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Numri i lëndës: 2019:284448 

Datë: 04.02.2021 

Numri i dokumentit:     01476531 

 

   A.nr.2198/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për çështje administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Krenar Berisha, dhe me sekretaren juridike NazifeSheholli, ne konfliktin 

administrativ, të paditësit B. SHPK me seli në S. kundër të paditurës Dogana e Kosovës në 

Prishtinë, me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me 

datë 02.02.2021, në prani të përfaqësuesve të autorizuar të palëve ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHETKërkesëpadiae paditësit B. SHPK me seli në S., si e pa bazuar. 

 

Mbetet në fuqi Aktvendimi nr.01.3.2.2/8076 datës 08.08.2019 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 kërkesën e 

paditësit për rishqyrtimin e vendimit nr.R-15792/28.05.2019 të Zyrës së Brendshme Doganore 

Prizren, si e pa bazuar.      

 

Paditësi B. SHPK me seli në S., me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 19.09.2019, ka 

inicuar konfliktin administrativ kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me të cilën 

ka kërkuar të aprovohet padia në tërësi si e bazuar, të anulohet aktvendimi i të paditurës 

nr.01.3.2.2/8076 datës 08.08.2019 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, si dhe të obligohet 

Dogana e Kosovës që të bëjë kthimin e mjeteve të paguara më tepër në shumën prej 735.68€ të 

paguara më tepër mbi vlerën e transaksionit. 

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në seancën e shqyrtimit kryesor paditësi 

deklaron: me anë të Deklaratës doganore, importuesi ka deklaruar për doganim mallin Preparate 

proteinike–soja përdorim në industrinë e prodhimit të produketeve të mishit më detajisht sipas 

deklaratës doganore dhe faturës ku malli është me origjinë nga Brazili. Cmimi i transaksionit për 

këtë mall dhe njëkohësisht çmimi realisht i paguar është 17,363.60€ Me rastin e deklarimit për 

doganim të këtij malli, importuesi ka poseduar dhe prezantuar para zyrtarëve doganor të gjitha 

dokumentet obligative për deklarimin e mallit dhe të tjera të nevojshme për ta bërë bindëse vlerën 

e transaksionit dhe vlerën reale të mallit. Mirëpo këto dokumente nuk janë marrë parasysh nga 
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zyrtarët doganor të cilët kanë kontestuar vlerën e këtij malli dhe e kanë rivlerësuar atë në bazë të 

siç shihet nga deklarata doganore kontestuese, metodës së tretë të rivlerësimit apo të dhënave të 

çmimeve për mallrat e ngjashme nga të dhënat e disponueshme në bazë të zhdoganimeve të 

mëhershme. Ekziston shkelja e dispozitave të Kodit Doganor dhe të Akcizave nga shkaku se nuk 

është zbatuar në mënyrë adekuate dispozita ligjore përkatësisht neni 33 i tij. Konstatimi i gabuar i 

gjendjes faktike qëndron në mënyrën se si është përcaktuar vlera e këtij malli duke mos marrë 

parasysh dokumentet e tij e pastaj duke u thirrur në shënime referente jo adekuate për mallin ose 

më mirë thënë vetëm në mënyrë arbitrare, pa asnjë bazë faktike dhe ligjore përcaktohet një bazë 

doganore më e madhe me qëllimin e vetëm për marrjen e taksave shtesë. Në seancën gjyqësore 

përfaqësuesi i autorizuar ka deklaruar se: mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë se 

paditësit, duke konsideruara se e paditura ka bërë shkelje ligjore të referuara në padi, përkatësisht  

neni 33 te Kodit Doganor dhe të Akcizave dhe neni 123 të Udhëzimit Administrativ nr.11/2009, 

pasi që paditësi DUD-it kontestues i ka bashkangjitur prova relevante me qëllim të vërtetimit të 

çmimeve të transaksionit, sikurse janë; fatura e mallit e dt.19.03.2019, si dhe Urdhërpagesat 

Bankare të dt.05.03.2019, dhe dt.15.04.2019, të cilat formojnë shumën aq sa fatura dhe në të 

njëjtat është bërë përshkrimi i mallit të paguar, sipas shënimit në faturë. E paditura siq ka 

konstatuar në aktvendimin e atakuar nuk ka marrë për bazë çmimin e deklaruar për shkak të 

mungesës së deklaratës eksportuese, mirëpo në këtë rast shteti eksportues i mallit është Brazili dhe 

ky shtet nuk lëshon deklarata eksportuese për kompanitë nga Kosova. Pastaj, një dokument i tillë 

nuk është përcaktuar në mënyrë taksative në dispozitat ligjore të Kodit Doganor dhe të Akcizave, 

se i njëjti duhet ti bashkëngjitet deklaratës doganore. Po ashtu edhe kontrata e shitblerjes nuk 

është përcaktuar të jetë obligative që ti bashkëngjitet deklaratave doganore e po ashtu edhe për 

paditësin është e pa mundur që për çdo transaksion që realizon në baza mujore të lidhë kontrata të 

shitblerjes. Duke marrë për bazë të theksuarat dhe provat e administruara i propozoi gjykatës që të 

aprovoi kërkesëpadinë në tërësi të bazuar, ashtu që të anuloi aktvendimin e atakuar, dhe të detyroi 

të paditurën që ti kthej paditësit shumën prej 735.67 Euro, të paguara më tepër në emër të 

detyrimeve doganore për shkak të rivlerësimit, me kamatë ligjore në shkallë prej 8% nga dita e 

pagesës e deri në kthimin e plotë. 

