
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (4) 

2
0

1
9

:2
6

7
0

9
3

 

Numri i lëndës: 2019:267092 

Datë: 22.12.2020 

Numri i dokumentit:     01362776 

 

A.nr.490/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për çështje administrative, Divizioni 

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

administrativ, të paditësit A.-sh.p.k me seli në P., kundër të paditurës Dogana e Kosoves në 

Prishtinë, me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën publike të mbajtur me datë 17.12.2018, 

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

 

A K T G J Y K I M 

 

 

APROVOHET Kërkesëpadia e paditësit A.-sh.p.k me seli në P., si e bazuar. 

 

ANULOHET Aktvendimi nr.07.3/791/2015 i datë 14.02.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë 

 

OBLIGOHET e paditura Dogana e Kosovës në Prishtinë, që paditësit A..-sh.p.k me seli në P., t,ia 

kthej detyrimet e paguara më tepër në emër të taksave doganore importuese, në vlerë prej 1,976.42€ 

të cilat detyrime janë paguar sipas Deklaratës Unike Doganore R-26966/11.07.2015 të ZBD 

Prishtinë  

 

 

                                                                           A R S Y E T I M  

 

Me vendimin kontestues e paditura në procedurën e rivendosjes ka refuzuar kërkesën e paditësit, 

për rishqyrtimin e vendimit DUD-it R-26966/11.07.2015 të ZBD Prishtinë, me të cilin vendim i 

është kontestuar vlera e mallit lëndor të deklaruar për zhdoganim, si e pabazuar.   

 

Paditësi A.-sh.p.k me seli në P. me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 19.03.2018, ka inicuar 

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

nga gjykata aprovimin e padisë si të bazuar, të anulohet në tërësi vendimi nr. 07.3/791/2015 datë 

14.02.2018 si i pa bazuar në dispozita ligjore, si dhe paditësit t,ia pranoj vlerën e mallit të 

prezantuar me Dokumentin Unik Doganor.      

 

Paditësi në padi dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në seancën e shqyrtimit kryesor deklaron: e 

paditura Dogana e Kosovës duke vepruar sipas Aktgjykimit A.nr.1578/15 ka sjell aktvendim me të 

cilin ka refuzuar kërkesën e paditësit, duke injoruar në tërsi vërejtjet dhe rekomandimet e Gjykatës 

në Aktgjykimin A.nr.1576/15. Aktvendimi i Doganës së Kosovës është sjell duke pasur shkelje 

esenciale të Ligjit për Procedurën Administrative, pasi që nëse shikohet me kujdes arsyetimi i cili 

është dhënë nga Dogana, fare qartë mund të shihet se i mungojnë faktet vendimtare mbi të cilat 
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bazohet ose konceptohet dispozitivi i tij, askund nuk ceket se cilat janë konkretisht ato të dhëna. 

Gjatë zhdoganimit të mallit kemi prezantuar të gjitha dokumentacionin e kompletuar ku është 

paraqit vlera e cila realisht është paguar nga ana jonë, prandaj e paditura është dashur të veproj 

konform nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave. Dogana është dashur që mos ta anashkaloj 

këtë dispozitë dhe mos të veproj në kundërshtim me të pasi që vlera e paraqitur është vlera reale që 

kemi paguar për mallin e importuar. Kemi prezantuar faturën e mallit, dy pagesat pastaj deklaratën 

eksportuese, kontratën e shitjes, pra tërë dokumentacionin e nevojshëm ashtu siç parashihet në 

Kodin Doganor dhe të Akcizave. Të gjitha pretendimet i vërteton edhe aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore, mirëpo e paditura refuzon kërkesën pa e mbështetur vendimin e saj në prova konkrete. 

Dogana e Kosovës fare nuk ka respektuar nenin 85 të Ligjit për procedurën administrative, ku 

organi i administratës është domosdoshmërisht është i obliguar të cek gjitha arsyet të cilat kanë 

ndikuar në vendosjen e arsyetimeve, në rastin konkret Dogana nuk jep asnjë arsyetim mbi cilën 

bazë të provave ka vendos, mirëpo thekson vetëm të dhënat e disponueshme. Në seancë gjyqësore 

përfaqësuesi i autorizuar deklaron: kërkojmë nga gjykata që lidhur me këtë çështje të vendos në 

mënyrë meritore dhe pala e paditur, palës paditëse ti kthej shumëne paguar më tepër në emër të 

rivlerësimit në vlerë prej 1,976.42 Euro, të cilën pala paditëse është dashur ta paguaj si rezultat nga 

ana e rivlerësimit sipas metodës së gjashtë të vlerësimit, pasi që pala paditëse, me rastin e 

zhdoganimit të mallit ka  paraqitur  të gjitha provat me të cilat është vërtetuar se çmimi i paraqitur 

për  zhdoganim është çmimi real i mallit. Gjykatës ia prezantoi të gjitha provat e kësaj lënde në këtë 

seancë ashtu siç parashihet në nenin 33 me të cilat prova do të vërtetohet gjendja faktike se pala  

paditëse me rastin e importimit të mallit, ka vepruar konform neni 33 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave.  

