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A.nr.1751/19 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, 
Divizioni Fiskal, me gjyqtarin Ramush Bardiqi, dhe me sekretaren juridike Fexhrie Tashevci, 
në konfliktin administrativ të paditësit N.T.SH “G” me seli në Fshati G.E- L.., kundër të 
paditurës Dogana e Kosovës, duke vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e 
aktvendimit Aktvendimi nr. 01.3.2.2/5491 të dt.25.06.2019, në seancën e shqyrtimit kryesor-
publik, të mbajtur në prani të pronarit të paditësit B.F dhe të përfaqësueses së autorizuar të 
paditurës A.H  me autorizim, me datë 03.03.2021 mori  këtë: 

 
A K T G J Y K I M 

 
 

• APROVOHET kërkesëpadia e paditësit N.T.SH “G” me seli në fshatin G.E. Komuna e L...., si 
e bazuar. 
 

• ANULOHET Aktvendimi nr. nr. 01.3.2.2/5491 të dt.25.06.2019, i Doganës së Kosovës në 
Prishtinë, dhe lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje.   

 
A r s y e t i m 

 
Me vendimin kontestues, e paditura Dogana e Kosovës në Prishtinë, ka refuzuar si të 

pabazuar kërkesën e paditësit për rishqyrtimin e vendimit nr. DUD R-4059/19.04.2019 të ZBD 
M.... 
 
 Paditësi me padinë e paraqitur në Gjykatë, ka iniciuar konfliktin administrativ kundër të 
paditurës Doganës se Kosovës, për shkak vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike, aplikimit të gabuar të dispozitave materiale, shkeljeve të dispozitave procedurale. Me 
tej në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetem në tersi pranë padisë dhe kërkesës 
dhe kërkon nga gjykata që të aprovohet e njëjta pasi që  paditësi mallin lëndor  e ka blerë 
përmes ankandit publik dhe pagesën e mallit e ka bërë përmes bankës në bazë të pro faturës si 
dhe dokumentacionit përcjellës të mallit lëndor i cili gjendet në shkresat të lëndës.  
Paditësi lidhur me këto pretendime të paditurës i kundërshton për faktin se  ekzistojnë tri 
pagesa në shkresa të lëndës  4000, 6000 dhe  1500€ të cilat përputhën me vlerën  e deklaruar në  
DUD pasi që malli është paguar me Kruna Suedeze dhe pas konvertimit shuma e deklaruar na 
jep shumën e paguar në Euro. Paditësi deklaron se këto tri pagesa janë paraqitë gjatë  fazës së 
zhdoganimit dhe në procedurën e ankesë, pasi që pagesat janë bërë në atë kohë. i propozon 



gjykatës që të aprovohet padia e paditësit në  bazë të vlerës reale të paguar dhe anulohet 
vendimi i të paditurës. 
 
 Përfaqësuesi i palës së paditure në përgjigjen në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor 
ka deklaruar se E kundërshtoj ne tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar dhe i 

propozoi gjykatës të njëjtën ta refuzoi në tersi si të pa bazuar dhe të lenë në fuqi vendimin kontestues si 

të ligjshëm dhe të drejtë për arsye se aktvendimi është marr konform legjislacionit në fuqi dhe 

konsiderohet si vendim i drejtë DK  gjatë shqyrtimit të lëndës dhe marrjes së vendimit ka  shikuar me 

kujdes të gjitha dokumentet përcjellëse të mallit dhe për të marr një vendim të drejtë meritor ka 

hulumtuar për çmimet e mallit të ngjashëm në vetë faqen e internetit www.autolin.info ku dhe është 

gjetur mall me karakteristika të ngjashme që kanë çmime më të ulëta se sa është vlera e caktuar gjatë 

zhdoganimit të mallit ku në këtë rast janë marr për bazë tri vlera , vlera minimale të mesme dhe 

maksimale dhe mbi bazën e mesatares së tri vlerave është caktuar bazë e dre doganore dhe është marr 

vendim  me të cilën është aprovuar pjesërisht kërkesa e palës që konsiderohet si vendim i ligjshëm dhe i 

drejtë.  

