
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (6) 

2
0

1
9

:2
7

0
5

3
5

 

Numri i lëndës: 2019:270534 

Datë: 28.12.2020 

Numri i dokumentit:     01372072 

 

A.nr.2629/18 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, 

Divizioni Fiskal, me gjyqtarin Fisnik Nuli, dhe me sekretaren juridike Sanie Salihu në 

konfliktin administrativ të paditësit “A.” SHPK me seli në S., të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson Avokat S. C., Rr. “............, P., kundër të paditurës Administrata Tatimore e 

Kosovës në Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulim vendimi, 

objekt kontesti vlerësim tatimor shtesë, vlerë kontesti e pa përcakëtuar, në seancën e 

shqyrtimin gjyqësor-publik, të mbajtur  në prani të përfaqësuesit të paditësit, Avokat S. 

C., dhe përfaqësuesittë autorizuar të të paditurit A.A., me datë 16.12.2020 mori, ndërsa 

me datë 28.12.2020 përpiloj, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit “A.” SHPK me seli në S., të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson Avokat S. C., Rr. ...., P.. 

II. ANULOHET vendimi nr. 272/2018 i datës 02.08.2018, i Departamentit të 

Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë dhe lënda kthehet 

në RISHQYRTIM DHE RIVENDOSJE. 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

A r s y e t i m 

 

Më 16 dhjetor 2020, Gjykata për këtë lëndë të konfliktit administrativ, e në kuadër të 

kompetencës lëndore e territoriale neni 81.B, i ligjit nr. 04/L-102, për ndryshimin dhe 

plotësimin e ligjit për administratën tatimore dhe procedurat nr. 03/L-222, dhe nenit 17, 

të ligjit nr. 06/L-054 për Gjykatat, ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit 
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gjyqësor. Seanca ishte mbajtur në prezencën e palëve ndërgjygjëse dhe ishte e hapur 

për publikun.  

 

Paditësi me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 02.11.2018, ka inicuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës Administratës Tatimore të Kosovës, me të cilën ka 

kërkuar anulimin e vendimit nr. 272/2018 të datës 02.08.2018,  pasi që vendimi në fjalë 

është nxjerrë në kundërshtim me dispozitat ligjore të procedurës administrative, për 

shkak se gjatë procedurës së shqyrtimit të lëndës dhe nxjerrjes së këtij vendimi organi 

ka bërë shkelie të dispozitave procedurale, aplikim të gabuar të së drejtës materiale si 

dhe vërtetim të gabuar të gjendjes faktike. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe në 

fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i paditësit deklaron se i padituri e ka zbatuar 

gabimisht të drejtën materiale ngase tatimi apo ngarkesa tatimore për rastet e tilla 

parashihet për huadhënësin dhe jo për huamarrësin, andaj kërkon të aprovohet padia 

dhe të anulohet vendimi kontestues. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 05.06.2020, ka kundërshtuar pretendimet e 

paditësit, dhe bazuar në faktet e cekura dhe shkresa të lëndës konstaton se vendimi 

kontestues është i drejtë dhe në pajtim me legjislacionin tatimor në fuqi, tutje në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se provat e 

ofruara dhe atë huazimet dhe kontrata e lidhur tek noteri për huazimin e mjeteve, nuk 

përmbajnë kushtet ligjore, përkatësisht nenin 7, të UA 02/2016, andaj ka kërkuar nga 

gjykata që të refuzohet padia dhe kërkespadia e paditësit në tërësi dhe të mbetet në fuqi 

Vendimi nr. 272/18 i datës 02.08.2018 si i bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën 

e provave të shqyrtimit gjyqësor-publik të datës  16.12.2020  ka administruar provat 

dhe atë:vendimi nr. 272/18 i datës 02.08.2018, kontrata nr. 1357/18 e datës 11.04.2018, 

përgjigja në padi e datës 05.06.2020, intervista fillestare e datës 24.04.2018, huazimet e 

datës 24.10.2017, 17.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 08.11.2017, 27.11.2017 dhe 

05.11.2017, gjendja e llogarisë bankare e këtu paditësit për periudhën 01.07.2017 deri 

më 09.02.2018, raporti i kontrollit i datës 24.04.2018. 

