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Numri i lëndës: 2019:262356 

Datë: 26.04.2021 

Numri i dokumentit:     01729068 

 

A.nr.2337/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË–Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Ramush Bardiqi, dhe zyrtare ligjore Mirjeta Fazliu, në konfliktin administrativ të 

paditësit  “M. M...” Shpk me seli në Zh.-Prishtinë, kundër të paditurës Dogana e Kosovës, duke 

vendosur sipas ankesës së palës paditëse për anulimin e vendimit nr. 01.3.2.2/..., i datës 21.08.2019, në 

seancën e shqyrtimit kryesor-publik të mbajtur ne mungesë te paditësit dhe në prani te përfaqësuesit te 

paditurës Xh. K., me datë 08.04.2021, mori këtë: 

 

                                                             A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit “M. M..” Shpk me seli në Zh.-Prishtinë, si e pa 

bazuar. 

 

II. Mbetet në fuqi aktvendimi nr. 01.3.2.2/8685, i datës 21 08.2019, i Doganës së Kosovës në 

Prishtinë.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktvendimin kontestues, e paditura Dogana e Kosovës ka refuzuar kërkesën e paditësit për 

rishqyrtimin e vendimeve kontestuese, të Zyrës së Brendshme Doganore Prishtinë. 

 

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim ka ushtruar ankesë në Gjykatë, kundër të paditurës Dogana e 

Kosovës, për shkak te konstatimit te gabuar te gjendjes faktike, Andaj, i propozon gjykatës qe te 

aprovohet padia e paditësit kështu qe vendimi lidhur me detyrimet në shumen prej 1.258,35€ te cilën e 

ka paguar parashtruesi i paditësit te abrogoj apo te kthej lenden ne riprocedure, dhe te kthehen mjetet e 

paguara ngarkesa shtese e TVSH-së. 

 

Përfaqësuesja e të paditurës, në përgjigje në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor e konteston 

ne tërësi si te pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. Me tej, deklaron se ajo ne te cilën pretendon pala se 

ky vendim është marr ne mënyrë joligjore, nuk qëndron, me arsyetimin se vendimi është marr ne baze 

të legjislacionit në fuqi, ndërsa, pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar. E kundërshtojmë 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë si te pabazuar, propozojmë gjykatës qe e njëjta te refuzohet ne 

tërësi. Nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit se Dogana e Kosovës me rastin e vendosjes sipas 

ankesës nuk ka konstatuar saktë gjendjen faktike, e paditura me rastin e deklarimit të mallit ka shikuar 

mallin  dhe ka konstatuar se vlera e deklaruar nga paditësi edhe vlerë me e ulët nga ajo qe disponon 

Dogana e Kosovës. Andaj i propozon gjykatës qe te marr aktgjykim me te cilin refuzohet ne tërësi si e 

pabazuar padia dhe kërkesëpadia dhe te mbetet në fuqi vendimin kontestues si i ligjshëm. 
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Gjykata në seancën e datës 12.03.2019 ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ gjyqësor në 
pajtim me dispozitat e nenit 41 të LKA-së, për arsye se, pala padiese edhe pse e ftuar me 
rregull  nuk ka marrë pjesë në seancë dhe nuk e ka arsyetuar mosardhjën. 
 

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

shqyrtimit publik ka administruar provat relevante dhe atë:, Vendimi nr. 01.3.2.2/..., i datës 21 

08.2019; Procesi mbi caktimin e vlerës se mallrave, i datës 28.06.2019; Ankesa e parashtruar në 

Doganën e Kosovës, e datës 09.07.2019; Fatura me Nr. ...., e datës 25.06.2019; Deklarata eksportuese e 

datës 25.06.2019; Fatura Nr....., e datës 26.06.2019; Dokumenti i datës 13.06.2019 (ne gjuhën gjermane, 

i pa përkthyer) Pagesa bankare, e datës 17.06.2019; Fatura e datës 15.11.2018 dhe 17.06.2019; Fatura 

Nr....., e datës 25.06.2019; EURO1; DUD-at referues ..., ....., .....,  .....,. .....,. ,....., ....., ....., ....,. ..... ....., 

......, DUD-i kontestues ......., dhe  DUD-i ....... 
 

