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Numri i dokumentit:     01094085 

 

    A.nr.1071/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Rexhep Gashi dhe me zyrtaren ligjore Valbona Musa Lajçi, si procesmbajtëse, në 

konfliktin administrativ të paditësit NPT “H...” SHPK me seli në R., kundër të paditurës Dogana e 

Kosovës në Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e aktvendimit 

nr.01.03.2.2/283 i datës 30.05.2017, në seancën e shqyrtimin kryesor-publik të mbajtur në prani të 

përfaqësuesit të autorizuar të paditësit avokat S.E. dhe në prani të përfaqësueses të autorizuar të palës 

së paditur A.H., me datë 03.09.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit NPT “H...” SHPK me seli në R.. 

 

II. Anulohet aktvendimi nr.01.03.2.2/283 i datës 30.05.2017 i Doganës së Kosovës në 

Prishtinë, dhe lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje tek e paditura. 

 

III. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m  

 

Me aktvendimin kontestues nr.01.03.2.2/283 i datës 30.05.2017, e paditura Dogana e Kosovës në 

Prishtinë ka hedhur poshtë kërkesën e paditësit për rishqyrtimin e vendimit nr.03.02./476 i datës 

11.03.2016, të Sektorit për Mbikëqyrje të Regjimeve Pezulluese, si të ushtruar jashtë afatit ligjor. 

 

Paditësi me ankesën/padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 27.06.2017 ka iniciuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, siç kuptohet nga padia për shkak se 

nuk janë aplikuar drejtë dispozitat ligjore, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

administrative, si dhe për shkak se nuk është vërtetuar drejt gjendja faktike, me të cilën ka kërkuar që 

të aprovohet kërkesëpadia e paditësit, të anulohet vendimi i kontestuar dhe lënda të kthehet në 

rivendosje tek e paditura. 

Tutje paditësi në padi, në parashtresën e datës 21.08.2020, dhe në seancën e shqyrtimit kryesor përmes 

përfaqësuesit të autorizuar ka deklaruar se me aktvendimin e të paditurës nr.03.2/476 të datës 

11.03.2016, paditësi ishte obliguar që të paguaj obligimet doganore për mallin e vendosur në 

procedurën e përpunimit të brendshëm të trajtuar si lëndë e parë sipas kodit tarifor 22041096, për 

emërtimin tregtar “verë e kuqe vranac (rifus) të llojit të rushit vranç” në sasi prej 25,691 litra me bazë 

doganore 9,146.00€, me total për pagesë prej 20,286.01€. Ka theksuar se paditësi brenda afatit kishte 
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bërë kërkesë për kthimin e akcizës, për shkak se gjatë eksportit ishte bërë një gabim në shkarkimin e 

sasisë së vlerës në procedurën EX-3, duke mos respektuar normativin e deklaruar me autorizimin e 

përpunimit të brendshëm PB62/11.04.2013. Me këtë rast gjatë kontrollit të realizuar është konstatuar 

se bartja nga TIMES në ASYCUDA ka qenë gabim si dhe vërtetimi i gjendjes në fund ka nxjerr një 

sasi prej 25,691.25 litra të mbetura në stok gjë që është vërtetuar edhe me aktvendimin e lartcekur. 

Lidhur me sasinë e mbetur paditësi përmes kërkesës ka paraqitur prova se kjo sasi e mbetur është 

kombinuar me verën e prodhimit vendor dhe është realizuar eksporti i saj në Bosnje dhe Shqipëri. Ka 

shtuar se e paditura duke vendosur lidhur me kërkesën e paditësit ka nxjerr vendimin nr.01.3.2.2/283 

të  datës 30.05.2017, mirëpo e paditura gabimisht e ka trajtuar kërkesën e paditësit për kthimin e akcizës 

si kërkesë për rishqyrtimin e vendimit nr.03.2/476 të datës 11.03.2016 dhe të njëjtën e ka konsideruar 

se është ushtruar jashtë afatit ligjor. 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit i propozoj gjykatës që të aprovoj kërkesëpadinë e 

paditësit dhe të anuloj vendimin e kontestuar të paditurës dhe çështje të kthehet në rivendosje tek e 

paditura. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 04.12.2019, ka deklaruar se e kundërshton në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit. Ka theksuar se vendimi i atakuar është marrë konform dispozitave në 

fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky vendim është marrë në shkelje ligjore nuk qëndron fare, 

ndërsa pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar as edhe me një provë të vetme.  

Përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se e kundërshtoj 

ne tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, dhe po ashtu edhe deklarimet e dhëna ne parashtresën 

e paditësit lidhur me lejueshmërinë e padisë si te pabazuara, për arsye se, aktvendimi kontestues është 

marrë bazuar në te gjitha dispozitat ligjore në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala paditëse se kërkesa 

është ushtruar brenda afatit ligjor nuk qëndron, për arsye se pala paditëse ankesën (kërkesën) në 

Sektorin për Rishqyrtim të Vendimeve e ka bërë me nr.protokolli 06.2/228  12.04.2017, në të cilën 

është cekur aktvendimi të cilin e kundërshton me nr.03.2476, të cilën kërkesë Dogana e Kosovës e 

konsideron si të ushtruar jashtë afatit ligjor ngase aktvendimi i lartcekur me të cilën është obliguar të 

paguaj borxhin doganor me dt.02.06.2016, gjë që nënkupton që pala ka pasur mundësi që të parashtroj 

ankesë në afat prej 30 ditësh, ashtu si është cekur në këshillën juridike në aktvendimin kontestues. 

Në fjalën përfundimtare e autorizuara e të paditurës i ka propozuar gjykatës që padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar, dhe të lë në fuqi vendimin kontestues të paditurës 

si të ligjshëm. 

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës 03.09.2020, ka administruar provat relevante dhe atë: Aktvendimin 

me nr.01.2/283 i dt.30.05.2017 të Doganës së Kosovës, Kërkesën e paditësit të ushtruar tek e paditura 

për kthimin e akcizës të dt.13.03.2017, Aktvendimin me nr.03.2/476 të dt.11.03.2016 të Doganës së 

Kosovës, Komunikimin me email të dt.01.06.2016, Pagesën Bankare të dt.02.06.2016, Deklaratën 

Doganore R-11003 të dt.15.06.2016, faturën e shitjes të dt.14.06.2016, Fletë dërgesën me nr.115/16 të 

dt.27.05.2016, Deklaratën Doganore R-14517 të dt.03.08.2016, Faturën me nr.132/16 të dt.03.08.2016, 

Fletë dërgesën me nr.155/16 të dt.01.08.2016, Deklaratën Doganore R-18026 të dt.22.09.2016, Faturën 

me nr.173/16 të dt.21.09.2016, Fletë dërgesën me nr.192/16 të dt.19.09.2016, Deklaratën Doganore R-

35612 të dt.26.12.2016, Faturën me nr.294/16 të dt.23.12.2016, Fletë dërgesën me nr.296/16 të 

dt.26.12.2016, Deklaratën Doganore R-25002 të dt.27.12.2016, Faturën me nr.297/16 të dt.23.12.2016, 

Fletë dërgesën me nr.292/16 të dt.24.12.2016, Dokumentin e dt.03.05.2017 të paditurës-Sektorit të 

Akcizës, Ankesën e paditësit të ushtruar tek e paditura të dt.12.04.2017, Aktvendimin me nr.06.2/228, 

229 të dt.25.04.2017 të Doganës së Kosovës, Dokumentin e të paditurës-Listën e Distribuimit të 

dt.24.03.2017, Dokumentin e të paditurës të dt.03.03.2016. 
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Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G të Ligjit 04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222 dhe nenit 38 të LKA-së nr.03/L-202, 

në seancën e mbajtur me datë 03.09.2020, vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në drejtim të 

thënieve në padi, thënieve në përgjigje në padi, deklarimeve në seancë dhe pas shqyrtimi të shkresave 

të lëndës në këtë konflikt administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, për këto 

arsye: 

 

Nga provat shkresore të administruara në këtë konflikt administrativ, rezulton që e paditura me 

aktvendimin me nr.03.2/476 të datës 11.03.2016 e ka obliguar paditësin që në afat prej dhjetë ditësh të 

paguaj detyrimet doganore për mallin lëndor të vendosur nën procedurën e përpunimit të brendshëm, 

të trajtuar si lëndë e parë sipas kodit tarifor 22041096, për emërtimin  tregtar “verë e kuqe vranac 

