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Numri i lëndës: 2019:264351 

Datë: 14.12.2020 

Numri i dokumentit:     01341996 

 

   A.nr.2431/18 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE, Departamenti perçeshtje administrative, Divizioni 

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

administrativ, të paditësit N.N.T A. me seli në S. kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, 

me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën publike të mbajtur me datë 10.12.2020, në prani të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET Kërkesëpadiae paditësit N.N.T A. me seli në S., si e pabazuar. 

 

Mbetet në fuqi Aktvendimi 07.3/1795/ datës 30.08.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë  

 

 

 A R S Y E T I M 

 

Me aktvendimin kontestues e paditura Dogana e Kosoves në Prishtine ka refuzuar kërkesën e 

paditësit si të pabazuar për rishqyrtimin e vendimit (DUD-it) R-26673/22.11.2014 të ZBD Prizren.  

 

Paditësi N.N.T A. me seli në S., me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 11.10.2018, ka iniciuar 

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

propozuar gjykatës aprovimin e kërkesëpadisë, të anulohet aktvendimi nr. 07.3/1795/ datës 

30.08.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, si dhe të detyrohet e paditura të bëj kthimin e mjeteve 

të paguara më tepër në emër të detyrimeve të importit shumën prej 3.419,91€, me kamatë vjetore 

kompensuese 7.5%.  

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në seancën publike paditësi deklaron se ka 

ushtruar padi ndaj të paditurës Dogana e Kosovës, me pretendimet si në vijim: me rastin e pranimit  

të dokumentacionit për zhdoganim të mallit: produktet e konfeksionit prej materialeve të ndryshme te 

blera në tregun e Italisë nga një firmë Italiane si në shkresat e lëndës, e cila ka qenë në procedurë të 

falimentimit, dhe malli ka qenë në stoqe i pa shitur dhe demode, së këndejmi blerësi me shitësin ka 

bërë negociata, me ç,rast rast e ka pranuar pro-faturën si ofertë të fundit për blerjen e mallit të 

stoqeve. Dogana me rastin e administrimit dhe rishqyrtimit të procedurës së rivlerësimit asnjë fakt 

nga dokumentacioni i parashtruar nga ana e importuesit nuk e ka marrur parasysh me ç,rast e ka 

respektuar vetëm procesverbalin e rivlerësimit të mallit, i cili përkundër vërejtjeve dhe sugjerimeve 

të gjykatës, për mënyrën e prezantimit të dhënave nga rregulla e gjashtë e sigurimit të dhënave pa 

parashtrim të provave se në cilat burime janë marrë informatat për rivlerësim. Ata janë bazuar vetëm 



 Numri i lëndës: 2019:264351 
 Datë: 14.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01341996 
 

2 (5) 

2
0
1
9
:2

6
4
3
5
2

 

në të dhënat imagjinare duke qenë se Sektori i rivlerësimit siç është fakt i mirënjohur nuk ka fare 

kontakt me mallin, për kundër faktit që importuesi ka prezantuar edhe fotografitë e mallit të 

importuar, ku qartë vërehet se malli është i një kualiteti të dobët prej materialeve të ndryshme dhe 

ende nuk din me rastin e krahasimit të vlerave a i kanë marrë vlerat prej tregut Italian për mallrat e 

ngjashme apo identike dhe në çfarë  periudhe kohore. Shih për këtë importuesi i ka parashtruar të 

gjitha provat të cilat përkojnë në këtë transaksion të shitblerjes, me që me dispozitat e Kodit 

Doganor, element kryesor paraqitet fatura. Mirëpo gjithmonë në mungesë të dokumenteve të tjera 

Dogana thirret që nuk i ka prezantuar dokumentacionin e mjaftueshëm për zhdoganimin e mallrave 

lëndore importuese. Andaj, importuesi në këtë çështje përveç kontratës e cila paraqet Ligj për palët e 

transaksionit, ka parashtruar pro-forma faturën, dokumentit e transferit për bartjen e mjeteve të 

shitësit, të paguara në T . si dhe deklaratën eksportuese nga BE më konkretisht nga Italia. I propozoi 

gjykatës që ta aprovoi plotësisht padinë e paditësit, në tërësi si të bazuar, ta anuloj Aktvendimin e 

Doganës si të pa bazuar, t`ia kthej importuesit-paditësit mjetet e paguara më tepër në emër të 

detyrimeve  të importit, me kamatë kompenzuese 7.5%, sa është mesatarja e kësaj përqindjeje sipas 

Bankës Qendrore të Kosovës, duke llogaritur prej datës së vlerësimit në qarkullim të lirë, e deri në 

datën e pagesës së këtyre mjeteve.  

