
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (5)  

 2
0

2
0

:0
0

2
8

7
6

 

Numri i lëndës: 2020:002875 

Datë: 05.07.2021 

Numri i dokumentit:     01956122 

                                                   

                                                                                                                                      A.nr.58/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për çështje administrative, Divizioni 

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

administrativ, të paditësit G.T. AF shpk me seli në F.K., kundër të paditurës Dogana e Kosovës në 

Prishtinë, me bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën publike të mbajtur me datë 01.07.2021, 

në prani të përfaqësueses së autorizuar të palës paditëse, e në mungesë të palës së paditur, mori këtë: 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

 

Aprovohet Kërkesëpadia e paditësit G.T. AF shpk me seli në F.K, si e bazuar 

 

Anulohet Aktvendimi nr.06.2/09/2016 i datës 10.12.2019 i Doganës së Kosovës në Prishtinë 

 

Obligohet e paditura Dogana e Kosovës në Prishtinë që paditësit G.T. AF shpk me seli në F.K., t’ia 

kthej detyrimet e paguara më tepër në emër të taksave doganore importuese, në vlerë prej 2,993.58 

(dymijë, e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre euro, e pesëdhjetë e tetë cent), të cilat detyrime janë paguar 

sipas Deklaratës Unike Doganore R-61123/22.12.2016 në ZBD Prishtinë, si dhe t’ia paguaj kamatën 

vjetore ligjore prej 8%, nga data e pagesës së detyrimeve doganore, datë 22.12.2016, e deri në 

përmbushjen definitive të detyrimit   

  

 

                                                        A R S Y E T I M  

 

Me vendimin kontestues e paditura në rivendosje, ka refuzuar kërkesën e paditësit, për rishqyrtimin 

e vendimit DUD R-61123/22.12.2016 të ZBD Prishtinë, me të cilin vendim i është kontestuar vlera 

e mallit lëndor të deklaruar për zhdoganim.    

 

Paditësi G.T. AF shpk me seli në F.K., me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 10.01.2020, ka 

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

kërkuar nga gjykata aprovimin në tërsi të padisë si të bazuar, anulimin e vendimit nr.06.2/09/2016 

i datës 10.12.2019 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, si dhe të detyrohet e paditura që të bëj kthimin 

e mjeteve të paguara më tepër mbi vlerën e transaksionit.     

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësueses së autorizuar në seancën publike, pala paditëse deklaron: 

se e paditura edhe në aktvendimin e kontestuar prapë ka vlerësuar gabimisht duke aplikuar metodën 

gjashtë të vlerësimit të përcaktuar në nenin 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave i cili shprehimisht 

përcakton rastet kur mund të aplikohet kjo dispozitë duke mos dhënë arsye dhe prova me të cilat e 
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paditura do të dëshmonte se pse ka aplikuar këtë metodë për vlerën e mallit lëndor. Tutje e paditura 

nuk ka zbatuar drejtë dispozitat ligjore me të cilat rregullohet qarkullimi i lirë i mallrave përkatësisht 

Udhëzimi Administrativ nr.11/2009 për zbatimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave, që e paditura 

nuk ka arritur të dëshmoj me prova bindëse të cilat e bëjnë dokumentacion të pakompletuar jo 

origjinal dhe të pa harmonizuara me vlerën e mallit të paguar dhe e paditura nuk ka mundur të 

dëshmoj se cilat veprime i ka marr në përputhje me dispozitat e nenit 92 par.1 dhe2 të Udhëzimit 

Administrativ nr.11/2009 neni 123, që shprehimisht parasheh se cilat dokumente duhet 

bashkangjitur deklaratës doganore dhe se paditësi të gjitha dokumentet ia ka bashkangjitur. Në ri 

procedurë e paditura nuk i ka marrë për bazë vërejtjet e dhëna në Aktgjykimin e gjykatës e cila edhe 

ligjërisht është e detyruar sipas nenin 65 të LKA-së të veproj sipas vërejtjeve të dhëna nga gjykata, 

andaj duke u bazuar në të dhënat e cekura më lartë gjykatës i propozojmë që në mbështetje të nenit 