(rifus) të llojit të rushit vranç” në sasi prej 25,691 litra me bazë doganore 9,146.00€, me total për 

pagesë prej 20,286.01€. Paditësi pas kësaj me datë 13.03.2017 i është drejtuar me kërkesë Doganës së 

Kosovës-Departamentit të Akcizës, me çka ka kërkuar kthimin e vlerës së paguar të akcizës prej 

15,311.83€, me arsyetimin se gjatë eksportit agjenti doganor ka bërë gabime në shkarkimin e sasisë së 

verës në procedurën EX-3, duke mos respektuar normativin e deklaruar me autorizimin e përpunimit 

të brendshëm PB62/11.04.2013. Në përgjigje të kësaj kërkese e paditura-Sektori për Sisteme dhe 

Akcizë me shkresën e titulluar listë distribuimi të datës 24.03.2017 e ka njoftuar paditësin se e ka 

shqyrtuar kërkesën për kthimin e akcizës të datës 13.03.2017, mirëpo e ka njoftuar atë se bazuar në 

aktvendimin nr.03.2/476 të datës 11.03.2016 të lëshuar nga Sektori i Mbikëqyrjes së Regjimeve 

Pezulluese i njëjti duhet ti drejtohet me ankesë në aktvendim Sektorit Për Rishqyrtimin e Vendimeve. 

Në zbatim të këtij udhëzimi, paditësi me datë 12.04.2017 i është drejtuar me ankesë të paditurës-

Sektorit për Rishqyrtimin e Vendimeve, me çka ka kërkuar kthimin e vlerës së paguar të akcizës, 

bazuar në nenin 239 par.1 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës nr.03/L-109.  

 

Sektori për Rishqyrtimin e Vendimeve i të paditurës, me aktvendimin me nr.06.2/228; 229 të datës 

25.04.2017 ka vendosur që të aprovoj kërkesat e paditësit për rishqyrtimin e kërkesave me nr.193 dhe 

194 të datës 13.03.2014 të lëshuara nga Sektori për Autorizim dhe Kthim si të bazuar, ka anuluar këto 

kërkesa dhe lëndën e ka kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje tek Sektori për Akciza, me arsyetimin se 

subjekti me rastin e parashtrimit të kërkesës për kthim të taksës së akcizës ka vepruar konform 

dispozitës së nenit 239 të KDAK-së, dhe se në këtë kuptim Sektori për Autorizime dhe Kthim nuk ka 

qenë dashur të lidhet me afatet e vendimeve paraprake ku subjekti është ngarkuar me taksat shtesë 

duke e vënë mallin në qarkullim të lirë, kjo pasi që subjekti nuk ka bërë ankesë në vendimet e cekura, 

por kërkesat e parashtruar nga ana e tij për kthim të taksës së akcizës janë brenda afatit prej një vitit 

sipas dispozitave ligjore. Në rivendosje Sektori i Akcizave është obliguar që të nxjerr vendim të ri i 

cili duhet të jetë konform neneve 84, 85 dhe 86 të Ligjit për Procedurën Administrative. Po ashtu 

Sektori i Akcizave në rivendosje është obliguar që ti shqyrtoj kërkesat e paditësit me nr.193 dhe 194 

për kthim të vlerës së taksës së akcizës së paguar dhe të konstatoj gjendjen faktike sipas dëshmive të 

ofruara nga ana e subjektit. Sektori për Akcizë nuk ka vepruar sipas këtij vendimi, por përmes shkresës 

së datës 03.05.2017 e ka shpallur veten jo kompetent për të vendosur bazuar në nenin 18 par.1 pika b, 

të Ligjit për Procedurën Administrative dhe lëndën e ka bart sërish tek Sektori për Rishqyrtimin e 

Vendimeve. Si rezultat i kësaj e paditura-Sektori për Rishqyrtimin e Vendimeve krejt në fund me 

aktvendimin nr.01.3.2.2/283 të datës 30.05.2017 e ka hedhur poshtë kërkesën e paditësit për 

rishqyrtimin e vendimit nr.03.2/476 i datës 11.03.2016, të Sektorit për Mbikëqyrje të Regjimeve 

Pezulluese, si të ushtruar jashtë afatit ligjor.  