 

E paditura në përgjigje në padi datës 10.12.2020 dhe përmes të autorizuarit në seancën e 

shqyrtimit kryesor deklaron: se e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të 

pabazuar.Vendimi i atakuarështëmarrëkonform të gjithadispozitavenëfuqidheajonë të 

cilënpretendonpala se kyvendimështëmarrë me shkeljeligjorenukqëndron fare, nëmënyrë të 

drejtndërsapalapaditësepretendimet e vetanuk i kavërtetuar as edhe me njëprovë të vetme. Në 

seancën gjyqësore përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës deklaron se:konsiderojmë se e paditura 

me rastin e zhdoganimit të mallit ka vepruar drejtë kur mallin e ka vlerësuar duke u bazuar në 

dispozitat e nenit 34 pika 2 (b) të Kodit Doganor dhe të Akcizave, përkatësisht metodën e tretë të 

vlerësimit të mallit, dhe atë duke përdorur si referencë mall të ngjashëm me përshkrim të njëjtë, 

kodin tarifor të njëjtë, shtetin e njëjtë të origjinës, si në rastin kontestues e që në rastin kontestues 

vlera e deklaruar e mallit është më e ulët sesa të dhënat me të cilat disponon e paditura. Gjatë 

fazës së ankimimit e paditura i ka trajtuar të gjitha pretendimet e ngritura nga ana e paditësit, me 

theks të veçantë në pjesën ku pretendon se i ka bashkangjitur të gjithë dokumentacionin me të 

cilën vërteton se vlera e mallit është reale, po gjatë administrimit të të njëjtit dokumentacion është 

konstatuar se të njëjtit i mungon deklarata eksportuese nga shteti dërgues, kontrata e lidhur në mes 

eksportuesit dhe importuesit, me të cilën do të dëshmonte çmimin e mallit, dhe kushtet e tjera të 

marrëveshjes, për më tepër dokumentacioni është konsideruar i pa kompletuar dhe i pa 

harmonizuar edhe mbi faktin se në dëshmitë e prezantuara si transaksion bankar të njëjtat kanë 

vetëm një përshkrim gjeneral të pagesës e cila i referohet vetëm kësisoji dhe nëse nuk është 

përfshirë ndonjë numër i faturës apo sasi specifike e mallit, andaj mbi bazën e theksuar si më sipër 

i propozojmë gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoi si të pa bazuar. 
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Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave 

të shqyrtimit kryesor-publik të datës; 02.02.2021, ka administruar provat relevante dhe atë: 

përgjigja në padi e datës 10.12.2020 nga Dogana e Kosovës, Aktvendimi nr.01.3.2.2/8076 datës 

08.08.2019 i Doganës së Kosovës, Deklaratat Doganore, Fatura e mallit, Fatura nr.EXZ/2019 datë 

19.03.2019, Transferet bankare në emër të mallit të datës 05.03.2019 dhe 15.04.2019, Paking lista 

e datës 19.03.2019, Fatura e shpenzimeve të transportit tokësor e datës 27.05.2019, Fletëdërgesa 

dhe Certifikata e origjinës, Ankesa e paditësit me nr.prot 8/076/26.06.2019, DUD referues, 

Procesi mbi përcaktimin e vlerës së mallrave. 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G të Ligjit nr.04/L-102, në seancën e mbajtur me 

datë 02.02.2021, vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit kontestues, thëniet në padi, përgjigje në padi, 

shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, dhe konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është 

e pabazuar. 

 

Nga arsyetimi i vendimit kontestues, gjykata konstaton se e paditura ka konfirmuar rivlerësimin e 

Sektorit të pranimit qendror, për mallin lëndor të zhdoganuar me DUD-in kontestues, duke 

konstatuar se ka aplikuar drejt metodën e 3 të vlerësimit nenin 34 pika 2 (b) të Kodit Doganor dhe 

të Akcizave të Kosovës përkatësisht sipas vlerës se transaksioneve të mallrave të ngjashme të 

zhdoganuara në periudhë të afërt kohore me mallin lëndorë kontestues , respektivisht duke 

shfrytëzuar si referencë Deklaratën Unike Doganore nr.R-29763/28.05.2019 në ZDB Prishtinë ku 

kemi të bëjmë me të gjitha karakteristikat e njëjta si përshkrimi, kodin tarifor, shtetin e origjinës 

së njëjtë si në rastin kontestues, por me vlerë më të lartë të transaksionit se vlera e mallit të 

deklaruar.  E paditura gjithashtu dokumentacionin përcjellës të mallit e ka konsideruar si provë të 

pamjaftueshme duke arsyetuar se në shkresat e lëndës mungon deklarata eksportuese e shtetit 

eksportues, kontrata e lidhur në mes të eksportuesit dhe importuesit që do të dëshmonte mbi 