43 par.3 të LKA-së të vërtetoj vet gjendjen faktike komfor udhëzimeve të dhëna më parë dhe 

dispozitave ligjore të nxjerr në aktgjykim duke aprovuar si të bazuar kërkesë padin e paditësit, të 

anuloj aktvendimin nr.06.2/09/2016 të datës 10.12.2019 dhe të detyrohet Dogana e Kosovës që të 

paditurit të ia kthej shumën prej 2,993.58 euro më tepër të arkëtuar me kamatë vjetore prej 8% nga 

data 22.12.2016 e deri në plotfuqishmërinë e vendimit nën kërcënimin e përmbarimit  me dhunë. E 

autorizuara në shqyrtimin gjyqësor deklaron: mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së 

paditësit, si dhe me deklarimeve si në referatin e padisë për shkak se e paditura edhe në ri procedurë 

ka nxjerr vendimin e njëjtë duke mos pasur parasysh vërejtjet e dhëna më herët nga Gjykata sipas 

Aktgjykimit A.nr.607/17 i datës 16.12.2019 të Gjykatës Themelore Prishtinë, dhe konsiderojmë se 

i kemi dorëzuar gjykatës dokumentacionin i cili kërkohet sipas ligjeve që rregullojnë këtë fushë. 

Gjykatës i dorëzoj dokumentin e përkthyer formular i deklaratës doganore të Republikës Popullore 

të Kinës për mallrat në kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palën tjetër dhe deklaroj se ky 

formular i është dorëzuar me kohë të paditurës mirëpo për shkak se është në gjuhën kineze pala e 

paditur nuk e ka administruar si provë. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor pa dyshim është konstatuar 

se e paditura nuk i ka shqyrtuar në tërësi të gjitha provat e dorëzuara tek e paditura për të nxjerr një 

vendim të drejtë dhe të ligjshëm, andaj gjykatës i propozoj që pas administrimit të këtyre provave 

që padinë dhe kërkesëpadinë të aprovoj në tërësi si të bazuar ta anuloj në tërësi aktvendimin e 

kontestuar nr.06.2/09/2016 të datës 10.12.2019 dhe të detyroj Doganën e Kosovës që paditësit t’ia 

kthej shumën prej 2,993.58 euro më tepër të arkëtuar me kamatë vjetore prej 8% nga data e 

paraqitjes së padisë në gjykatë datë 22.12.2016 e deri në plotfuqishmërinë e vendimit nën 

kërcënimin e përmbarimit. 

  

E paditura në përgjigjen në padi datës 03.02.2021 deklaron: 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 me arsyetimin se vendimi i atakuar është marrë konform 

legjislacionit në fuqi dhe në mënyrë të drëjtë ndërsa pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka 

vërtetuar as edhe me një provë të vetme. Andaj duke u bazuar në thëniet e cekura si më lartë e 

paditura i propozon gjykatës që pas administrimit të provave të marr aktgjykim me të cilin refuzohet 

në tërësi si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit dhe ta lë në fuqi vendimin e kontestuar si 

të ligjshëm. 

  

Gjykata ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ gjyqësor komfor dispozitave të nenit 41 të LKA-

së, për arsye se e paditura e ka pranuar ftesën për seancë përmes procesverbalit të seancës, me datë 

22.06.2021, mirëpo nuk ka qenë prezent dhe mos ardhjen nuk e ka arsyetuar. 

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës; 01.07.2021, ka administruar provat relevante dhe atë: përgjigja 

në padi e datës 03.02.2021 e Doganës së Kosovës, Vendimi 06.2/09/2016 i datës 10.12.2019 i 

Doganës së Kosovës, Aktgjykimi A.nr.607/17 i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dokumenti Unik 
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Doganor R-61123/22.12.2016, DUD R-61123/21.12.2016, Kontrata e shitblerjes e datës 04.11.2016 

e datës 12.06.2017, Fatura e datës 04.11.2016 nr. INV No: KS20161104, Urdhër pagesa 

ndërkombëtare e datës 02.11.2016, Certifikatat e origjinës Republika e Kinës e datës 17.11.2016 

me nr.C163312000671675, fatura e datës 21.12.2016, CMR datë 22.12.2016, Bill of lading datë 

07.11.2016, Test Raport, Deklarata e të dhënave në lidhje me vlerën doganore, Deklarata 

eksportuese nga Kina. 