Gjykata në 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 
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ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi dhe përgjigje në padi, shkresave të 

lëndës në këtë konflikt administrativ, bëri ballafaqimin e provave që kanë ofruar të dy 

palët, dhe bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se bashku, 

mbështetur edhe në dispozitat nga neni 8, i Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-

së), dhe arriti në përfundimin se në këtë konflikt administrativ, duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, nga Raporti i Kontrollit i 

Administratës Tatimore të Kosovës, deklarimeve në ankesë, shkresat e lëndes, vendimi 

kontestues, dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, Gjykata ka gjetur se nuk 

është kontestuesë fakti se paditësi, ka pranuar raportin e kontrollit nga ATK-ja, me 

q’rast nga gjetjet e të njejtit është konstatuar qarkullim shtesë për TVSH, në periudhat 

10, 11 dhe 12/2017.Jo kontestuese mbesin edhe faktet se paditësi, ka ushtruar ankesë 

pranë departamentit të ankesave në ATK-ë, e për të cilën ankesë, ATK-ja me datë 

02.08.2018, ka sjell vendimin nr. 272/18, si akt administrativ përfundimtar i nxjerrë në 

procedurën administrative në shkallë të dytë, me të cilin ka refuzuar kërkesën e 

subjektin në procedurë, e ndaj të cilit është inicuar ky konflikt administratim me padinë 

e datës 02.11.2018. 

 

Gjykata nga vendimi kontestues vëren se ai përmban të meta të cilat e pengojnë 

vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, të metat e tilla konsistojnë në faktin 

se arsyetimi i vendimit kontestuese nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare, të 

vlefshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes administrative në shqyrtim. Gjykata vlerëson 

se aktvendimi i atakuar përmban të meta të tilla për shkak të cilave nuk mund të 

shqyrtohet ligjshmëria e tij, dhe si i tillë edhe nuk mund të ekzaminohet, e sidomos 

nëse nga aplikimi i gabuar i së drejtës materiale nuk është konstatuar drejtë gjendja 

faktike, si dhe kur provat nuk janë të arsyetuara veq e veq dhe të ndërlidhura së bashku, 

andaj deomos edhe është dashur të anulohet. 

 

Në procedurën e konfliktit administrativ gjyqësor, Gjykata pasi ka shqyrtuar gjithë 

dokumentacionin e lëndës konstaton se nga konkluzionet e nxjerra në procedurën 

administrative dhe provave të theksuara në arsyetimet e vendimeve të paditures, nuk 

mund të vërtetohet plotësisht gjendja faktike dhe se ekzistojnë kontradikta në mes 

konstatimeve të cekura pa i arsyetuar mjaftueshëm me prova konkrete. 
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Gjykata konstaton se vendimi i kontestuar nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare, të 

vlefshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim. E paditura në raportin e 

kontrollit, por edhe në arsyetim të vendimit të kontestuar ka theksuar se kontratat e 

sjella nga tatimpaguesi qofshin ato të lidhura pranë avokatit për periudhat 10, 11 dhe 

12/2017, qoftë kontrata e noterizuar e datës 11.04.2018, nuk plotësojnë të gjitha kriteret 

e parapara me dispozitat e nenit 7, paragrafi 3.1 dhe 3.2 të udhëzimit administrativ 

02/2016, dhe atë shkallën e interesit të huasë duke u bazuar në vlerën e hapur të tregut, 

mirëpo e paditura një konstatim të tillë do të duhej ta bazonte në prova dhe dëshmi 

konkrete dhe jo vetëm ti mjaftonte ky konstatim abstrakt bazuar në interpretimin e 

dispozitës së lartëcekur nga e cila nuk mund të kuptohet se si është vërtetuar gjendja 

faktike, pra se a kemi të bëjme më njohje të të ardhurave nga interesi në huadhënie  apo 

të të hyrave për qëllime të qarkullimit të TVSH-së, tutje se këtu paditësi në asnjë rast 

nuk mund të detyrohet në tatim si huamarrës nga një dispozitë e cekur si më lartë dhe e 

cila i referohet huadhënësit,  pra ku e ardhura nga interesi në huadhënie konsiderohet 

qdo e ardhur e përfituar nga dhënia në formës e huasë të mjeteve monetare apo të 

ngjashme.  

