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Numri i dokumentit:     01106817 

 

A.nr.1325/16                

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Rexhep Gashi dhe me procesmbajtësen Nazife Sheholli, në konfliktin administrativ 

të paditësit “Korporata Energjetike e Kosovës” SHA, me seli në Prishtinë, rr.”Nënë Terezë”, nr.36, 

kundër të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e 

paditësit për anulimin e vendimit nr.246/2016 i datës 25.08.2016, dhe kthimin e mjeteve financiare të 

inkasuara në emër të borxhit tatimor, në seancën e shqyrtimit kryesor-publik, të mbajtur në prani të 

përfaqësuesit të autorizuarit të palës paditëse Riza Dembogaj dhe në mungesë të përfaqësuesit të 

autorizuar të palës së paditur, me datë 07.09.2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit “Korporata 

Energjetike e Kosovës” SHA, me seli në Prishtinë, rr.” Nëne Terezë”, nr.36. 

 

II. ANULOHET PJESËRISHT vendimi i Administratës Tatimore të Kosovës nr.246/2016 i 

datës 25.08.2016, ashtu që lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje, për Tatimin në të 

Ardhura të Korporatave për periudhën e kontrollit 2009-2010, për çështjen e humbjeve të 

bartura.  

 

III. REFUZOHET SI E PA BAZUAR pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit “Korporata 

Energjetike e Kosovës” SHA, me seli në Prishtinë, rr.”Nënë Terezë”, nr.36, me të cilën ka 

kërkuar që të anulohet vendimi i Administratës Tatimore të Kosovës nr.246/2016 i datës 

25.08.2016, si dhe të obligohet e paditura, që paditësit t’ia kthej mjeteve financiare të 

inkasuara në procedurë përmbarimore, me të cilat është ngarkuar në emër të Tatimit Mbi 

Vlerën e Shtuar. 

 

IV. Mbetet në fuqi pjesa tjetër e vendimit nr.246/2016 i datës 25.08.2016, të Administratës 

Tatimore të Kosovës në Prishtinë.  

 

V. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 
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A r s y e t i m 

 

Me vendimin kontestues nr.246/2016 i datës 25.08.2016, e paditura Administrata Tatimore e Kosovës 

në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë ATK), ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e paditësit me nr.246 të 

datës 01.07.2016 dhe ka vërtetuar Njoftim Ri Vlerësimet e Tatimit Shtesë të caktuara me Raportin e 

Kontrollit të datës 01.06.2016. 

 

Paditësi, me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 01.09.2016, ka iniciuar konfliktin administrativ 

kundër të paditurës ATK-së, siç kuptohet nga padia për shkak se nuk janë aplikuar drejtë dispozitat 

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

në tërësi vendimi i ATK-së nr.246/2016 i datës 25.08.2016, për rivlerësimin e TVSH-së dhe TAK-ut. 

Tutje, paditësi në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor përmes përfaqësuesit të autorizuar ka 

theksuar se bazuar në raportin e kontrollit të dorëzuar me datë 09.06.2016 është bërë njoftimi i 

rivlerësimit për TVSH dhe TAK, me të cilën ka rezultuar tatimi shtesë në vlerë të përgjithshme, përfshirë 

kamatat dhe ndëshkimet, në vlerë prej 11,575,563.42€. Ka shtuar se paditësi në pajtim me vendimin 

shpjegues nr.01/60 të datës 08.04.2009, neni 3, paragrafi 3.3 ka filluar të implementoj deklarimin e 

TVSH-së në bazë të faturimit duke zbritur borxhet e këqija për atë periudhë. Në raport të kontrollit 

paditësi është ngarkuar me tatim në fitim si pasoj e mosnjohjes së provizioneve të ambientit në vlerë 

prej 19,211.000.00€, duke rezultuar kështu me një fitim para tatimit prej 24,070,000.00€. I njëjti parim 

është përdorur edhe për vitin 2010 duke mos njohur shpenzimet e provizionit për mjedis në vlerë prej 

5,863.000€, duke rezultuar me një fitim para tatimit në vlerë prej 35,054,352.00€. Me vendimin 

nr.94/2010-ATK i datës 04.04.2012 të lëshuar nga BPR, ATK ka qenë e obliguar të korrigjoj detyrimet 

tatimore të “KEK” SH.A, për humbjet e vitit 2005 dhe 2006 që janë ndërlidhur me njohjes e borxheve 

të këqija. Inspektori në gjetjet e tij gjatë gjithë kohës ka cekur që humbjet e bartura sipas kontrollit në 

fund të vitit 2007 janë në shumë prej 7,760,150.€, por është e pa mundur të kuptohet se si ka ardhur deri 

tek kjo vlerë dhe se edhe pse janë kërkuar sqarime nuk pasur. 

