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Numri i lëndës: 2019:268038 

Datë: 20.02.2020 

Numri i dokumentit:     00843661 

 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për çështje administrative, Divizioni Fiskal, me 

gjyqtarin Krenar Berisha, dhe me sekretaren juridike NazifeSheholli, në konfliktin administrativ, të paditësit U. 

me seli në Ll. kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 05.02.2020, në mungesë të palës paditëse, dhe në prani të përfaqësueses 

së autorizuar të palës së paditur, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHETkërkesëpadiae paditësit U. me seli në Ll., si e pa bazuar. 

 

Mbetet në fuqi Aktvendimi nr.06.2/664 i datës 19.08.2016 i Doganës së Kosovës në Prishtinë 

 

 

 A R S Y E T I M 

 

Me aktvendimin kontestues e paditura Dogana e Kosovës në Prishtinë ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e 

paditësit për rishqyrtimin e vendimit R-18376/11.07.2016 të Zyrës së Brendshme Doganore Merdare.     

 

Paditësi U. me seli në Ll., me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 26.09.2016, ka iniciuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me të cilën i ka propozuar gjykatës aprovimin e 

kërkesëpadisë si të bazuar, të anulohet aktvendimi i Doganës së Kosovës në Prishtinë nr. 06.2/664 i datës 

19.08.2016, dhe paditësit t’i kthehen mjetet të paguara më tepër në emër të taksave doganore së bashku me 

kamatën prej 8% nga data kur mjetet janë paguar pas rivlerësimit të paligjshëm. 

 

Paditësi në padinë e tij deklaron: nuk pajtohemi me vendimin e Doganës së Kosovës, sepse e konsiderojm të pa 

bazë, meqë Dogana paragjykon me pretendimin se “është deklaruar vlerë më e vogël se vlera reale e paguar”. 

Katalogu SchwackeList është provë e pa bazuar për arsye se ky katalog i liston automjetet në gjendje të rregullt 

dhe të pa dëmtuar. Pretendimi i të paditurës se provat e paraqitura nga paditësi nuk janë prova të mjaftueshme 

meqë subjekti nuk ka paraqitur deklaratën eksportuese është i pa bazuar meqë Dogana e Kosovës e posedon këtë 

deklaratë, po ashtu pretendimi se subjekti nuk ka paraqitur faturën përcjellëse të mallit është e pabazë pasi që 

Dogana e ka pranuar marrëveshjen e përpiluar në mes të shitësit dhe blerësit. Nëse Dogana nuk ka aftësi të 

vlerësoj mallin, mund të angazhoj ekspertë për ta bërë këtë gjë, është ofenduese për vet Doganën të deklaroj se 

nuk mund të bëjë vlerësimin real në një rast aq trivial ku dëmet janë evidente. Dogana e Kosovës me veprimet e 

ngjashme vazhdimisht na ka dëmtuar duke e ngritur bazën doganore, vetëm për vetëm për të arrit qëllimin e vet 

që ta rris vjeljen në buxhet. Kjo është joproduktive si për subjektet ekonomike ashtu që për vetë Doganën e cila 

jeton nga këto subjekte. Shembull konkret është tentimi i Zyrës së Brendshme Doganore Merdare për të futë 

akcizën për automjetin në fjalë, edhe pse ky automjet është transportues. 

 

E paditura në përgjigjen në padi datës 24.12.2019 dhe përmes përfaqësueses së autorizuar në seancën e shqyrtimit 

kryesor deklaron: e kundërshtoi në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, për arsye se 

vendimi i atakuar është marrë konform dispozitave ligjore në fuqi, dhe konsiderohet si vendim i drejtë. Dogana e 

Kosovës, ka vepruar drejtë kur ka kontestuar vlerën e mallit lëndor, pasi që vlera e mallit e deklaruar për 
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zhdoganim nuk ka qenë vlerë reale e paguar për arsye se është deklaruar vlerë më e vogël se sa ajo realje. Dogana 

e Kosovës, ka vepruar drejtë kur gjatë vlerësimit të mallit është bazuar në metodën e 6-të të vlerësimit nenit 35 të 

Kodit Doganor dhe të Akcizave, respektivisht në bazë të të dhënave me të cilat disponon Dogana e Kosovës, në 

rastin konkret  janë marrë të dhënat nga katalogu gjerman. Në bazë të shënimit të brendshëm të Drejtorit të 

Përgjithshëm është marrë çmimi nga katalogu gjerman. Çmimet e marrura nga katalogu janë çmim i përcaktuar 

në bazë të vitit të prodhimit, tipit të llojit të automjetit, në bazë të karakteristikave tjera për mall, në bazë të të 

cilave është caktuar edhe çmimi i mallit. Po ashtu vlen të theksohet se subjekti në procedurë as në procedurën e 

zhdoganimit as në të ankimimit nuk ka paraqitur deklaratën eksportuese të shtetit eksportues, faturë përcjellëse të 

mallit, mungon transferi bankar për të dëshmuar se për mallin lëndor është kryer pagesa. 

 

Gjykata ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ gjyqësor konform dispozitave të nenit 41 të LKA-së, për arsye se 

paditësi edhe pse është ftuar me rregull nga gjykata nuk është prezent dhe mungesën nuk e ka arsyetuar (provë 

fletëkthesa e datës 27.01.2020 e pranuar nga paditësi). 

 

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

kryesor-publik të datës 05.02.2020 administroi këto prova: përgjigja ne padi e datës 24.12.2019 nga Dogana e 

Kosovës, aktvendimi 06.2/664 i datës 19.08.2016 nga Dogana e Kosovës, ankesa e paditësit lidhur me 

rivlerësimin e automjetit DUD- nr R-18376, deklarata doganore, ankesa lidhur me vendimin e ZBD-Merdare nr. 