 

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, bëri ballafaqimin e provave që kanë ofruar të dy palët, dhe konstatoi se kërkespadia 

është e bazuar.  

 

Gjykata nga administrimi i provave konstaton se në këtë çështje administrative-doganore, kjo gjykat 

me Aktgjykimin A.nr.607/17 dt.16.10.2019 ka aprovuar padin e paditësit, ka anuluar vendimin 

nr.06.2/09/2016 dt.06.03.2017 i të paditures, dhe lëndën e ka kthyer në rivendosje. Gjykata me këtë 

aktgjykim ka dhënë vërejtjet se e paditura nuk ka dhënë arsyet konkrete për të dëshmuar 

pavlefsshmërin e faturës, transaksionit bankar si dhe dokumentacionit përcjellës, gjithashtu nuk ka 

arritur të dëshmoj qartë se ku konsistojnë ato prova bindëse të cilat e bëjnë këtë dokumentacion të 

pakompletuar, jo origjinal dhe të paharmonizuar me vlerën e mallit të paguar. Gjykata ka obliguar 

të padituren në rivendosje, të deklarohet lidhur me provat të cilat ia ka bashkangjit paditësi lëndës, 

dhe të konstatoj gjendjen faktike duke marr vendim të drejt dhe të bazuar në dispozitat ligjore të 

Kodit Doganor dhe të Akcizave.  

 

Në procedurën administrative në rivendosje duke vepruar sipas vërejtjeve të Aktgjykimit 

A.nr.607/17  dt 16.10.2019 të kësaj gjykate, e paditura refuzon kërkesën e paditësit dhe konfirmon 

rivlerësimin e zyrës së pranimit qëndror, e cila e ka rivlerësuar mallin lëndor me metodën e 6 të 

vlerësimit neni 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, respektivisht në bazë të dhënave 

të disponueshme nga dosja e vlerës. Në arsyetim të vendimit lidhur me vërejtjet e gjykatës përkitazi 

me dokumentacionin përcjellës të mallit lëndor, e paditura thekson se mungon deklarata 

eksportuese, andaj duke pasur parasysh që subjekti nuk ka prezantuar dokumentacion të kompletuar 

dhe të harmonizuar për të dëshmuar vlerën e transaksionit dhe faktit që Dogana e Kosovës disponon 

me të dhëna që janë në dispozicion në Kosovë dhe që janë në përputhje me parimet dhe dispozitat 

e përgjithshme të seksionit 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës. E paditura referohet 

ne nenin 92 të Udhëzimit Administrativ 11/2009 që implementon Kodin Doganor dhe të Akcizave, 

kur dyshohet në vlerën e transaksionit Dogana e Kosovës mund të kërkoj dokumente tjera për të 

dëshmuar vlerën e transaksionit, pra dokumente që paditësi nuk i ka sjell në procedurën ankimore 

as në atë gjyqësore. 

 

Një arsyetim i tillë i vendimit kontestues, edhe pse e paditura ka qenë e obliguar të veproj sipas 

pikpamjeve juridike dhe vërejtjeve të aktgjykimit A.nr.607/18 dt.16.10.2019 të kësaj gjykate, (neni 

65 i LKA-së), e paditura ka nxjerr vendim të ri në rivendosje duke mos bërë vlerësimin e drejtë të 

gjendjes faktike që rezulton nga dokumentacioni përcjellës i mallit doganor, dhe duke aplikuar 

gabimisht të drejtën materiale. Edhe pse gjykata i ka bërë me dije të paditures se është e 

prapranueshme të mos shqyrtohen pretendimet ankimore lidhur me validitetin e dokumentacionit të 

mallit lëndor si fatura, transaksioni bankar, mirëpo në rastin konkret e paditura i është shmangur 

këtij rekomandimi të gjykatës për mos anashkalimin e metodave të vlerësimit pa u vërtetuar gjendja 

faktike e dokumentacionit të mallit lëndor se është paguar vlera e transaksionit sipas faturës së 

mallit, transaksionit bankar, konform nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës 03/L-

109.  Nga arsyetimi i vendimit kontestues, gjykata konstaton se e paditura nuk ka provuar të vërtetoj 



 Numri i lëndës: 2020:002875 
 Datë: 05.07.2021 
 Numri i dokumentit: 01956122 
 

4 (5)  

 2
0

2
0

:0
0

2
8

7
6

 

validitetin e e asnjë dokumentacioni përcjellës të mallit dhe nuk ka bërë të qartë se cilat dokumente 

i ka kërkuar nga paditësi për ti shmangur dyshimet e vlerës së transaksionit nga neni 92 të Udhëzimit 

Administrativ nr.11/2009.  