Në fjalën përfundimtar përfaqësuesi i autorizuar i paditësit ka deklaruar se gjatë kësaj procedure, bazuar 

në prova dhe shkresa të lëndës u konstatua pa dyshim se e paditura nuk ka vepruar konform vendimit 

shpjegues, vendimit të BPR-së dhe akteve tjera për njohjen e borxheve të këqija dhe bartjen e tyre nëpër 

vite, dhe se pikërisht këto kishin ndikuar në marrjen e vendimit të kontestuar me të cilin paditësit i është 

shkaktuar dëmi. Kjo në masë të madhe u konstatua edhe sot edhe me ekspertizë dhe me sqarimet e 

ekspertit financiar të bëra në seancë, andaj paditësi kërkoj nga gjykata që të aprovojë padinë dhe 

kërkesëpadinë si të bazuar, të anuloi vendimin kontestues të paditurës, si dhe ta obligoi të paditurën që 

paditësit t`ia kthej shumën prej  11,575,563.42€, të inkasuar nga e paditura në mënyrë të pa drejtë, për 

TVSH dhe TAK.  

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 16.10.2018 ka deklaruar se e kundërshton në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. Ka shtuar se vendimi i atakuar është marrë konform të gjitha 

dispozitave në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky vendim është marrë me shkelje ligjore nuk 

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

Ka shtuar se Departamenti i Ankesave lidhur me pikën e parë kontestuese, atë të mos njohjes së borxheve 

të këqija, pasi verifikimit të shkresave të lëndës e në veçanti të vendimit shpjegues publik nr.02/60 të 

datës 08.04.2009, ka konstatuar se kontrolli me të drejtë nuk ka pranuar vlerën e borxhit të keq duke u 

bazuar në nenin 4, paragrafi 1, pika 2 e vendimit shpjegues. Paditësi nuk i është përmbajtur nenit 4, 

paragrafi 2, pasi që paditësi në deklarata tatimore nuk e ka përfshirë vlerën e borxhit të keq, tek shitjet 

e tatueshme me 15% si detyrim i TVSH-së së KEK-ut ndaj ATK-së. Ndërsa lidhur me pikën tjetër 

kontestuese të paditësit për vlerën e humbjeve të bartura, ATK ka pranuar vlerën e humbjeve sipas 

vendimeve të BPR-së (A.nr.93/2010 dhe A.nr.94/2010) dhe kjo vërtetohet edhe në aktivitetin e 

inspektorit të datës 29-30 mars 2016, ku nga ana e inspektorit është bërë korrigjimi i deklaratave tatimore 

pas vendimeve të BPR-së për vitet 2005 dhe 2006. 
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E paditura përmes parashtresës të datës 07.07.2020 të dorëzuar në gjykatë, e ka kundërshtuar ekspertizën 

financiare të ekspertit Remzi Smajli. Ka theksuar se ekspertiza është e përgjithësuar dhe se konstatimet 

e veta eksperti financiar nuk i ka mbështetur në prova dhe arsyetimin e bazës ligjore se si ka konstatuar 

këto të gjetura. Andaj ka kërkuar nga gjykata që të merr aktgjykim me të cilin refuzohet padia e paditësit 

në tërësi si e pa bazuar dhe që të mbetet në fuqi vendimi i ATK-së nr.246/2016 i datës 25.08.2016. 