 

 Vlen të theksohet se me rastin konkret gjatë harmonizimit të dokumentacionit të paraqitur nga pala 

paditëse është vërejtur se mungon deklarata eksportuese e shtetit eksportues në të cilën duhet të jenë të 

cekura detajet e mallit duke përfshirë dhe vlerën e mallit, po ashtu transferet bankare të deklaruara nuk 

përputhen me vlerën e deklaruar që do të thotë se në këtë rast në mënyrë të drejtë është vlerësuar malli 

lëndor kontestues. Sa i përket transferove bankare të theksuara nga pala paditëse  që është një transfer 

bankar në vlerë prej 4000€, dhe 1500€ të cilat kanë qenë të prezantuara dhe me ankesën e parashtruar 

pranë doganës mbi bazën e të  cilave është në aktvendimin kontestues ndërsa transferi në vlerë prej 

6000€ nuk ka qenë gjatë  zhdoganimit të mallit e as në procedurën e ankimimiit mirëpo pala paditëse 

transferin në vlerë prej 6000€ e ka paraqit me padi pranë gjykatës që do të thotë se arsyetimi i vendimit 

kontestues është cekur mbi bazën e dokumentacionit që ka qenë i prezantuar nga pala paditëse. Bazuar 

në deklarimin e vlerës së mallit në DUD dhe kursit të këmbimit dhe transferove të bashkangjitura në 

lëndë kemi mos përputhje të vlerës së deklaruar dhe transferove bankare. Andaj bazuar në thënët e 

cekura si më lartë si dhe arsyetimit të vendimit kontestues i propozoi  gjykatës që pas shqyrtimit të gjitha 

shkresave të lëndës të merr aktgjykim me të cilën do të refuzonte në tersi padinë dhe kërkesë padinë e 

paditësit si të pa bazuar dhe të lenë në fuqi vendimin kontestues si të ligjshëm dhe të drejtë.  
 
 Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën e 
provave të shqyrtimit kryesor-publik, ka administruar provat dhe atë:  Aktvendimi 01.3.2.2/5491 

dt. 25.06.2019, DUD R-4059 dt. 19.04.2019, Pro forma- fatura dt.13.03.2019, Dokument ankandit 

publik, Të dhënat nga interneti, Urdhër pagesa dt. 28.03.2019,  22.03.2019 dhe 14.03. 2019, Proces mbi 

përcaktimin e vlerës së mallrave dt 19.04.2019, Ankesa e parashtruar te e paditura 02.05. 2019. 
 
 Gjykata ne pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81G të Ligjit 04/L-102 për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, në seancën e 
shqyrtimit kryesor vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi, përgjigje në 
padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, bëri ballafaqimin e provave te palëve 
ndërgjyqëse, dhe pasi vlerësoi provat veç e veç dhe të gjitha se bashku, dhe konstatoi se 
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, andaj vendosi që lënda të kthehet në rishqyrtim për 
arsye se: 
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 Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, Gjykata nga DUD-at 
kontestues të Doganës se Kosovës, deklarimeve në ankesë, si dhe aktvendimi kontestues ka 
nxjerr konstatimin se paditësi ka deklaruar mallin për zhdoganim në Doganën e Kosovës, me 
ç‘rast pas pranimit dhe vlerësimit të DUD kontestues, Dogana e Kosovës ne bazë te të dhënave 
të disponueshme te marrura nga web faqen e internetit www.autolin.info të cilat janë krahasuar 
me mallin lëndor kontestues dhe ka bërë rivlerësimin e mallit me metodën e gjashtë neni 35 i 
Kodit Doganor dhe i Akcizave të Kosovës dhe në këtë rast paditësi është detyruar qe të paguaj 
taksë doganore me te lartë se te deklaruar me faturat e mallrave.  
 
 Gjykata ka shqyrtuar ligjshmërinë e aktit administrativ brenda kufijve te kërkesëpadisë, në 
vështrim te nenit 44 të LKA-së. Në arsyetimin e aktvendimit kontestues si arsye dhe fakt 
vendimtar që kanë ndikuar në mos pranimin e vlerës së transaksionit për mallin lëndor të 
zhdoganuar sipas DUD-it kontestues, e paditura ka theksuar se disponon te dhëna 
disponueshme por me çmimi me te lart ne krahasim me mallin lëndor kontestues, andaj mbi 
ketë baze është bëre edhe rivlerësimi i mallit lëndor. 
 