 

E paditura në përgjigjen në padi datës 25.06.2020 dhe përmes përfaqësueses së autorizuar në seancën 

publike deklaron se e kundërshtoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, si të pa bazuar, 

mbetem në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe i propozoi gjykatës që të njëjtën ta refuzoi në tërësi si 

të pa bazuar, për arsye se Aktvendimi 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, për 

arsye se Dogana e Kosovës në mënyrë të drejtë ka vepruar kur ka kontestuar vlerën e mallit të 

deklaruar, për arsye se është deklaruar vlerë me e vogël sesa vlera reale e mallit. Po ashtu ka vepruar 

drejtë kur është bazuar në metodën e gjashtë  të vlerësimit në vështrim të nenit 35 të Kodit Doganor 

dhe të Akcizave, respektivisht në  bazë të dhënave të disponueshme nga dosja e vlerave. Vlen të 

theksohet se nuk qëndrojnë pretendimet e palës  paditëse se ka prezantua të gjithë dokumentacionin 

përcjellës  të mallit, për arsye se paditësi as në fazën e zhdoganimit të mallit e as në fazën e 

ankimimit nuk ka prezantuar dokumentacion të kompletuar pasi që ka munguar deklarata eksportuese 

e mallit në të cilën duhet të ceken të gjitha detalet e mallit. Po ashtu në Aktvendimin kontestues janë 

të cekura arsyet e marrjes së Aktvendimit gjithnjë duke pasur parasysh pretendimet e palës si dhe 

rekomandimet e gjykatës të cilat janë dhënë në Aktgjykimin me të cilin është kthyer lënda në 

rivendosje. Po ashtu pas analizimit të dokumentacionit të prezantuar nga pala paditëse është 

konstatuar se ka mos harmonizim të dokumentacioneve sa i përket fillimisht fatura e prezantuar është 

me nr.05/2014 e dt.17.11.2014, në vlerë prej 4,880.00 Euro, pastaj subjekti në procedurë ka paraqitur 

pro-faturën me nr.02 të dt.07.11.2014, në vlerë prej 4,900.00 Euro, Transferi bankar i dt.12.11.2014, 

është i bazuar në pro-faturën me nr. 02/2014, në vlerë prej 4,900.00 Euro, Kontrata e paraqitur e 

dt.21.11.2014, për pro-faturën me nr.02/2014, e dt.07.11.2014, që do të thotë se është konstatuar se 

dokumentacioni i prezantuar fillimisht ceket se është blerë malli sipas faturës pastaj e ka bërë 

transferin bankar, dhe krejt në fund e ka bërë marrëveshjen me eksportuesin. Sipas praktikave 

tregtare fillimisht bëhet marrëveshja, pastaj blerja e mallit, si dhe në fund pagesa sipas marrëveshjes, 

e në rastin konkret këtu kemi mos harmonizim, të dokumentacionit të përmendur si më lartë, pasi që 

kemi një faturë me vlerë të ndryshme me të cilën është prezantuar malli në DUD-in kontestues, në 

vlerën e cekur si më lartë, ndërsa pro-fatura, transferi, kontrata janë të thirrura ne numër tjetër të pro-

faturës dhe me vlerë tjetër të mallit. Sa i përket deklaratës eksportuese nëse pala paditëse e ka 

poseduar këtë deklaratë është dashur ta paraqes në procedurën e zhdoganimit të mallit apo të 

ankimimit, ndërsa pala paditëse deklaratën eksportuese e ka paraqitur me padi në këtë seancë. Andaj 

mbi bazën e të gjitha të cekurave si më lartë konsiderojmë se vendimi  kontestues është vendim i 

drejtë dhe i ligjshëm dhe janë shqyrtuar të gjitha dokumentacionet përcjellëse ti mallit, dhe ka ardh 

deri te ky Vendim. Andaj bazuar në thëniet e cekura si më lartë dhe në arsyetim të Aktvendimit 
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kontestues i propozoi gjykatës që pas shqyrtimit të gjitha dokumentacionit të prezantuar nga pala 

paditëse, i cili ka  mospërputhje në harmonizim në mes veti, e që bazuar në nenin 56 të LPA-së, është 

obligim i subjektit ankimor që të dëshmoi me prova të besueshme të cilat provojnë qartë me 

dokumentacion të kompletuar dhe origjinal të harmonizuar për vlerën reale të  mallit, të paguar për 

malin  lëndor kontestues, i propozoi gjykatës që të merr Aktgjykim me të cilin do të refuzonte në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar dhe të lë 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 të datës 10.12.2020 administroi këto prova: përgjigja në padi e 

dt.25.06.2020 nga Dogana e Kosovës, Aktvendimi nr.07.3/1795/2015 i  dt.30.08.2018 nga Dogana e 