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës 07.09.2019, ka administruar provat relevante dhe atë: vendimi i e ATK-

së nr.246/16, të dt.28.08.2016, Dokumentet-Përkujtesat e lëshuara nga ATK për pagesë të vonuar të 

TVSH-së-Tatimit mbi Korporata, Ankesën e paditësit të ushtruar kundër Raportit të Kontrollit me 

nr.931/1, të dt.09.06.2016, Dokumentin i Vendosjes së Ndëshkimit të ATK-së të dt.01.06.2016, Raportin 

e Kontrollit të ATK-së, të dt.01.06.2016, Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës me nr.02/60, të 

dt.08.04.2009,Vendimin Shpjegues Publik të Ministrisë se Ekonomisë dhe Financave, Formularët e 

Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së të vitit 2009,Vendimin Shpjegues Publik të ATK-së me nr.1/2012 të 

dt.01.03.2012,Vendimin Shpjegues Publik të ATK-së me nr.02/2013, të dt.16.10.2013, Dokumentin-

Memorandumi i Mirëkuptimit i lidhur në mes të AKM-së dhe Ministrisë se Ekonomisë dhe Financave, 

Aktvendimin e BPR-së A.nr.93/2010- ATK të dt.04.04.2012, Aktvendimin e BPR-së A.nr.94/2010-ATK 

të dt.04.04.2012, Deklaratën Vjetore për të Ardhura në Korporata të paditësit për vitin 2008, Komunikimi 

me Emali i paditësit me ATK-në i dt.10.09.2009, Dokumentin e ATK-së-Forma për Vizitat e Përmbushjes 

të dt.29.03.2016-30.03.2016, Gjendjen e Përgjithshme të Deklarimeve të paditësit në ATK të 

dt.21.05.2019, Dokumentin e ATK-së për faljen e borxheve për paditësin të dt.24.01.2019, Ekspertiza 

Financiare të ekspertit Remzi Smajli të dt.15.04.2020, me shtojcë, Njoftimin për barrë dhe masë për 

marrje të pasurisë të ATK të dt.31.08.2016, Dokumentin-kërkesë për masë për marrje pasurie të 

dt.31.08.2016, Komunikimin me “emal” të paditësit-konfirmimi i bankës për bllokimin e mjeteve 

financiare të dt.02.09.2016. 

 

Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81G të Ligjit nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin 

e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, në seancën e mbajtur me datë 

07.069.2019, vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, në drejtim të thënieve në padi, thënieve në 

përgjigje në padi, deklarimeve në seancë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në këtë konflikt 

administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e pjesërisht e bazuar, për këto arsye: 

 

Me provat e administruara në këtë konflikt administrativ, gjykata ka gjetur se ATK-Drejtoria e 

Tatimpaguesve të Mëdhenj, me datë 01.06.2016 ka kryer vlerësim tatimor (kontroll tatimore), për 

subjektin në procedurë “Korporata Energjetike e Kosovës” SHA, këtu paditësin, për periudhat tatimore 

dhe llojet e tatimeve; Tatim në të Ardhura të Korporatave (TAK) 2009-2010, Tatim Mbi Vlerën e Shtuar 

(TVSH) prej, Tatim të Mbajtur në Burim (TMB), Kontribute Pensionale (KP), Tatim të Mbajtur në 

Burim për Interes dhe të Drejta Pronësore (WR), të gjitha këto për periudhën 06/2009 deri me 12/2010. 

Me kontroll paditësi është ngarkuar me qarkullim shtesë në vlerë prej 26,686,839.82€, zvogëlim të 

blerjeve në vlerë prej 3,779,663.32€, tatim shtesë në TVSH në vlerë prej 4,723,505.72€, zvogëlim të 

kreditimit në TVSH në vlerë prej 1,736,803.97€, tatim shtesë për Tatim në të Ardhura të Korporatave 

në vlerë prej 2,729.420.20€ si dhe zvogëlim të humbjeve në vlerë prej 27,390,000.00€. Deri tek ky 

qarkullim dhe tatim shtesë, zvogëlimi i blerjeve, ulja e kreditimit në TVSH dhe zvogëlimi i humbjeve 

ka ardhur si rezultat i asaj që kontrolli ka konstatuar se paditësi për periudhën e kontrollit 07/2009-