Gjykata ne pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81G të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 

për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, 

thëniet në padi, përgjigjen në padi, shkresat e lëndës në këtë konflikt administrativ, bëri ballafaqimin e 

provave që kanë ofruar të dy palët, dhe pasi vlerësoi provat veç e veç dhe të gjitha së bashku, vendosi që 

të refuzohet padia e paditësit si e pabazuar për arsye se: 
 
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 nga Dosja e 

Vlerës të dhëna të cilat janë krahasuar me mallin lëndor kontestues 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. Gjykata pranon si të bazuar konstatimet në arsyetimin e vendimit kontestues, për 

arsye se, pas konstatimit të gjendjes faktike Dogana e Kosovës ka theksuar se disponon te dhëna nga 

importe te mëhershme por me çmimi me te lart ne krahasim me mallin lëndor kontestues, ndërsa 

dokumentacioni përcjellës i mallit është konsideruar i pamjaftueshëm për të vërtetuar se vlera e 

deklaruar është vlere reale e paguar për mallin lëndor. Gjykata ka pranuar si të bazuar arsyetimin e 
vendimit kontestuese, për arsye se, e paditura Dogana e Kosovës ka konstatuar se 
dokumentacioni përcjellës i mallit lëndor është i pamjaftueshëm pasi që paditësi nuk ka 
prezantuar dokumentacion te besueshëm dhe te kompletuar për te dëshmuar se çmimi i 
deklaruar është çmimi real e paguar për mallin lëndor kontestues.  

 
Gjykata nuk ka pranuar si pagës te vlefshme transaksionin bankar për te cilën pretendon 

paditësi se është pagesa e dt.17.06.2019 pasi qe statusi  e pagese është përshkruar “ekzekutimi 
i njëhershme 17.06.2019, nëse ka bilanc te mjaftueshme” dhe pa vulë nga banka, andaj 
transaksionet e tilla nuk mund te konsiderohen si pagës definitive te ekzekutuar për pagesën e 
mallit lëndor respektivisht transaksionin bankar te vlefshëm, për të përcaktuar se ka bërë 
pagesën për mallin lëndor të përfshire në Dud-at kontestues. Andaj gjykata vlerëson se nuk 
qëndrojnë pretendimet e paditësit se vlera e mallit kontestues është vlerë reale, pasi qe e 
paditura duke iu referuar provave të bashkangjitura nga paditësi, ka zbatuar drejte metodën 
gjashtë të vlerësimit ne vështrim te nenit 35 të KDA-së, kur e ka ngrit bazën doganore për 
mallin lëndor, dhe ne këtë rast me të drejtë e ka obliguar paditësin që të paguaj taksë doganore 
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shtesë. Ne këtë kuptim gjykata vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit se vlera e mallit 

kontestues është vlerë reale pasi qe paditësi nuk ka paraqitur prova bindëse dhe konkrete për mënyrën e 

pagesës se mallit lëndor.  
 
Gjykata e ka pranuar si te bazuar arsyetimin e vendimit kontestues te paditurës, pasi qe paditësi ne 

rastin e doganimit te mallit sa i përket vlerës se mallit nuk ka dëshmuan dokumentacionit të nevojshëm 

për përcaktimin e vlerës doganore të mallrave, e te cilat dokumente është obligim i paditësit-deklaruesit 

te mallit lëndor t’ia bashkëngjisë DUD-it kontestues, një ashtu paditësi-subjekti ne procedurë nuk ka 

dëshmuar mënyrën e pagesës me prova konkrete para gjykatës në këtë konflikt administrativ, ndërsa 

provat tjera nuk janë te mjaftueshme dhe bindëse për te pranuar vlerën e mallit lëndor. Prandaj në këtë 

kuptim Gjykata nuk i ka pranuar si te bazuara pretendimet e paditësit për arsye se, paditësi është dashur 

që të provoj saktë me prova materiale argumentet dhe pretendimet e tij në padi, pasi që paditësi në rastin 

konkret bartë detyrimin e vërtetimit të pretendimeve në padi, ndërsa provat e paraqitura në Gjykate nuk 

janë me ndikim ne vendosjen ndryshe ne këtë çështje administrative. Në këtë fazë të konfliktit 

administrativ gjykata nuk gjene prova se paditësi ka ofruar prova gjegjësisht dokumentacion të 

kompletuar te e paditura për t’ia pranuar çmimin e mallit lëndor te deklaruar me DUD-in kontestues.  
 
Në mungesë të fakteve që të vërtetohet se paditësi ka paguar vlerën e transaksionit për mallin 

lëndor të zhdoganuar me DUD-in kontestues, gjykata nuk ka mundur ti marr parasysh pretendimet e 

padis, që malli lëndor të vlerësohet sipas vlerës së deklaruar në bazë të vlerës së transaksionit sipas 

dispozitave të nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave nr.03/L-109, i cila dispozite ligjore parasheh 

se “Vlera doganore e mallrave të importuara është vlera e transaksionit, që paraqet çmimin vërtetë të 

paguar ose të pagueshëm për mallrat e shitura për eksport në Kosovë. Andaj ne kuptimin e drejte te 

kësaj dispozite ligjore shihet se paditësi nuk ka mundur te argumentoje me prova konkrete zbritjen e 

rabatit te kërkuar si dhe mënyrën e pagese për blerjen e mallit lëndor. 
 
