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Numri i lëndës: 2019:266529 

Datë: 05.03.2021 

Numri i dokumentit:     01569718 

 

   A.nr.2561/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për çështje administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Krenar Berisha, dhe me sekretaren juridike Nazife Sheholli, ne konfliktin 

administrativ, të paditësit P.T.Ame seli në Prizren kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, 

me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 04.03.2021, 

në prani të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET Kërkesëpadia e paditësit P.T.Ame seli në Prizren, si e pa bazuar. 

 

Mbetet në fuqi Aktvendimi nr.01.3.2.2/10744 datës 08.10.2019 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-22461/17.07.2019 të Zyrës së Brendshme Doganore 

Prizren, si e pa bazuar.      

 

Paditësi P.T.Ame seli në Prizren, me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 29.10.2019, 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 nr. 01.3.2.2/10744 datës 08.10.2019 

i Doganës së Kosovës në Prishtinë, si dhe të obligohet Dogana e Kosovës që paditësit t,ia kthej mjetet 

e paguara më tepër në emër të detyrimeve doganore.  

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësueses së autorizuar në seancën e shqyrtimit kryesor paditësi 

deklaron: në ZBD Prizren kemi paraqitur për zhdoganim mallin doganor sipas dokumenteve 

përcjellëse të mallit ku i janë bashkangjitur të gjitha dokumentet përcjellëse të mallit të cilat kërkohet 

si dokumente që duhet ti bashkangjiten deklaratës doganore për vendosje të mallit në qarkullim të lirë 

në përputhje me nenin 123 të U.A.11/2009 mbi Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave. Zyra 

doganore nuk i ka analizuar dokumentet e bashkangjitura deklaratës sepse nga këto dokumente mund 

të konstatohet se malli doganor është blerë sipas vlerës së faturës së prezantuar dhe në mënyrë arbitrare 

e ka rritur çmimin duke ju referuar metodës së 6 të vlerësimit të mallit dhe faqeve të internetit. Zyra 

Doganore ka shkelur dispozitat procedurale sepse nuk mund ti kontestohet çmimi i mallit pa u 

dëshmuar jovaliditeti i dokumenteve të mallit. Rivlerësimi i mallit doganor i bërë në bazë të nenit 35 

të Kodit Doganor është i pabazuar dhe në kundërshtim me nenin 35.2 pika (g) kjo nga fakti se në rastet 
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kur zbatohet paragrafi 1 i nenit 35 asnjë vlerë doganore nuk mund të përcaktohet në bazë të vlerave 

arbitrare apo fiktive. Në seancë gjyqësore përfaqësuesja e autorizuar ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit, e paditura pavarësisht faktit se paditësi ka paraqitur prova 

me të cilat e ka mbështetur pretendimin e tij, se është deklaruar vlera reale e mallit, përsëri nuk i ka 

marrë parasysh ato dhe ka caktuar bazë të re doganore për mallin lëndor, dhe në këtë mënyrë paditësi 

ka paguar detyrime doganore shtesë. Nga vendimi kontestues shihet qartë se janë administruar të gjitha 

dokumentet të cilat kërkohen edhe ligjërisht, mirëpo e paditura në këtë aktvendim vetëm ka cekur se 

është bazuar në të dhënat e disponueshme. Kjo arsye për të konstatuar se nuk janë dokumentet të 

mjaftueshme, ka cekur se mungon deklarata eksportuese dhe kontrata e shitblerjes edhe pse për këtë 

kërkesë e paditura nuk ka cekur bazën  ligjore se ku e bazon këtë konstatim. Pasi që kontrata e 

shitblerjes dhe deklarata eksportuese nuk janë dokumente të cilat ligjërisht kërkohet gjatë procedurës 

së zhdoganimit, e paditura e ka mundësinë ligjore që në rast të  dyshimit se nuk është deklaruar vlera 

reale e mallit të kërkoi dokumentacion shtesë, mirëpo e paditura nuk e ka zbatuar këtë procedurë. 

Kërkoi nga gjykata që të aprovoi në tërësi si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit dhe 

vendimin e të paditurës ta anuloi dhe ta obligoi të paditurën që si bazë për llogaritjen e detyrimeve 

doganore të marrë verën e transaksionit të mallit përkatësisht vlerën e deklaruar. 