12/2009 në deklaratat e TVSH-së kishte njohur borxhin e keq për periudhat janar-qershor 2009 edhe pse 

për këtë periudhë kishte deklaruar TVSH-në në inkasim dhe jo në faturim, dhe në këtë mënyrë  ka 

vepruar në kundërshtim me nenin 3 dhe 4 të Vendimit Shpjegues Publik nr.02/60 të datës 08.04.2009 të 

nxjerr nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave për të qartësuar obligimet e TVSH-së së “KEK”SHA, 

për importet e energjisë elektrike dhe furnizimin vendor të energjisë elektrike. Si rezultat i kësaj, 

kontrolli ka konstatuar se paditësi ka ulur deklarimin e TVSH-së në shumën prej 26,042,245.86€, e cila 
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vlerë më pastaj është trajtuar si rritje e deklarimit për TVSH-ë me kontroll dhe njëkohësisht paditësit 

nuk i është njohur borxhi i keq, për arsye të mos deklarimit të TVSH-së për periudhën janar-qershor 

2009. Gjithashtu kontrolli sa i përket Tatimit në të Ardhura të Korporatave për vitin 2009, paditësit nuk 

i kishte njohur shpenzimet e provizionimit për mjedis dhe çështje tjera të deklaruara në shumë prej 

19,211.000.00€. Njëjtë kontrolli ka vepruar edhe për vitin 2010, kur paditësit nuk i ka njohur e 

shpenzimet provizionimit për mjedis dhe çështje tjera në shumë prej 5,863.000.00€, me arsyen se nuk 

plotësohen kushtet ligjore të përcaktuar me nenin 23 Shpenzimet dhe kreditimet e lejuara, të UA 

nr.15/2010 për zbatimin e Ligjit nr.03/L-222, dhe se deri tek obligimi për tatim në të ardhura të 

korporatave për paditësin kishte ardhur pasi që paditësi ka llogaritur fitim para tatimit në vlerë prej 

4,859,000.00€, ndërsa kontrolli e kishte llogaritur fitimin para tatimit në vlerë prej 24,070,000.00€, me 

çka sipas tatimpaguesit kishte rezultuar fitim në pasqyrë të ardhurave për vitin 2009 në vlerë prej 

543,487.00, por që humbja e bartur nga viti paraprak e llogaritur prej 27,390,673.00€, ka bërë që paditësi 

të pasqyroj humbjen prej 26,847,150.00€, ndërsa me kontroll është konstatuar humbja për vitin 2009 në 

vlerë prej 7,760,150.00€. Në situatë e ngjashme është konstatuar me kontroll edhe për vitin 2010 për 

qëllime të Tatimit në të Ardhura të Korporatave, ku paditësi kishte deklaruar fitim para tatimit në vlerë 

prej 14,148,000.00€, ndërsa me kontroll ka rezultuar si fitim para tatimit shuma prej 20,011,000.00€, 

ndërsa si fitim i deklaruar në deklaratën vjetore ishte shuma prej 29,191,352.00€, përderisa kontrolli ka 

konstatuar shumën prej 35,054,352.00€. Deri tek ndryshimi i obligimit tatimor për vitin 2010 për TAK, 

kishte ardhur pasi që paditësi kishte llogaritur humbjet e bartura në shumë prej 26,847,292.00€, ndërsa 

me kontroll janë llogaritur humbjet në shumë prej 7,760,150.00€, duke marr për bazë humbjet e 

konstatuara në pasqyrën e të ardhurave për vitin 2009. 

 

Me vendimin e kontestuar Departamenti i Ankesave i ATK-së në Prishtinë ka refuzuar si të pa bazuar 

ankesën e paditësit të ushtruar kundër Njoftim Rivlerësimeve për Tatim Shtesë të ATK-së-Drejtorisë së 

Tatimpaguesve të Mëdhenj, në bazë të cilave paditësi është ngarkuar me tatim shtesë për TVSH, Tatim 

në të Ardhura të Korporatave, zvogëlimi i blerjeve, ulja e kreditimit në TVSH dhe zvogëlimi i humbjeve, 

sipas shumave të theksuara më lartë. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor bazuar në nenin 31 par.2 të LKA-së, lejoj zgjerimin e 

kërkesëpadisë së paditësit sipas propozimit të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit i cili përveç 

anulimit të vendimit të kontestuar të ATK-së të kërkuar në padi, e zgjeroj padinë duke kërkuar edhe 

kthimin e mjeteve të inkasuara nga e paditura në vlerë prej 11,575,563.42€. 