 Gjykata nga aktvendimi kontestues vëren se ai përmban të meta të cilat e pengojnë 
vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, te metat e tilla konsistojnë ne faktin se 
arsyetimi i vendimit kontestuese përmban të dhëna te pamjaftueshme dhe jo te plote sa i përket 
rivlerësimit te mallit lëndor. Në arsyetimin kontestues nuk është dhënë arsyetim i bazuar, përse 
vlerësimi nuk mund të bëhet me metodën e parë të vlerësimit në vështrim të nenit 33 te Kodit 
Doganor dhe të Akcizave të Kosovës nr.03/L-109, kur paditësi ka prezantuar dokumentacionin 
valid që dëshmon për çmimin e paguar si dhe nuk konteston asnjë dokumentacion përcjellës, 
dhe nuk është dhënë asnjë provë për tu dëshmuar se paditësi i ka paguar eksportuesit mbi 
çmimin e faturës së mallit, për të dëshmuar konstatimin e dhënë se vlera e mallrave të 
deklaruar për zhdoganim nuk është vlera reale e mallit. Gjykata konstaton se aplikimi i 
metodës së 6 të vlerësimit në vështrim të nenit 35 te Kodit Doganor dhe te Akcizave, është 
veprim i cili bie ndesh me dispozitat e nenit 33-35 te Kodit Doganor dhe te Akcizave nr.03/L-
109, për arsye, se para se të aplikohet metoda e fundit e vlerësimit gjegjësisht metoda e 6 e 
vlerësimit, duhet te jepen arsyet dhe provat për ta kontestuar vlerën e mallit lëndor. 

 
 Gjykata vlerëson se vendimi kontestues, nuk përmban informata të mjaftueshme me të 
cilën pala e paditur do të mund të kundërshtonte vlerën e paguar përmes faturës, pasi që 
paditësi deklaratës doganore kontestuese i’a ka bashkangjitur faturën për mallin lëndor, ndërsa 
vendimi kontestuese nuk përmban arsyetim konkret mirëpo vetëm një përmbledhje gjeneral 
dhe pa mbështetje ligjore. Gjykata ka shqyrtuar edhe bazën ligjore sa i përket dokumenteve që 
parashihen t’i bashkëngjiten deklaratës Doganore (DUD-ve) gjatë zhdoganimit të mallit, dhe 
vlerëson se në bazë të nenit 123 parag (a) te UA 11/2009 për zbatimin e Kodit Doganor dhe 
Akcizave shprehimisht parashihen, dokumentet që duhet bashkëngjitur deklaratës doganore 
për vendosje në qarkullim të lirë të mallit, “fatura në bazë të së cilës deklarohet vlera doganore e 
mallrave, siç kërkohet sipas nenit 91 të këtij akti”.  
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 Gjykata ka shqyrtuar provat e te paditurës mbi bazën e te cilës është bere rivlerësimi i mallit lëndor 

përkatësisht të dhënat e disponueshme nga dogana e Kosovës-zhdoganimet e mëhershme, mirëpo, Gjykata 

konstaton se aplikimi i metodës së 6 të vlerësimit në vështrim te nenit 35 te Kodit Doganor dhe te 

Akcizave, duke u bazuar te dhëna të disponueshme është veprim i cili bie ndesh me dispozitat e nenit 33-

34 te Kodit Doganor dhe te Akcizave nr.03/L-109, për arsye, se para se të aplikohet metoda e 3 e 

vlerësimit, duhet te jepen arsyet dhe provat për ta kontestuar vlerën e mallit lëndor dhe dokumentacionin e 

dorëzuar me kërkesë nga paditësi si fatura e mallit, transaksioni bankar, e të cilat dokumente janë në tërësi 

te harmonizuara në kuptim të vlerës së mallit, në përputhje me dispozitat e nenit 123 të Udhëzimit 