                                      

E paditura në përgjigje në padi të datës 22.01.2021 dhe përmes të autorizuarit në seancën publike 

deklaron: se e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar.Vendimi 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, në mënyrë të drejt ndërsa pala paditëse 

pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar as edhe me një provë të vetme. i propozojmë gjykatës që padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoi në tërësi si të pa bazuar, e me këtë ta lë në fuqi vendimin e të 

paditurës 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; 04.03.2021, ka administruar provat relevante dhe atë: përgjigja në 

padi e dt.22.01.2021 nga Dogana e Kosovës, Aktvendimi nr.01.3.2.2/10744 i dt.08.10.2019 i Doganës 

së Kosovës, faturat e shitblerjes dhe transaksionet bankare, Deklarata doganore, fatura e mallit e 

dt.16.07.2019, transaksionet bankare, urdhërpagesa e dt.17.07.2019, ankesa e paditësit me 

nr.prot.10744/15.08.2019, packing list, deklarata e tranzitit. 

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

04.03.2021, 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 Zyrës 

së pranimit qëndror, për mallin lëndor të zhdoganuar me DUD-in kontestues R22461/17.07.2019 të 

ZBD Prizren, duke konstatuar se ka aplikuar drejt metodën e 6 të vlerësimit nenin 35 Kodit Doganor 

dhe të Akcizave të Kosovës, respektivisht në bazë të dhënave të disponueshme të Doganës së Kosovës, 

pasi që këto të dhëna janë marr duke u bazuar në çmimet për mallrat e njëjta nga tregu eksportues si 

në dosjen e vlerave, prandaj Dogana e Kosovës nuk ka mundur të bëjë konstatim tjetër të gjendjes 

faktike nga gjendja dhe çmimet e përcaktuara nga zyra e pranimit qëndror.   

 

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 
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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. Edhe pse pala paditëse i ka 

prezantuar gjykatës provat materiale si faturën e mallit doganor, packing list, bill of lading, faturën e 

shpenzimeve transportit, transferet bankare, mirëpo nga të dhënat që posedon fatura përcjellëse e 

mallit, nuk mund të vërtetohet se është paguar vlera e transaksionit në vështrim të nenit 33 të Kodit 

Doganor dhe të Akcizave 03/L-109, pagesat bankare nuk posedojnë informata të mjaftueshme se 

është bërë pagesa pikërisht për mallin lëndor të deklaruar sipas faturës përcjellëse të mallit 

nr.PI190411ET dt.04.06.2019, nuk ka një konfirmim të eksportuesit për shitblerjen e mallit lëndor. 

Nga një mos harmonizim i tillë i dokumentacionit përcjellës të mallit lëndor, ku gjykata nuk ka mund 

të siguroj informata të mjaftueshme se është bërë transferi bankar pikërisht për faturën përcjellëse të 

mallit, 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 ka paraqitur dokumentacionin e duhur sipas të cilit do të duhej që e 

paditura Dogana e Kosovës të vlerësonte mallin në bazë të nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave 

03/L-109, respektivisht sipas vlerës së transkasionit.  

 

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

dhe te Akcizave të Kosovës, ka qenë se e paditura Dogana e Kosovës posedon të dhënat e 

disponueshme nga dosja e vlerës. Gjykata vlerëson se provat e tilla me të cilat është rivlerësuar malli 

lëndor është provë e bazuar për tu vlerësuar malli lëndor sipas nenit 35 të Kodit Doganor dhe te 

Akcizave te Kosovës, respektivisht të dhënat e disponueshme, prandaj gjykata konstaton se është 

aplikuar drejt dispozita ligjore kur është rivlerësuar malli lëndor.  

 

Përkundrejt pretendimeve të paditësit në padi që thekson se mallin lëndor e kanë përcjell të gjitha 

dokumentet e nevojshme që dëshmojnë vlerën e transaksionit, konform nenit 123 të Udhëzimit 

Administrativ nr.11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, gjykata 

konstaton se dokumentacioni për mallin lëndor i paraqitur në këtë konflikt administrativ është i 

pamjaftueshëm për të konstatuar se vërtet paditësi ka paraqit vlerën reale të mallit lëndor.  

 

Në bazë të gjendjes faktike, shkresave te lendes dhe administrimit të provave, gjykata konstaton se 

aktvendimi nr.01.3.2.2/10744 datës 08.10.2019 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 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.2561/19 datë 04.03.2021 

                                                   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.  