 

Për të vërtetuar konstatimet e cekura si në arsyetimin e vendimit kontestues dhe pretendimet e paditësit 

të paraqitura në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata me propozimin e të autorizuarit të paditësit 

ka caktuar ekspertizë financiare në këtë konflikt administrativ. Nga vlerësimet dhe konstatimet e nxjerra 

të ekspertit financiar në ekspertizën financiare të datës 15.04.2020, të dorëzuar në gjykatë dhe të 

paraqitura edhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 07.09.2020, nga ana e ekspertit financiar Remzi Smjali 

për detyrat e dhëna në ekspertizë janë dhënë konstatimet sipas të cilave humbjet e bartura nga paditësi, 

të deklaruara dhe të pranuar nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime kanë qenë në vlerë prej 38,936.772€, 

që është si rezultat i pranimit të borxheve të këqija në shumë prej 58,245.000€ ndërsa për vitin 2006 

humbja ka qenë në vlerë prej 34,233.000€, apo në total humbja për dy vitet prej 73,169,772.23€, si 

rezultat i njohjes së shpenzimeve të borxheve të këqija në vlerë prej 47,126,000.00€. Sipas ekspertit 

ATK ka pranuar aktvendimet e BPR-së me nr.A.nr.93/2010-ATK i datës 04.04.2012 dhe atë 

A.nr.94/2010-ATK i datës 04.04.2012, dhe se për vitin 2005 dhe vitin 2006, të njëjtat janë regjistruar në 

llogarinë e tatimpaguesit në SIGTAS-Teknologji Informative, por që të njëjtat nuk i ka bartur në vitet 

pasuese 2007-2010. Sipas ekspertizës rezulton që vlera e dëmit për paditësin është shuma e humbjeve 

të bartura të vitit 2006 për vitet vijuese 2007-2010 dhe reflektimi permanent në rezultatin afarist për 

tatimin e përllogaritur për vitin 2010 në shumë prej 2,729,420.20€, dhe për vitin 2013 shuma prej 

295,785,11€, ndërsa nuk ka pasur implikim tatimor tek vlera e tatimit shtesë për TVSH. Eksperti ka 
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dhënë mendimin profesional se baza ligjore e obligimit për deklarim të TVSH-së, nga ndërmarrjet 

publike, shoqëritë aksionare dhe konkretisht KEK-u si palë paditëse, për periudhën kontestuese 

01.07.2009 deri me 31.12.2010 është rregulluar me Rregulloren nr.2001/11 për Tatimin Mbi Vlerën e 

Shtuar dhe Ligjin nr.03/L-114 për TVSH, nenin 8 dhe nenin 16.2 dhe 16.4, si dhe Vendimin Shpjegues 

Publik nr.02/60 të datës 08.04.2009. Po ashtu sipas ekspertit paditësi nuk i ka deklaruar borxhet e këqija 

për vitin 2009, megjithëse të njëjtat janë përfshirë në deklaratat tatimore sipas vlerësimit të auditorit në 

deklaratën e Tatimit në të Ardhura të Korporatave për vitin 2009 në vlerë prej 9,852.320€, derisa në 

vitet tjera nuk janë paraqitur arkëtimet e borxheve të këqija, përpos me dokumentin “Formë për vizitë 

të përmbushjes nga ana e inspektorëve tatimor të ATK-së” të datës 30.03.2016.  

 

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizës financiare të lartcekur, sepse 

sipas vlerësimit të gjykatës ekspertiza i përmbante elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale.  