767/16 datë 12.07.2016, lista e distribuimit, ekspertiza teknike mbi vlerësimin e dëmit datë 19.09.2016, vlerësimi 

i dëmit në automjetin motorik, procesverbali mbi dëmtimin në automjet motorik, deklarata eksportuese, libreza e 

automjetit, shiqimi i foto-dokumentacionit, procesi mbi vlerësimin e mallit, faqja e katalogut. 

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G të Ligjit nr.04/L-102, vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit 

kontestues, thënieve në padi, përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, dhe konstatoi 

se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Nga arsyetimi i vendimit kontestues gjykata konstaton se e paditura ka refuzuar ankesën e paditësit për arsye se 

vlera e mallit e deklaruar për zhdoganim nuk është çmim real i paguar për mallin me qëllim të importit në vendin 

tonë. Pranimi qendror ka vepruar drejtë kur gjatë vlerësimit të mallit është bazuar në metodën e 6 të vlerësimit 

neni 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës respektivisht në bazë të dhënave të disponueshme të 

Doganës andaj bazuar në shënimin e lëshuar nga Drejtori i Përgjithshem i datës 18.02.2014 i cili me qëllim të 

eliminimit të përdorimit të burimeve të ndryshme të informacionit jo zyrtar, duke u bazuar në Kodin Doganor dhe 

të Akcizave është bërë edhe vlerësimi i mallit, duke përdorur si pikë referimi katalogun Schwacke Liste që është 

në përputhje me nenin 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave. Dokumentacioni përcjellës i mallit lëndor është 

vlerësuar si provë e pamjaftueshme pasi që subjekti nuk ka paraqitur deklaratën eksportuese të shtetit eksportues, 

faturën përcjellëse të mallit, transferin bankar për të dëshmuar se për mallin lëndor është kryer pagesa, nuk ka 

paraqitur kontratën e shitblerjes, andaj edhe nuk mund të veprohet sipas kërkesës së paditësit që malli të 

vlerësohet sipas dokumentacionit të prezantuar.  

 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ gjykata nuk ka mundur të vërtetoj një gjendje tjetër 

faktike nga gjendja të cilën e ka konstatuar organi i paditur gjatë procedimit administrativ, për arsye se as në këtë 

konflikt administrativ paditësi nuk ka qenë në gjendje që gjykatës t’ia dëshmoj provat për të vërtetuar se vlera e 

mallit lëndor është vlerë e transaksionit e paguar për mallrat e shitura për eksport në Kosovë, siç parashihet me 

dispozitat e nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave nr. 03/L-109. Përkundrejt pretendimeve të paditësit në 

padi se ka paraqit dokumentacion të mjaftueshëm, gjykata konstaton se dokumentacioni për mallin lëndor i 

paraqitur në këtë konflikt administrativ është i pamjaftueshëm për të konstatuar se paditësi ka paraqit vlerën reale 

të mallit lëndor.  

 

Për të pranuar vlerën e paguar të transaksionit sipas metodës së parë të vlerësimit neni 33 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave të Kosovës, në këtë rast paditësi është dashur të dëshmoj se çmimi i deklaruar është çmimi real i paguar 

për mallin lëndor. Edhe pse pala paditëse i ka prezantuar gjykatës provat materiale si: deklaratën eksportuese, 

librezën e automjetit, mirëpo nuk ka arrit të dëshmoj pagesën bankare me të cilën dëshmon se është kryer pagesa 

për mallin lëndor kontestues, pasi që fakti vendimtar për tu dëshmuar se është paguar vlera e deklaruar e mallit 

lëndor e që në këtë rast është transaksioni bankar apo çfarëdo pagese tjetër për mallin e importuar, paditësi nuk ka 



 Numri i lëndës: 2019:268038 
 Datë: 20.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00843661 
 

3 (4) 

2
0
1
9
:2

6
8
0
3
9

 

qenë në gjendje që ta dëshmoj me asnjë provë materiale as në procedurën administrative dhe as në këtë konflikt 

administrativ.  

 

Si fakte vendimtare që kanë ndikuar në rivlerësimin e mallit lëndor sipas nenit 35 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave të Kosovës, ka qenë se e paditura Dogana e Kosovës posedon të dhënat e disponueshme për llojin e 

mallit të njëjtë. Gjykata vlerëson se provat e tilla me të cilat është rivlerësuar malli lëndor sipas të dhënave të 

disponueshme përkatësisht të dhënave të marra nga katalogu gjerman Schwacke Liste, është provë e bazuar për tu 

vlerësuar malli lëndor sipas nenit 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, prandaj gjykata konstaton se 

është aplikuar drejt dispozita ligjore kur është rivlerësuar malli lëndor sipas të dhënave të disponueshme. 

 

Nga provat e administruara gjykata nuk ka gjetur fakte të bazuara që argumentojnë se paditësi i ka paguar 

eksportuesit vlerën reale të mallit lëndor, prandaj gjykata vlerëson se e paditura ka vepruar drejt kur me vendimin 

kontestues ka konfirmuar rivlerësimin e mallit lëndor nga zyra doganore duke aplikuar metodën e 6 të vlerësimit 

neni 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave përkatësisht të dhënave të disponueshme.   

 

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

nr.06.2/664 datës 19.08.2016 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në 

dispozitat ligjore në fuqi. 

 

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.1460/16 datë 05.02.2020 

 

 

                                                     G j y q t a r i, 

                                                               Krenar Berisha 

 

KËSHILLA 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.   
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