Kosovës, Deklarata Doganore, Kërkesa për rishqyrtim me nr.prot.1795/11.12.2014 nga Dogana e 

Kosovës, Fatura e mallit, Pro fatura, Urdhërpagesa Ndërkombëtare e dt.12.11.2014, Deklarata, 

Eksportuese, Marrëveshja, Procesi mbi përcaktimin e vlerës së mallit, Tabela nr.01/2014, e Doganës 

së Kosovës, Aktgjykimi A.nr.319/15 i dt.19.07.2018 i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Transferi 

Bankar. 

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G te 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 pabazuar.  

 

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. Zyra e pranimit qendror ka vepruar drejtë kur ka kontestuar 

vlerën e mallit dhe kur gjatë rivlerësimit është bazuar në metodën e 6 të vlerësimit, neni 35 të Kodit 

Doganor dhe të Akcizave respektivisht në bazë të dhënave të disponueshme nga dosja e vlerës. 

Dogana e Kosovës ka gjetur se në rastin konkret paditësi nuk ka prezantu deklaratën eksportuese, 

po ashtu gjatë harmonizimit të dokumentacionit vërehet se subjekti fillimisht e ka blerë mallin sipas 

faturës, pastaj ka bërë transferin bankar dhe krejt ne fund ka bërë marrëveshje bashkëpunimi me 

eksportuesin, derisa sipas praktikës tregtare fillimisht bëhet marrëveshja pastaj si rrjedhojë vjen 

blerja e mallit dhe pagesa, prandaj malli lëndor kontestues nuk mund të vlerësohet sipas nenit 33 

respektivisht vlerës së transaksionit. 

 

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 te 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 Roby&Max-Itali. Edhe pse pala 

paditëse i ka prezantuar gjykatës provat materiale si faturën përcjellëse të mallit doganor nr.05/2014 

dt.17.11.2014 në vlerë prej 4.880.00€, profaturën nr.2 dt.07.11.2014 të lëshuar nga eksportuesi në 

vlerë prej 4.900.00€, mirëpo Urdhërpagesa ndërkombëtare e datës 12.11.2014, T., që ka vlerën e 

paguar prej 4.900.00€, e njëjta nuk përputhet me vlerën e deklaruar sipas Deklaratës Unike Doganore 

R26673/22.11.2014 ZBD Prizren, dhe faturës nr.05/2014, Gjykata konstaton se ky transaksion bankar 

i datës 12.11.2014 nuk harmonizohet me vlerën e deklaruar të mallit doganor, fakte këto të cilat 
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paditësi nuk i ka qartësuar arsyet e mos harmonizimit të vlerës së këtij dokumentacioni të mallit 

doganor. 

 

Prandaj gjykata konstaton se paditësi nuk ka qenë në gjendje që ti provoj me argumente të bazuara 

pretendimet sekaparaqiturdokumentacionin e duhursipas të cilit do të duhejqë e padituraDogana e 

Kosovës ta 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 të Akcizave të Kosovës, ka qenë se e paditura Dogana e Kosovës posedon të dhëna të 

disponueshme nga dosja e vlerës, që kanë vlerë më të lartë se vlera e deklaruar nga paditësi.   

 

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

disponueshme (procesi mbi përcaktimin e vlerës së mallit) nga dosja e vlerës, është provë e bazuar për 

tu vlerësuar malli lëndor sipas nenit 35 të Kodit Doganor dhe te Akcizave te Kosovës, 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 qe e ka konstatuar e paditura 

ne 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 te lendes dhe administrimit të provave, gjykata konstaton se 

aktvendimi 07.3/1795/2015 datës 30.08.2018 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 te 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.2431/18 datë 10.12.2020 

                                                     G j y q t a r i, 

                                                               Krenar Berisha 

 

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.   
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