 

Gjykata konstaton se vendimi i kontestuar është juridikisht i pa qartë, i pa kuptueshëm dhe kontradiktor 

me vetveten dhe brendinë e tij. Ai nuk përmban arsye për faktet vendimtare të vlefshme për gjykimin 

e drejtë të kësaj çështje administrative. Vendimi nuk përmban të dhëna me të cilat do të konstatohej se 

kërkesa e paditësit për kthimin e akcizës së paguar është e pas afatshme.  
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Gjykata në rastin konkret vëren se e paditura, përkatësisht Sektori për Akciza nuk e ka zbatuar 

aktvendimin e nxjerr me nr.06.2/228; 229 të datës 25.04.2017, nga Sektori për Rishqyrtimin e 

Vendimeve, me të cilin ishin aprovuar kërkesat e paditësit me nr.193 dhe 194 të datave 13.03.2014, të 

lëshuara na Sektori për Autorizim dhe Kthim dhe lënda ishte kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje tek 

Sektori për Akciza. Gjykata thekson se pikërisht vet e paditura-Sektori për Rishqyrtimin e Vendimeve 

me vendimin me nr. nr.06.2/228; 229 të datës 25.04.2017 kishte vlerësuar se subjekti-paditësi me 

kërkesën për kthim të taksës së akcizës ka vepruar në kuptim të dispozitës së nenit 239 par.1 të KDAK-

së ku shprehimisht përcaktohet se “Varësisht prej kufizimeve të cilat mund ti caktojë Dogana, nëse 

Dogana vlerëson se ndonjë produkt me akcizë, për të cilin është paguar akciza është përdorur për 

qëllime tjera nga ato për të cilat i ngarkohet akciza apo, nëse ndonjë produkt me akcizë për të cilin 

është paguar akciza, është shkatërruar nën mbikëqyrjen e doganës ose është eksportuar me kërkesë të 

personit, i cili e ka paguar akcizën, Dogana mundet që në çdo do kohë, deri në 1 vit prej datës kur 

është paguar taksa, t’ia kthejë atij personi shumën e paguar të akcizës”, duke dhënë konstatimin në 

vijim se Sektori për Autorizime dhe Kthim nuk është dashur të lidhet me afatet e vendimeve paraprake 

ku subjekti është obliguar me taksat shtesë (siç është rasti me aktvendimin nr.03.2/476 të datës 

11.03.2016), ku subjekti është ngarkuar me taksa shtesë dhe se kërkesat e parashtruara nga paditësi për 

kthim e taksës së akcizës janë brenda afatit prej një viti sipas dispozitave të përmendura. Në vendimin 

e kontestuar të nxjerr për të njëjtën çështje, e paditura e ka hedhur poshtë kërkesën e paditësit për 

rishqyrtimin e vendimit nr.03.2/476 të datës 11.03.2016 të Sektorit për Mbikëqyrje të Regjimeve 

Pezulluese, me arsyetimin se kërkesa për kthimin e taksës së akcizës është ushtruar jashtë afatit ligjor, 

pasi që aktvendimi me nr.03.2/476 është lëshuar me datë 11.03.2016 dhe është paguar me datë 

02.06.2016, dhe se pala ka pasur mundësi të parashtrimit të ankesës së afat prej 30 ditësh, mirëpo 

gjykata nuk mund ta pranoj një arsyetim të tillë të paditurës si të bazuar dhe të ligjshëm, sepse e 

paditura për të njëjtën çështje ka vendosur dy herë dhe mënyrë të ndryshme, njëherë me aktvendimin 

me nr.06.2/228; 229 të datës 25.04.2017 kur kishte aprovuar kërkesat e paditësit për kthim të taksës së 

akcizës dhe lëndën e ka kthyer në rivendosje tek Sektori i Akcizës, dhe në këtë rast këto kërkesa i ka 

konsideruar si të afatshme brenda afatit prej një viti, ndërsa përsëri herën e dytë ka vendosur me 

aktvendimin e kontestuar, por në këtë radhë e ka hedhur poshtë kërkesën e paditësit si të jashtë 

afatshme, për rishqyrtimin e aktvendimit me nr.03.2/476 të datës 11.03.2016 të Sektorit për 