 

Gjykata konstaton se vendimi i kontestuar sa i përket çështjes së humbjeve të bartura të cilat janë 

llogaritur për qëllime të Tatimit në të Ardhura të Korporatave, nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare, 

të vlefshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim. Paditësi edhe në procedurë administrative tek 

e paditura, por edhe në këtë konflikt administrativ ka pretenduar se e paditura në Deklaratën Vjetore të 

Tatimit në të Ardhura të Korporatave nuk i ka njohur paditësit humbjet e bartura të cilat ishin njohur me 

vendimet e Bordit të Pavarur për Rishqyrtime A.nr.93/2010 -ATK i datës 04.04.2012 dhe A.nr.94/2010-

ATK i datës 04.04.2012, të cilat humbje sipas këtyre vendimeve për vitin 2005 kanë qenë në vlerë prej 

38,936,772.00€, ndërsa për vitin 2006 humbja ka qenë në vlerë prej 34,233,000.23€, në shumë të 

përgjithshme humbja për vitet 2005-2006 prej 73,169,772.23€, si rezultat i njohjes së shpenzimeve të 

borxheve të këqija në shumë të përgjithshme prej 58,245.000€ për vitin 2005, dhe në shumë prej 

47,120.00€ për vitin 2006, për çka kishte ardhur edhe deri tek tatimi shtesë me kontroll me Raportin e 

Kontrollit të datës 01.06.2016.  

 

Gjykata gjen se vet inspektori i kontrollit në aktivitetin e zhvilluar tek paditësit gjatë periudhës 

29.03.2016 -30.03.2016, ndonëse ka dhënë konstatimin se dy vendimet e BPR-së janë zbatuar në 

periudhat përkatëse ai ka theksuar se periudha vjetore 2006 ka devijuar për arsye të panjohura dhe duhet 

të bëhen rregullime përsëri, pa dhënë kurrfarë sqarime më tutje se për çfarë parregullsi bëhet fjalë. Në 

këtë drejtim edhe eksperti financiar në ekspertizë ka dhënë konstatimin se ATK ka pranuar aktvendimet 

e BPR-së në pasqyrën e të ardhurave në TAK për vitin 2005 dhe 2006 por të njëjtat nuk janë bartur në 

vitet pasuese 2007-2013, dhe për dëshmuar këtë konstatim ekspertizës në shtojcë ja ka bashkangjitur 

dokumentin e rivlerësimit me nr.15559924 dhe atë 9703110, të datës 29.01.2020.  

 

Gjykata konstaton se e paditura në vendimin e kontestuar duke u bazuar në aktivitetin e inspektorit 

tatimor të datës 23-30.03.2016, pretendon se tatimpaguesit i janë njohur humbjet sipas BPR-së, mirëpo 

e paditura ka dhënë arsyetimin se nga BPR është vërtetuar se nuk janë trajtuar fare arkëtimet e borxheve 

të këqija për vitin 2006 në vlerë prej 47,126,000.00€, për vitin 2007 në vlerë prej 20,364,252.00€ dhe 

për vitin 2008 në vlerë prej 15,839,133.00€ si dhe shpenzimet e zhvlerësimet shtesë të rishikuara për 

periudhën 2005 në vlerë prej 1,885,700.00€, dhe se humbjet e përllogaritura sipas kontrollit për 

periudhën 2009 duhet me qenë në vlerë prej 25,510,75.00€ e jo në vlerë prej 27,390,639.00€, mirëpo 

për gjykatën një arsyetim i tillë është juridikisht i pa qartë, i pa kuptueshëm dhe kontradiktor me vet 

veten, sepse BPR me aktvendimin A.nr.94/2010 - ATK datë 04.04.2012, paditësit i kishte njohur të 

gjitha shpenzimet e borxheve të këqija për TAK për vitin 2006 në vlerë të përgjithshme prej 47,120.000€ 

dhe se BPR në këtë vendim nuk ka vendosur fare për arkëtimet e borxheve të këqija, sikurse nuk ka 

vendosur as për periudhën e vitit 2007 ose 2008, siç pretendon e paditura në vendimin e kontestuar. 
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Prandaj duke pasur parasysh të metat e lartcekura, gjykata në rivendosje e obligon të paditurën që të 

shqyrtoj edhe njëherë pretendimet e paditësit sa i përket humbjeve të bartura dhe të vërtetoj gjendjen 

faktike nëse borxhet e këqija të njohura me vendimet e BPR-së  A.nr.93/2010-ATK i datës 04.04.2012 

dhe A.nr.94/2010-ATK i datës 04.04.2012 janë regjistruar në Teknologjinë Informative në periudhat 

përkatëse 2005-2006, dhe nëse më pastaj janë bartur në vitet pasuese deri në vitin 2010, kur paditësi i 

