që deri në vitin 2018, 

nuk ka qenë shfrytëzues e as pronar i paluajshmërive sipas faturave tatimore kontestuese, ndërsa 

sikurse u administruan provat në këtë konflkt administrativ, paditësi në vitin 2019,2020, për të njëjtat 

prona ka kërkuar nga e paditura ndërrimin e tatimpaguesit tek personat e tretë.  

 

Gjykata e konsideroi si të drejt vendimin e të paditures e cila me rastin e refuzimit të ankesës së 

paditësit, është referuar në dispozitën e nenit 3 të Ligjit 04/L-100 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme nr.03/L-204, me të cilin është riformuluar neni 15 par.2 i 

Ligjit bazik, që parasheh: 

Pagesa e tatimit në pronë duhet të bëhet në tërësi nëse kërkohet të bëhet transfer i pronës apo ndërrim 

i pronarit qoftë ai tatimpagues i ligjshëm, shfrytëzues i ligjshëm apo shfrytëzues tjetër sipas nenit 5 të 

ligjit bazik. 

 

Gjykata konstatoi se pretendimet e padis nuk kanë ndikim në marrjen e një vendimi tjetër, meqë me 

provat e administruara e në vështrim të dispozitave të cekura ligjore, është vërtetuar se nuk është 

cënuar ligji në dëm të paditësit, andaj theksimet e padis nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa ndikim në 

vërtetimin e një gjendje tjetër tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga ana e organit të paditur. 

 

Në bazë të gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe administrimit të provave, gjykata konstaton se 

vendimi nr.06-4321/01-14017 datës 10.05.2018 i Bordi Komunal për Shqyrtimin e Ankesave-

Komuna e Pejës, është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 
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Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81.I par.2 pika 

2.1 të Ligjit nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat nr.03/L-222, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

 Departamenti për Çështje Administrative-Divizioni Fiskal 

A.nr.1069/18 datë 22.01.2021   

                                           G j y q t a r i, 

                                                           Krenar Berisha   

 

KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 60 ditësh nga marrja e të njëjtit, në 

Gjykatën e Apelit në Prishtine, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 