çmimin e liferuar në mesë subjekteve në procedurë, andaj në kuptim të këtyre fakteve konstatohet 

se nuk ka bashkangjitur dokumentacion të harmonizuar në kuptim të vlerës së mallit dhe për të 

dëshmuar se çmimi i deklaruar është çmim real i paguar me mallin lëndor kontestues  ku në këtë 

rastin konkret vlera e deklaruar nuk do të pranohet si vlerë reale e pranuar për mallin lëndor 

kontestues.   

 

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

gjendje tjetër faktike nga gjendja te 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 vlera e vërtet e 

transaksionit e paguar për mallrat e shitura për eksport ne Kosove, siç parashihet me dispozitat e 

nenit 33 të Kodit Doganor dhe te Akcizave nr. 03/L-109.  

 

Për të pranuar vlerën e paguar të transaksionit sipas metodës së parë të vlerësimit nga neni 33 të 

Kodit Doganor dhe të Akcizave te Kosovës 03/L-109, në këtë rast paditësi është dashur të 

dëshmoj vlerën e transaksionit të cilën ia ka paguar shitësit-eksportuesit të mallit lëndor 

CarmiP.Ziebaspj-Brazil. Edhe pse pala paditëse i ka prezantuar gjykatës provat materiale si 

faturën e mallit doganor nr.EXZ/20/2019 dt.19.03.2019, faturën e shpenzimeve transportit, 

mirëpo transferet bankare datës 05.03.2019 dhe 15.04.2019 TEB, tek përshkrimi i pagesës, nuk 

ceket se për cilën fakturë apo dërgesë është kryer pagesa. Prandaj nga një mos harmonizim i tillë 

i dokumentacionit përcjellës të mallit lëndor, gjykata pranon konstatimet në arsyetimin e 

vendimit kontestues se ky dokumentacion i mallit i prezantuar nga paditësi, nuk është provë e 

mjaftueshme për tu dëshmuar se është paguar vlera e transaksionit, apo se paditësi 

kaparaqiturdokumentacionin e duhursipas të cilit do të duhejqë e padituraDogana e Kosovës ta 
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vlerësontemallinsipasmetodëssëparë të vlerësimitneni 33 të KoditDoganordhe të Akcizave të 

Kosovës 03/L-109.  

 

Si fakte vendimtare që kane ndikuar në rivlerësimin e mallit lëndor sipas nenit 35 të Kodit 

Doganor dhe te Akcizave te Kosovës, ka qenë se e paditura Dogana e Kosovës gjatë vendosjes 

së çështjes kontestuese, ka gjetur se për mallin e ngjashëm është zhdoganuar malli me vlerë më 

të lart se  sa vlera e mallit kontestues, me të gjitha karakteristikat e njëjta si: përshkrim i llojit të 

mallit, kodi tarifor, shteti i origjinës, provë: DUD-i R29763/28.05.2019, andaj në kuptim të 

këtyre fakteve gjykata konstaton se Sektori i pranimit qëndror ka vepruar drejtë kur ka 

rivlerësuar mallin lëndor kontestues. Gjykata vlerëson se provat e tilla me të cilat është 

rivlerësuar malli lëndor është provë e bazuar për tu vlerësuar malli lëndor sipas nenit 34 

paragrafi 2 pika (b) të Kodit Doganor dhe te Akcizave te Kosovës, respektivisht të dhënat e 

transaksioneve të mallrave të ngjashme, prandaj gjykata konstaton se është aplikuar drejt 

dispozita ligjore kur është rivlerësuar malli lëndor.  

 

Gjykata nuk ka mundur të vërtetoj një gjendje tjetër faktike nga gjendja që e ka konstatuar e 

paditura në procedurën administrative, për arsye se nga pretendimet e fakteve të paraqitura në 

procedurën e konfliktit administrativ, nuk janë paraqitur provat e mjaftueshme që  do të 

dëshmonin vlerën e transaksionit të mallit lëndor.  

 

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

se aktvendimi 01.3.2.2/8076 datës 08.08.2019 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, është 

plotësisht i drejtë dhe i bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata konform dispozitave ligjore te 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 ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE 

Departamenti për çështje administrative-Divizioni Fiskal 

A.nr.2198/19 datë 02.02.2021 

 

                                                   G j y q t a r i, 

                                                               Krenar Berisha 

 

KESHILLA JURIDIKE: 

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

Gjykatën e Apelit ne Prishtine, përmes kësaj gjykate.   

 

 