Gjykata vlerëson se ne bazë te nenit 88 paragrafi 1 dhe 4 te UA 11/2009 për zbatimin e Kodit 

Doganor dhe Akcizave shprehimisht parashihet: “Kur është i nevojshme përcaktimi i vlerës doganore në 

kuptim të nenit 32 deri në 40 të Kodit, deklarata në vlerën doganore (deklaratën për vlerën), e shoqëron 

fletëparaqitjen doganore të përpiluar në lidhje me mallin përkatës, Dorëzimi i deklaratës mbi vlerën e 

cila kërkohet sipas Paragrafit 1 të këtij neni me mundësit e aplikimit të dispozitave ndëshkimore, 

personi i paraparë në Paragrafin 2 është përgjegjës për; -Saktësinë dhe kompletimin e të dhënave të 

përmendura në deklaratë, - Autenticitetin e dokumenteve të ofruara për të mbështetur ato të dhëna dhe, 

Dorëzimi i të gjitha të dhënave shtesë dhe të dokumentacionit të nevojshëm për përcaktimin e vlerës 

doganore të mallrave. 
 

Gjykata konsideron se vendimi i kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm dhe përmban arsye të 

mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, duke vlerësuar se edhe e drejta 

materiale është zbatuar drejt. Prandaj në bazë të gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe administrimit 

të provave, gjykata konstaton se aktvendimi kontestues i Doganës së Kosovës në Prishtinë, është 

plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. Gjykata konstaton se në këtë çështje 

administrative, drejt është vërtetuar gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në dëm të 

paditëses, andaj pretendimet e paditësit nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa ndikim në vërtetimin e një 

gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga ana e organit të paditur. 
 
Paditësi ne këtë konflikt administrative ka dështuar që të prezantoj provat me të cilat do të mbështet 

pretendimet e tij në padi, për arsye se është obligim i palës paditëse qe te prezantoje para gjykatës faktet 

me te cilat e mbështet kërkesën e tij, si dhe një përmbledhje te arsyetimit ligjor dhe faktik te ankesës, 

ashtu siç parashihet me nenin Neni 81.E parag 4. pika 4 dh 5 të Ligjit nr.04/L-102 për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222. Prandaj në këtë drejtim, 
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Gjykata nuk i ka pranuar si të bazuara pretendimet e paditësit për arsye se, paditësi është dashur që të 

provoj saktë me prova materiale argumentet dhe pretendimet e tij në padi, pasi që paditësi në rastin 

konkret bartë detyrimin e vërtetimit të pretendimeve në padi. Nga kjo gjendje gjykata nuk ka mundur të 

vërtetoj një gjendje tjetër faktike nga gjendja që e ka konstatuar e paditura në procedurën administrative, 

për arsye se, pretendimet e fakteve në këtë rast bien në barrë të paditësit i cili në këtë konflikt 

administrativ nuk ka paraqitur provat e nevojshme që do të dëshmonin të kundërtën e konstatimeve nga 

vendimi kontestues.  
 
Gjykata konsideron se përdorimi i mjeteve dhe metodave të provuarit, nënkupton një detyrim për 

palët dhe respektimin e procedurave ligjore të përcaktuara me ligj, rrjedhimisht në këtë kuptim gjykata 

vlerëson se paditësi nuk ka arritur të mbështes me prova pretendimet e tije ne padi ashtu siç parashihet 

me dispozitat e nenit 81.F par. 1  të Ligjit nr. 04-L-102, pasi që në bazë të kësaj dispozite “Tatimpaguesi 

do të bart detyrimin mbi vërtetimin e fakteve që mbështesin kërkesën e tij/saj”. Ndërsa neni 7 par.1 dhe 

3 i Ligjit për Procedurën Kontestimore nr. 03/L-006 parasheh se: “Palët kanë për detyrë të paraqesin të 

gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen 

faktet e tilla,”. Nga kjo rezulton se barra e të provuarit në procedurë bie mbi paditësin që në rastin 

konkret të dëshmojë dokumentacion për vlerën mallit lëndor i cili është objekti i këtij konflikti 

administrative. 
 

Prandaj në bazë të gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe administrimit të provave, Gjykata 

konstaton se aktvendimi kontestues 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 në pajtim të 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.2121/19, datë 08.04.2021 

                            Gj y q t a r i 

         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.   

 

 