 

Nga administrimi i provave në këtë konflikt administrativ, gjykata konstaton se paditësi ka 

dëshmuar para të paditures dhe gjykatës, faturën përcjellëse të mallit nr.KS20161104 dt.04.11.2016, 

Urdhërpagesën ndërkombëtare datës 02.11.2016 Pro Credit Bank, e cila pagesë është bërë pikërisht 

për faturën përcjellëse të mallit, me të cilën është deklaruar dhe zhdoganuar malli lëndor, deklaratën 

e shtetit eksportues, kontrata e shitblerjes, cmr, të cilat dokumentacione janë në tërsi të 

harmonizuara në kuptim të vlerës së mallit në përputhje me dispozitat e nenit 123 të Udhëzimit 

Administartiv 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, andaj 

gjykata konstaton se janë përmbush kriteret ligjore për tu pranuar vlera e deklaruar sipas faturës së 

mallit të deklaruar me Deklaratën Unike Doganore R-61123/22.12.2016 të ZBD Prishtinë. Gjykata 

konstaton se malli lëndor duhet të vlerësohet sipas nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të 

Kosovës 03/L-109, respektivisht sipas vlerës së transaksionit që paraqet çmimin e vërtet të paguar 

për mallrat e shitura eksport në Kosovë.  

 

Dispozita e nenit 123 par.1 të Udhëzimit Administrativ nr.11/2009 për implementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, ka parapar se dokumentet që duhet ti bashkangjiten 

Deklaratës Doganore për vendosje të mallit në qarkullim të lirë, është fatura në bazë të së cilës 

deklarohet vlera doganore e mallrave, siç kërkohet me nenin 91 të këtij Udhëzimi administrativ.  

 

Dispozita e nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave 03/L-109, parasheh: 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 

 

Nga provat e administruara dhe arsyetimi i vendimit kontestues gjykata nuk ka gjetur asnjë provë 

konkrete që dëshmon konstatimin se paditësi ka deklaruar vlerë më të vogël se sa vlera reale e 

paguar për eksport në vendin tonë në vështrim të nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të 

Kosovës. Në asnjë rast e paditura nuk ka dëshmuar me prova konkrete se paditësi ia ka paguar 

eksportuesit të mallit vlerën më të vogël se sa vlera e deklaruar me DUD-in kontestues dhe faturën 

përcjellëse të mallit lëndor. 

 

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-61123/22.12.2016 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, pagesës 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 komfor nenit 33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave 

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

kontratën e shitblerjes, faturën e mallit, 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.  
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Vlerën e diferencës së paguar më tepër në emër të detyrimeve doganore, gjykata e ka bazuar në 

provat e siguruara gjatë seancës gjyqësore, ku e autorizuara e paditësit ka precizuar vlerën e objektit 

të kontestit në shumë prej 2,993.58€, të cilën shumë nuk e ka kontestuar pala e paditur, edhe pse 

ndaj të njëjtës gjykata ka kërkuar që të deklarohet lidhur me vlerën e kontestit të detyrimeve 

doganore, përmes procesverbalit të seancës gjyqësore datës 16.06.2021, mirëpo e njëjta nuk është 

deklaruar për gjykatën.  

 

Për kamatën, gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 382 të LMD-së, dhe si 

datë të rrjedhjes së kamatës mori datën e pagesës së detyrimeve doganore sipas DUD-it R-

61123/22.12.2016. 

 

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 komfor 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. 06.2/09/2016 i datës 

10.12.2019 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.58/2020 datë 01.07.2021 

 

                                                                   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.   

 