është nënshtruar kontrollit me raportin e kontrollit 01.06.2016. E paditura në rivendosje të sqaroj se si 

ka ardhur tek konstatimi i arkëtimit të borxheve të këqija nga paditësi për vitin 2006, në vlerë prej 

47,126,000.00€, për vitin 2007 në vlerë prej 20,364,252.00€, dhe për vitin 2008 në vlerë prej 

15,839,133.00€, si dhe tek rishikimi i shpenzimeve të zhvlerësimet shtesë të rishikuara për periudhën 

2005 në vlerë prej 1,885,700.00€, respektivisht e paditura të sqaroj nëse për paditësin ka zhvilluar ndonjë 

kontroll tjetër tatimore ku janë konstatuar këto të gjetura dhe e ka ngarkuar paditësin me këto detyrime 

tatimore. 

 

Në lidhje me pretendimet e paditësit për obligimet tatimore të cilat kanë rrjedhur si rezultat i mos njohjes 

së borxheve të këqija me kontroll për qëllime të TVSH-së, gjykata vlerëson se nuk kanë bazë të 

qëndrueshme pretendimet e paditësit se në pajtim me Vendimin Shpjegues Publik nr.02/60 të datës 

08.04.2009 ka filluar të implementoj deklarimin e TVSH-së në bazë të faturimit duke zbritur borxhet e 

këqija për atë periudhë, sepse siç ka konstatuar me të drejtë edhe kontrolli, paditësi deklarimin e TVSH 

në deklaratat tatimore për periudhën 01-06/2009 e ka bërë në inkasim dhe jo në faturim, siç ka pasur 

obligim ta bëjë me pikën 3.1 të Vendimit Shpjegues Publik nr.02/60 të datës 08.04.2009, ku 

shprehimisht ishte përcaktuar se “Pavarësisht dispozitave të nenit 8.1 dhe 16.2, KEK do të vazhdoj të 

dorëzojë deklaratën e TVSH-së bazuar në shumat e faturuara për konsumatorët e vet. KEK do të vazhdoj 

të paguaj TVSH-në bazuar në TVSH-në që në të vërtet ka mbledhur përmes periudhës së tatueshme të 

përfunduar me 30 qershor 2009”. Pra, mbi këtë përcaktim të bërë në vendimin shpjegues të lëshuar nga 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave për të qartësuar obligimet e TVSH-së së “KEK” SHA për importet 

e energjisë elektrike dhe furnizimin vendor të energjisë elektrike, dhe duke pasur parasysh dispozitat 

vijuese 3.2 dhe 3.2 të këtij vendimi, paditësi ka pasur të drejtë që duke filluar me deklaratën e TVSH-së 

për periudhën tatimore nga 1 korriku 2009, që të implementoj dispozitat e borxhit të keq, por se gjithnjë 

duke pasur parasysh kriteret e përcaktuar për njohjen e borxhit të keq të përcaktuara me pikën 4.1 të 

vendimit shpjegues ku është parashikuar se “Pavarësisht dispozitave të nenit 17.1 të Udhëzimit 

Administrativ nr.2004/1, për qëllime të këtij vendimi shpjegues publik, borxhi konsiderohet të jetë borxh 

i keq kur është më shumë se 6 muaj i vjetër, dhe; Vlefshmëria e borxhit nuk është kontestuar juridikisht 

nga konsumatori. TVSH në shumën që korrespondon me borxhin e keq që më herët është përfshirë në 

detyrimin e TVSH-së së KEK, dhe Ka evidencë të duhur të përpjekjeve të arsyeshme të bëra nga KEK 

për të mbledhur borxhin, përfshirë çdo veprim të aplikueshëm për të maksimalizuar mbledhjen 

(inkasimin) e borxhit”. Paditësi pikërisht nuk e ka përmbushur këtë kriter, pasi që ka ulur vlerën TVSH-

së në emër të borxhit të keq në shumë prej 26,042,245.86€ për periudhën janar-qershor 2009, gjatë 

periudhës korrik-dhjetor 2009, pa e deklaruar të njëjtën shumë në deklaratat tatimore si detyrim të 

TVSH-së së KEK-ut ndaj ATK-së për periudhën janar-qershor 2009. Në këtë situatë kontrolli me të 

drejtë duke u bazuar në pikën 4.1 të vendimit shpjegues nr.02/60 të datës 08.04.2009, nuk e ka njohur 

këtë vlerë si borxh të keq për qëllime të TVSH-së dhe të njëjtën e ka trajtuar si rritje të deklarimit për 

TVSH, prej nga ka rezultuar edhe tatimi shtesë për TVSH për paditësin dhe zvogëlimi i kreditimit i 

konstatuar si në raport të kontrollit.  