 

Tutje pretendimin e këtu paditësi se me rastin e kontrollit të paditurës i’a ka prezantuar 

kontratat për huamarrje për qdo shumë të huasë të cilën e ka marrë, e paditura edhe pse 

i ka përmendur në vendimin kontestues nuk i ka trajtuar, duke u deklaruar dhe vlerësuar 

secilën kontratë apo deklaratë të huamarrjes veq e veq, andaj për Gjykatën ky standart i 

aplikuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, nuk është i pranuar dhe se i njejti nuk 

gjen as mbështetje ligjore në legjislacionin tatimor. Tutje e paditura me rastin e 

vlerësimit të lëvizjevë të parasë në xhirollogarinë e këtu paditësit nuk e ka arsyetuar 

secilën shumë duke e lidhur me deklaratë apo kontratë përkatëse mbi huanë dhe  nëse 

kjo është bërë në pajtim me legjislacionin tatimor. Të metat e lartcekura janë të tilla që 

e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, prandaj Gjykata në 

rivendosje e obligon të paditurën që tëdeklarohet lidhur me faktin se si e ka konstatuar 

se kontrata nr. 1357/18 e datës 11.04.2018, në të cilën këtu paditësi është huamarrës 

është lidhur me bazën ligjore nga neni 7, paragrafi 3.1 dhe 3.2 i Udhëzimit 

Administrativ nr. 02/2016, dhe se kjo shumë e mjeteve monetare nga kjo kontratë është 

konsideruar si e hyrë për këtu paditësin, edhe pse është huamarrës dhe vetëm pas kësaj 

dhe mbi bazën e kësaj të përcakëtoj saktë dhe qartë qarkullimin shtesë për TVSH-në 
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për periudhat kontestuese, derisa sa huazimet e datës, 17.11.2017, 23.11.2017, 

08.11.2017, 27.11.2017 dhe 05.11.2017, tani për tani për gjykatës nuk paraqesin 

vlerësime ndryshe për ta arsyetuar ndryshe qarkullimin monetar në xhirrollogari 

bankare nga ajo që e ka arsyetuar e paditura në raportin e kontrollit të datës 24.02.2018, 

dhe në vendimin kontestues. 

 

Udhëzimi Administrativ nr. 02/2016 për zbatimin e ligjit nr. 05/l-029 për tatimin në të 

ardhurat e korporatave, neni 7, paragrafi 3. E ardhur nga interesi në huadhënie 

konsiderohet çdo e ardhur e përfituar nga dhënia në formën e huas të mjeteve monetare 

apo mjeteve të ngjashme me to. 3.1. Për këtë kategori të të ardhurave llogaritja e 

detyrimit tatimor bëhet duke u bazuar në kontratën në mes palëve e cila përcakton: 

3.1.1. Shumën e huas; 3.1.2. Afatin e kthimit të huas; 3.1.3. Pranimi-kthimi i huas 

duhet të bëhet përmes llogarive bankare; 3.1.4. Shkallën e interesit të huas duke u 

bazuar në vlerën e hapur të tregut; 3.2. Nëse nuk plotësohen kushtet e parapara në 

nënparagrafin 3.1. të këtij neni, huaja për qëllime tatimore trajtohet e ardhur për 

pranuesin e saj. 

 

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 bartdetyrimin e vërtetimit të fakteve të cilat e mbështesin vendimin 

dhe kundërshtojnë kërkesën etatimpaguesit”.Neni 7 Parag 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 mbështesinkërkesat e veta dhe të propozojnë me 

të cilat konstatohen faktet e tilla, Gjykata nuk mund ta bazojë vendimin e vet në faktet 

dhe provat, lidhur metë cilat palëve nuk u është dhënë mundësia që të deklarohen.” 

Nga këto dispozitat Gjykata konsideron se përdorimi i mjeteve dhe metodave te 

provuarit, nënkupton një detyrim për palët dhe respektimin e procedurave ligjore te 

përcaktuara me ligj. 

 

Gjykata vendos për çështjen e konfliktit administrativ në bazë të fakteve të vërtetuara 

në procedurë administrative, në vështrim të nenit 43, paragrafi 1, të 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 
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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 

riprocedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në arsyetim të këtij aktgjykimi.  

 

Vërejtjet e cekura janë te obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 

65, të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

Vendimin që secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 64 të LKA-së nr.03/L-202 për Konfliktet Administrative. 

 

Nga sa u tha më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 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, dhe nenin 43 par.2 të LKA-së, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.2629/18, datë 16.12.2020 

 

Sekretare Juridike Gjyqtari                              

Sanie Salihu                                                                                                  Fisnik Nuli 

___________                                                                                            ____________ 

 

KËSHILLA 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. 