Mbikëqyrje të Regjimeve Pezulluese edhe pse në fakt nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi nuk 

ka ushtruar ankesë ndaj këtij aktvendimi, por se përmes ankesës së datës 12.04.2017, paditësi duke 

vepruar sipas udhëzimeve të dhëna nga Sektori për Autorizim dhe Kthim, në shkresën e lëshuar  me 

datë 24.03.2017, sërish ka kërkuar kthimin e taksës së akcizës nga e paditura, por kësaj radhe tek 

Sektori për Rishqyrtimin e Vendimeve.   

 

Në rrethanat e mësipërme, gjykata vlerëson se ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e 

ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, për arsye se, e paditura në procedurë administrative nuk e ka 

vlerësuar kërkesën e paditësit për kthimin e akcizës së paguar për mallin e vendosur nën procedurën e 

përpunimit të brendshëm e të cilin mall paditësi ka pretenduar se e ka eksportuar, në raport me 

dispozitën ligjore të nenit 239, siç ka kërkuar paditësi, në mënyrë që të vërtetoj drejt gjendjen faktike 

dhe të merr vendimi të drejtë dhe të ligjshëm në përputhje me nenet 84, 85 dhe 86 të Ligjit për 

Procedurën Administrative nr.02/L-028, si ligj i aplikueshëm në kohën kur është nxjerr vendimi 

kontestues.  

 
Prandaj, gjykata e obligon të paditurën që në rishqyrtim dhe rivendosje, të deklarohet se pse në rastin 

konkret nuk është zbatuar vendimi me nr.06.2/228; 229 i datës 25.04.2017 me të cilin ishin aprovuar 

kërkesat e paditësit me nr.193 dhe 194 të datës 13.03.2014 për kthimin e akcizës dhe lënda ishte kthyer 

në rivendosje tek Sektori për Akciza, pastaj e paditura të sqaroj se si është e mundur që për të njëjtën 

kërkesë të paditësit për kthim të taksës së akcizës, e njëjta ka vendosur dy herë, njëherë me vendimin 
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nr.06.2/228; 229 i datës 25.04.2017, dhe herën e dytë me aktvendimin kontestues, pa pasur një kërkesë 

të dytë të paditësit për fillim të një procedimi të ri administrativ, por vetëm duke u bazuar në shkresën 

e Sektorit të Akcizës të datës 03.05.2017, me të cilin ky sektor nuk e ka zbatuar vendimin me 

nr.06.2/228; 229 i datës 25.04.2017 të Sektorit për Rishqyrtimin e Vendimeve, por e ka shpall veten jo 

kompetent duke u thirr në nenin 18 par.1 pika b) të Ligjit për Procedurën Administrative, mirëpo ky 

sektor në atë shkresë nuk ka qenë të gjendje ti referohet se cila dispozitë e udhëzimit administrativ për 

organizimin e brendshëm të administratës doganore e përcakton se kush është kompetent për të 

vendosur lidhur me kërkesën e paditësit për kthimin e taksës së akcizës. Në këtë drejtim, gjykata kërkon 

nga e paditura që në ri procedurë të sqaroj se me strukturën e brendshme të organizimit të administratës 

doganore cili organ ka qenë i obliguar të trajtoj kërkesën e paditësit dhe më pastaj e paditura të trajtoj 

kërkesën e paditësit për kthimin e taksës konform nenit 239 të KDAK-së dhe ta vërtetoj gjendjen 

faktike duke pasur parasysh dokumentacionin e ofruar nga paditësi i cili i është bashkangjitur kërkesës 

për kthimin e taksës së akcizës dhe i cili është administruar në këtë konflikt administrativ.  

 

Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative. 

 
Vendimin që secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat e nenit 

64 të LKA-së nr.03/L-202 për Konfliktet Administrative. 
 

Nga sa u parashtrua, gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81.I par.2 pika 2.2 të Ligjit 04/L-102 

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

nenit 43 par.2 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.1071/17, datë 03.09.2020 

 

                                                                                                                     G j y q t a r i  

                                                                                                                 Rexhep Gashi  

 

 

                                                   

KËSHILLË JURIDIKE: 

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

e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 