 

Arsyetimi i paditësit se ka pasur korrespodenca të rregullta mujore me përfaqësuesin e ATK-së mbi 

deklarimin dhe njohjes e borxheve të këqija, dhe se asnjëherë nuk i është tërhequr vërejtja për njohje të 

gabuar të borxheve të këqija për çështje të TVSH-së, për gjykatën është i pa bazuar, për arsye se, 

Vendimi Shpjegues Publik nr.02/60 i datës 08.04.2009 i lëshuar nga Ministria e Ekonomisë dhe 

Financave i ka qartësuar obligimet e paditësit për TVSH, duke përfshirë çështjen e njohjes së borxhit të 

keq për qëllime tatimore. Përkundër se ky vendim mban datën e nxjerrjes 08.04.2009, gjykata vlerëson 
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paditësi deklarimin e TVSH-së deri me nxjerrjen e këtij vendimi është dashur ta bëjë në përputhje me 

nenin 16.2 të Ligjit nr.03/L-114 për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar, çka do të thotë se “për një furnizim të 

vazhdueshëm, detyrimi për tatimin mbi vlerën e shtuar lind sa here që lëshohet fatura”, ndërsa për 

çështjen e borxhit të keq është dashur të plotësohen kushtet ligjore të përcaktuara me nenin 17 të UA 

nr.01/2004 për zbatimin e Tatimit Mbi Vlerën e Shtuar, e për rrjedhojë i bie që paditësi ka qenë i obliguar 

ta deklaroj TVSH-në në faturim siç është obliguar më pastaj edhe me Vendimin Shpjegues Publik 

nr.02/60 i datës 08.04.2009, mirëpo që me këtë vendim i është mundësuar paditësit që të paguaj TVSH-

në bazuar në TVSH-në e mbledhur përmes periudhës së tatueshme të përfunduar me 30 qershor 2009, 

siç ishte paraparë për periudhën prej 12 muajve me Memorandumin e Mirëkuptimit për Tatimin Mbi 

Vlerën e Shtuar, të nënshkruar në mes të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe Ministrisë së 

Ekonomisë së Financave të datës 01.12.2006.  

 

Gjykata konstaton se paditësi as në procedurë administrative tek e paditura, por as para gjykatës në këtë 

konflikt administrativ nuk ka arritur të provoj faktin se për periudhën janar-qershor 2009 ka deklaruar 

TVSH-në në faturim siç ka qenë i obliguar me ligj, dhe se TVSH-në e zbritur për këtë periudhë, gjatë 

periudhës korrik-gusht e kishte përfshirë në deklaratat tatimore të TVSH-së në rubrikën shitjet e 

tatueshme me 15%, çka do ti mundësonte edhe njohjen e borxhit të keq për qëllime të TVSH-së në 

vlerën e pretenduar nga paditësi, andaj një pretendim i tillë për gjykatën përfundimisht është i pa 

qëndrueshëm.  

 

Të metat e cekura më lartë janë të tilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar 

për çështjen e humbjeve të bartura, për çka gjykata e obligon të paditurën që në ri procedurë të veproj 

sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të 

drejtë dhe të bazuar në ligj. Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar 

në nenin 65 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

Gjykata vendosi për shpenzimet e procedurës në pajtim me nenin 64 të LKA-së nr.03/L-202 për 

Konfliktet Administrative, pasi që sipas këtij neni në konflikt administrativ secila palë i bart shpenzimet 

e veta procedurale. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81.I paragrafi 2 

pika 2.3 të Ligjit nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat nr.03/L-222, dhe nenit 46 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.1325/16, datë 07.09.2020 

        

                                                                                                                  G j y q t a r i  
                                                                                                                  Rexhep Gashi 
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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.  