 

E paditura në përgjigjen në padi datës 25.09.2019 dhe përmes të autorizuarit në seancën publike 

deklaron: 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. Andaj i 

propozojmgjykatësqë pas administrimit të provave të marraktgjykimpërrefuzimin e 

kërkesëpadisësëpaditësitnëtërësisi të pabazuar. 

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës; 17.12.2020, ka administruar provat relevante dhe atë:përgjigja 

në padi e dt.25.09.2019 nga Dogana e Kosovës, Aktvendimi 07.3/791/2015, i dt.14.02.2018 i 

Doganës së Kosovës, Ankesa e paditësit, Deklarata Doganore, Fatura e mallit, PackingList, pagesat 

bankare, kontrata e shitjes, Fatura e transportit, Procesi mbi përcaktimin e vlerës së mallit. 

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G të Ligjit nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe 

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

vendimit kontestues, thënieve në padi, përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt 

administrativ, bëriballafaqimin e provaveqëkanëofruar të dypalët, dhekonstatoi se kërkespadiaështë 

e bazuar.  

 

Gjykatangaadministrimi i provavekonstaton se nëkëtëçështje administrative-doganore, kjogjykat 

me Aktgjykimin A.nr.1576/15 dt.09.01.2018 kaaprovuarpadin e paditësit, kaanuluarvendimin 

nr.07.3/791 dt.05.08.2015 i të paditures, dhelëndën e kakthyernërivendosje.Gjykata me 

këtëaktgjykimkadhënëvërejtjet se nukështëvërtetuarnëtërsigjendjafaktike e 

dokumentacionitpërcjellës të mallitlëndor, nukështëdëshmuar se cilatjanëatozhdoganime të 

mëhershmenë të cilatështëreferuarkurështëbërërivlerësimi i mallitlëndor, nukështëdëshmuar se 

saështëçmimi i mallitkontestuessipasdosjessëvlerës. Gjykatakaobliguar të padituren të 

verifikojdokumentacioninpërcjellës të mallit duke nxjerrkonstatimin se a 
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ështëparaqitdokumentacioni i duhurnëkuptim të vlerëssipasfaturëspërcjellëse, transferefebankae, 

kontrtaëssëshitjes, duke u referuarnëdispozitat e nenit 123 të UdhëzimitAdministrativ 11/2009 dhe 

se a janëplotsuarkushtetligjorepërtuaplikuarneni 33 i KoditDoganordhe të Akcizave 03/L-109.  

 

Nëprocedurën administrative nërivendosje duke vepruarsipasvërejtjeve të Aktgjykimit 

A.nr.1576/15  dt 09.01.2018 të kësajgjykate, e paditurarefuzonkërkesën e 

paditësitdhekonfirmonrivlerësimin e zyrëssëpranimit, e cila e karivlerësuarmallinlëndor me 

metoden e 6 të vlerësimitneni 35 të KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës, respektivishtnëbazë 

të dhënave të disponueshmengadosja e vlerës. Nëarsyetim të vendimitlidhur me vërejtjet e 

gjykatëspërkitazi me dokumentacioninpërcjellës të mallitlëndor, e paditurathekson se 

faturanukpërmban të dhënat e nevojshmesinumrintelefonit, adresën, webfaqe, të dhënat e 

përfituesitnëtransferinbankarnukpërputhet me emrin e eksportuesit, nëfaturdhenëkontratënukështë i 

përshkruarnumri i llogarisbankare, prandajpaditësinukkaprezantuardokumentacion të 

kompletuardhe të harmonizuar per tudëshmuarvlerareale.  

 

Njëarsyetim i tillë i vendimitkontestues, edhepse e paditurakaqenë e obliguar të 

veprojsipaspikpamjevejuridikedhevërejtjeve të aktgjykimit A.nr.1576/15 dt.09.01.2018 të 

kësajgjykate, (neni 65 i LKA-së), e paditurakanxjerrvendim të rinërivendosje duke 

mosbërëvlerësimin e drejtë të dokumentacionitpërcjellës të mallit. Edhepsegjykata i kabërë me dije 

të paditures se është e prapranueshme të mosshqyrtohenpretendimetankimorelidhur me validitetin e 

dokumentacionit të mallitlëndor, vetëmpërarsyen se e padituraposedon të dhëna të 

disponueshmengadosja e vlerës.Mirëponërastinkonkret e paditura i 

ështëshmangurkëtijrekomandimi të gjykatës per mosanashkalimin e metodave të vlerësimit pa u 

vërtetuargjendjafaktike e dokumentacionit të mallitlëndor se ështëpaguarvlera e 

transaksionitsipasfaturësëmallit, transaksionevebankare, kontratës, konformnenit 33 të 

KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës 03/L-109.   