Administrativ 11/2009 për implementimin e KDA. Gjykata konsideron se nuk janë te qëndrueshme 

pretendimet e te paditurës se transferi bankare ne vlere prej 6000€ nuk ka qene ne procedurën e ankesës te 

e paditura për arsye se, ne arsyetimin e vendimit kontestues te administrimi i provave është administruar 

transferi bankar për me tej, nuk përshkruar decidivisht se cila prej transfereve është paraqitur, andaj, 

gjykata ne baze te vendimit kontestues dhe shkresave te lendes nuk mund te identifikoj se ky transfer nuk 

ishte i prezantuar gjate fazës se ankese, pasi qe paditësi pretendon se gjithë dokumentacionin përcjellës të 

mallit lëndor e ka dorëzuar gjate zhdoganimit dhe fazës se ankesës te e paditura duke përshkruar edhe ne 

ankese transferin bankar. 

 

 Dogana nuk ka arritur të dëshmojë pavlefshmërinë e faturës, transaksionit bankar si dhe 
dokumentacionit tjetër përcjellës. Gjithashtu nuk ka arritur të dëshmojë qartë se ku konsistojnë 
ato prova bindëse të cilat e bëjnë këtë dokumentacion të pakompletuar, jo origjinal dhe të pa 
harmonizuar më vlerën e mallit të paguar ose të pagueshme për mallin lëndor kontestues si dhe 
cilat veprime i ka marr Dogana e Kosovës e që janë në përputhje me dispozitat nga neni 92 par.1 
dhe 2  të UA 11/2009 me të cilin parashihet se: “Dogana mund të mos bëjë vlerësimin doganor të 
mallrave të importuara mbi bazën e metodës së vlerës së transaksionit në përputhje me procedurën e 
paraqitur në paragrafin 2 të këtij neni, dyshim i bazuar që vlera e deklaruar doganore paraqet shumën e 
përgjithshme të paguar apo të pagueshme në mënyrën e përmendur, sikur në Seksionin 33 të Kodit “  dhe  
“Kur Dogana ka dyshime të bazuara dhe të përshkruara në Paragrafin 1 të këtij neni, ata mund të 
kërkojnë të dhëna shtesë në përputhje me nenin 88 (4) të këtij akti. Nëse dyshimet vazhdojnë, Dogana 
duhet para marrjes se vendimin final, të njoftojë personin përkatës, në formë të shkruar nëse kërkohet, për 
bazën e dyshimeve dhe t‘i ofrojë atij mundësinë në afat kohor të arsyeshëm për përgjigje. Vendimi final me 
arsyetim i jepet personit me shkrim”. Vendimi i kontestuar nuk përmban një vlerësim të fakteve në 
raport me dispozitat ligjore për rivlerësim te mallit lëndor, andaj një vendim i tille nuk mund të 
quhet se është i drejtë dhe i ligjshëm dhe se është marr me respektimin e dispozitave ligjore të 
Ligjit për Procedurën Administrative.  
 

 Gjykata ne baze te vendimit kontestues dhe shkresave te lendes konstaton se e paditura e ka 

rivlerësuar mallin lëndor ne bazë te dhënave nga web faqen e internetit www.autolin.info nga shteti i 

origjinës Letonia dhe Estonia ndërsa DUD-i kontestues është me origjine nga Suedia, andaj në bazë të 

kësaj gjendje faktike në këtë çështje administrative gjykata vlerëson se rivlerësimi i mallit në bazë te 

këtyre te dhënave është jo i drejte. Gjykata vlerëson se në vështrim të dispozitave ligjore te nenit 61 UA/ 

11/2009 për implementimin e KDA të cilat shprehimisht parashohin se: “mallrat e ngjashme‟ 

nënkuptojnë mallrat e prodhuara në të njëjtin vend, të cilat edhe pse nuk janë të njëjta në të gjitha 

aspektet, kanë karakteristika të ngjashme dhe komponentë materialesh të ngjashme, që mundëson që ato 

të kryejnë të njëjtat funksione dhe që nga pikëpamja komerciale të jenë të pandryshueshme; Kualiteti i 

mallrave, pamja e tyre dhe ekzistenca e shenjës mbrojtëse janë në mes tjerash faktorët për t‘u konsideruar 
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në përcaktimin nëse mallrat janë të ngjashme” Nga kjo dispozite, dhe gjendja faktike rezulton fakti se e 

paditura kur ka përcaktuar çmimin sipas dhënave te disponueshme te lartecekur nuk ka marre për bazë, 

mallrat e prodhuara në të njëjtin vend. Bazuar në nenin 81.F par.2 të ligjit Nr.04/L-102 të Udhëzimit 

Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat Nr.03/L-222  se: “Administrata tatimore, doganore ose ndonjë administratë tjetër kompetente 

do të bart detyrimin e vërtetimit të fakteve të cilat e mbështesin vendimin dhe kundërshtojnë kërkesën e 

tatimpaguesit”. Gjykata vlerëson se ne bazë të kësaj dispozite ligjore e paditura ne vendimin kontestues 

dhe ne këtë konflikt administrativ nuk ka mundur te argumentoj me prova bindëse se zbatimi e metodës së 

gjashte (6) të vlerësimit duke shfrytëzuar te dhënat e disponueshme për DUD-in referues, ka qene të 

përshtatshme për tu aplikuar ne këtë rast. 

 

Gjykata vendos për çështjen e konfliktit administrativ në bazë të fakteve të vërtetuara në 
procedurë administrative, në vështrim të nenit 43 paragrafi 1 te LKA-se. Në bazë të këtij parimi, 
Gjykata e ka të pamundur të vendos në mënyrë meritore në këtë konflikt administrativ për 
arsye se ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 
kontestuar, andaj e aprovon padinë e paditësit, anulon aktvendimin e kontestuar, dhe lënda 
kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. Gjykata bazuar në autorizimet nga neni 43 par.2 të LKA-
së e detyron të paditurën, që në ri procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në arsyetim të 
këtij aktgjykimi. 
 
 Gjykata e obligonë te paditurën se ne rishqyrtim dhe rivendosje, te deklarohet lidhur provat 
te cilat i’a ka bashkangjitur paditësi kësaj lende lidhur faturën dhe transaksionin bankar si dhe 
të konstatoj këto pretendime dhe argumente te paditësit, dhe si rrjedhoje pas konstatimi te kësaj 
gjendje faktike te marr vendim te drejte dhe te bazuar ne dispozitat ligjore te KDA-së. Gjykata e 
obligon të paditurën se në rishqyrtim dhe rivendosje, duhet ti jepet mundësi subjektin ne 
procedure te paraqes prova, te deklarohet organi kompetent i Dogana e Kosovës lidhur me këto 
prova dhe te vlerësoj këto prova ne bazë të nenit 89 Ligji Nr. 05/L -031, si dhe nëse është e 
nevojshme dhe iu duhen shpjegime për faktet, rrethanat që kanë të bëjnë me procedurën 
përkatëse, provat e dokumentet përkatëse, të njoftojë palën për të drejtën e saj për t’u dëgjuar, 
ne seance dëgjimore, te e paditura, ne kuptim te nenit 94 dhe 95 te LPA-se. Dhe nëse 
konstatohen pretendimet e tilla e paditura ne rivendosje duhet t’ia pranoj paditësit deklarimin e 
mallit ne bazë të faturës përkatësisht vlerës se transaksionit, si dhe të kthej detyrimin e paguar 
më tepër në vështrim të nenit 292 (b) (i), të KDA-së. Neni 292 (b) (i), të KDA-së parasheh se “Në 
rast se çështja zgjidhet përfundimisht në instance të fundit sipas mjetit te ushtruar në favor: (b) Të 
Apeluesit, Dogana duhet që:(i) të rikthejë çdo detyrim të importit apo eksportit të paguar më tepër bashkë 
me kamatën e grumbulluar deri në momentin e zgjidhjes së kontestit nëse është e aplikueshme”. Vërejtjet 
e cekura janë te obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për 
Konfliktet Administrative. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 
81.C, 81.I par.2 pika 2.2 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.1751/19 datë 03.03.2021 

                                                                              
   Sekretare juridike                                                  Gj y q t a r i 
   Fexhrie Tashevci                           Ramush Bardiqi 
 

KESHILLA 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.   
 

 
 

 
 

 