 

Ngaadministrimi i provavenëkëtëkonfliktadministrativ, gjykatakonstaton se 

paditësikadëshmuarpara të padituresdhegjykatës, faturënpërcjellëse të mallit nr.KA150505 

dt.08.06.2015, packing list, urdhërpagesatndërkombëtaredatës 06.05.2015 dhe 17.06.2015 Pro 

Credit Bank, të cilatpagesajanëbërëpikërishtpërnumrin e faturëspërcjellëse KA150505 me të 

cilënështëdeklaruardhezhdoganuarmallilëndor, kontratën e shitblerjesqëka të njëjtënvlerë të 

mallitdoganor, faturën e transportit, të cilatdokumentacionejanënëtërsi të harmonizuaranëkuptim të 

vlerëssëmallitnëpërputhje me dispozitat e nenit 123 të UdhëzimitAdministartiv 11/2009 

përimplementimin e KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës, andajgjykatakonstaton se 

janëpërmbushkriteretligjorepërtupranuarvlera e deklaruarsipasfaturëssëmallit të deklaruar me 

DeklaratënUnikeDoganore 26966/11.07.2015 të ZBD Prishtinë. Gjykatakonstaton se 

mallilëndorduhet të vlerësohetsipasnenit 33 të KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës 03/L-109, 

respektivishtsipasvlerëssëtransaksionitqëparaqetçmimin e vërtet  të paguarpër mallrat e 

shituraeksportnëKosovë.  

 

Dispozita e nenit 123 par.1  të UdhëzimitAdministrativ nr.11/2009 përimplementimin e 

KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës, kaparapar se 

dokumentetqëduhettibashkangjitenDeklaratësDoganorepërvendosje të mallitnëqarkullim të lirë, 

ështëfaturanëbazë të sëcilësdeklarohetvleradoganore e mallrave, siçkërkohet me nenin 91 të 

këtijUdhëzimiadministrativ.  

 

Ngaprovat e administruaradhearsyetimi i 

vendimitkontestuesgjykatanukkagjeturasnjëprovëkonkreteqëdëshmonkonstatimin se 

paditësikadeklaruarvlerëmë të vogël se savlerareale e paguarpëreksportnëvendintonënëvështrim të 
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nenit 33 të KoditDoganordhe të Akcizave të Kosovës. Nëasnjërast e padituranukkadëshmuar me 

provakonkrete se paditësiiakapaguareksportuesit të mallitvlerënmë të vogël se savlera e deklaruar 

me DUD-in kontestuesdhefaturënpërcjellëse të mallitlëndor. 

 

Gjykata konstaton se paditura nuk ka bërë një vlerësim të drejt me rastin e përcaktimit të vlerës së 

mallit doganor dhe nuk ka nxjerr një konkluzion të drejt në aspektin e gjendjes faktike lidhur me 

dokumentacionit e mallit të paraqitur me DUD-in R-26966/11.07.2015 të ZBD Prishtinë, për arsye 

se e paditura nuk shqyrton fare dokumentacionin e mallit lëndor  për të vërtetuar vlerën e 

transaksionit, duke iu shmangur në tërsi vlerësimit të faturës, pagesave bankare, kontratës së 

shitblerjes. Të gjitha këto dokumentacione e paditura nuk i shqyrton apo konteston, dhe nuk jep 

sqarimin se si paditësi ka paguar një vlerë më të vogël se sa vlera e paraqitur me dokumentacionin 

përcjellës. Në arsyetimin e vendimit kontestues e paditura nuk e ka mbështetur konstatimin e vet në 

asnjë dispozitë ligjore që do të përcaktonte se të dhënat e disponueshme nga dosja e vlerës, janë 

çmime obligative duke anashkaluar dokumentacionin që ka paraqit paditësi, që në këtë rast 

dëshmon se është paguar vlera e transaksionit të mallit konform nenit 33 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave 03/L-109, por duke i anashkaluar dëshmitë mbi pagesën e vlerës së mallit përmes 

transfereve bankare, kontratën e shitblerjes, faturën e transportit, e paditura vlerëson mallin me 

metodën e fundit të vlerësimit. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Një vlerësim i tillë i dokumentacionit të mallit nga e paditura me aplikimin e metodës së 6 të 

vlerësimit neni 35 i Kodit Doganor dhe të Akcizave, është i pa pranueshëm dhe në kundërshtim me 

dispozitat ligjore nga neni 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës 03/L-109.  

 

Nga një gjendje e tillë faktike nga e cila rezulton se e paditura nuk ka vërtetuar faktet esenciale 

respektivisht ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike si rezultat i së cilës është aplikuar gabimisht 

edhe e drejta materiale, gjykata ka vërtetuar vetë gjendjen faktike dhe meqenëse faktet e vërtetuara 

gjatë procedurës japin bazë të sigurt për vendosje të merituar të çështjes, gjykata konform nenit 81.I 

par.2 pika 2.2 të Ligjit 04/L-102 dhe nenit 46 par.4 të LKA-së, ka vendosur vetë për çështjen 

administrative-doganore duke e anuluar aktvendimin e të paditurës nr. 07.3/791/2015 i datës 

14.02.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, dhe ka vendosur çështjen administrative-doganore 

ashtu sikurse është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për çështje administrative-Divizioni Fiskal 

A.nr.490/18 datë 17.12.2020 

 

                                                                    Gjyqtari, 

                                                                            Krenar Berisha 

 

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.   

 

 


