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A.nr.671/14 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, 
Divizioni Fiskal, me gjyqtarin Ramush Bardiqi, dhe me procesmbajtësen Gentiana 
Bajraktari, në konfliktin administrativ të paditësit NTP.V.me seli në . Komuna e Fushë 
Kosovës, kundër të paditurës Administratës Tatimore të Kosovës, duke vendosur lidhur 
me padinë e paditësit për anulimin e vendimit  nr. 66/2014, të datës 31.03.2014, në 
seancën e shqyrtimin kryesor-publik, të mbajtur në prani të avokatit E.M., dhe në 
mungesë të përfaqësueses së paditurës Ministria e Drejtësisë, me datë 16.05.2016, mori  
këtë: 
 

 
                                                       A K T G J Y K I M 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit NTP.V.me seli në . Komuna e Fushë 
Kosovës. 

 
II. ANULOHET pjesërisht Aktvendimi nr. 66/2014, i datës 31.03.2014, i 

Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë, dhe lënda kthehet në 
rishqyrtim dhe rivendosje.   

 
I. Shpenzimet e procedurës i bartë secila palë. 

 
 

                                                          A r s y e t i m 
 

Me vendimin kontestues, e paditura Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë (në 
tekstin e mëtejme ATK), ka aprovuar pjesërisht ankesën e paditësit, dhe ka ndryshuar  
Njoftim Rivlerësimet për tatimin e vlerës se shtuar te lëshuar nga Njësia e Hetimeve për 
përudhen 12/2011 dhe për tatimin mbi te ardhurat personale-2011. 
 
Paditësi NTP.V.nga Prishtina me datë 05.05.2014, me padinë e paraqitur në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë ka inicuar konfliktin administrativ kundër të paditurës 
Administrata Tatimore e Kosovës, me të cilën deklaron se departamenti i ankesave i ATK-
se, nuk e ka vërtetuar drejte gjendjen faktike pasi qe është mbështet vetëm ne konstatimet 
e Njësisë Hetimore te tatimeve dhe nuk i ka marr për bazë arsyetimet e ankuesit. ATK-ja 
pa te drejte e ne kundërshtim me dispozitat ligjore nuk i ka pranuar blerjet e bëra nga 
bizneset siç i ka quajtur fiktive sepse nuk e ka ditur se janë fiktive, ngase bizneset e tilla 
nuk ka qene te publikuara ne ATK si biznese fiktive i de-aktivizuara. ATK-ja pa te drejte 
nuk ka pranuar shpenzimet derivateve për veturat, edhe pse nuk ka qenë te regjistruara 
ne emër te biznesit, paditësi ka pasur shpenzime për qëllime te biznesit, dhe e paditura 
është dashtë te njehe shpenzimet ne baze te fuqisë ekonomike te ankuesit dhe te pranoje 
ne forme paushalli, një pjesë te shpenzimeve te TVSH-se se zdritshme, lidhur me 
shpenzimet e derivateve te veturës. 
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E paditura, përmes përfaqësueses së autorizuar në përgjigjen në padi të datës 14.12.2015 i 
propozon Gjykatës qe pas administrimit te provave te refuzoje kërkesëpadinë e paditësit si 
te pabazuar duke e lëne ne fuqi vendimin e te paditurës. 

 
Ne seancën e shqyrtimit kryesor te datës 16.05.2016, përfaqësuesi i paditësit fillimisht ka 
bërë precizimin e kërkesëpadisë dhe i propozon Gjykatës qe te aprovohet padia dhe 
kërkesëpadia e paditëses ashtu që te anulohet pjesërisht vendimi i të paditurës-ATK-së 
Departamenti të ankesave nr. 66/2014 i datës 31.03.2014, vetëm në atë pjesën ku i 
referohemi në ankesën ndërsa rasti të kthehet ne rishqyrtim dhe rivlerësim tek e paditura. 
Përfaqësuesi i palës paditëse me tej deklaron se me rastin e kontrollit  nga e paditura tek 
paditësja edhe pse nuk i ka dorëzuar raport mbi kontrollin paditëses, e paditura paditëses 
nuk i’a ka pranuar shpenzimet sa i përket transaksioneve financiare me firmat të 
ashtuquajtura fiktive si “K”, “M”, dhe NT “L.C.” nga të cilat biznese paditësja i ka blerë 
rezervarët e pikës së karburantit, pastaj ka marrë material ndërtimor për ndërtimin e 
aneksit të hotelit si dhe reklamat e punuara, natyrisht se paditësja të paditurës i’a ka 
dorëzuar të gjitha faturat për blerjen e mallrave mirëpo, e paditura nuk i’a ka pranuar 
shpenzimet e krijuara  me pretekstin se bizneset e cekura si më lartë janë in ekzistimet – 
fiktive, mirëpo paditësja nuk ka pasur informacion se janë firma in ekzistonte, e për më 
tepër e paditura nuk ka publikuar në Web faqën e saj firmat në fjalë që janë in ekzistonte. 
Prandaj në këtë drejtim paditësja ka pasur arsye për të besuar se ka hyrë në marrëdhënie 
juridiko-civile me firmat e rregullta. Po ashtu e paditura, paditëses nuk ja ka pranuar edhe 
shpenzimet lidhur me gjeneratorin që ka shpenzuar derivate kur ka pasur mungesë të 
rrymës, po ashtu  nuk i’a ka njohur shpenzimet për veturat me pretekstin se veturat janë 
në emër të personave fizik. Paditësja ka bërë përpjekje për të siguruar informacion nga 
KEK-u për periudhën kohore të mungesës  së rrymës, por KEK-u paditëses nuk i ka ofruar 
një informacion të tillë me shkrim. Nga të gjitha të cekurat paditësja deklaron se e paditura 
ka vepruar në kundërshtim me neni 12 par 1 të Ligjit nr. 03/L-142 për tatimin në vlerën e 
shtuar. 
 
Në Seancën e mbajtur me 13.04.2016, ku ishte i pranishëm përfaqësuesi i paditësit, gjykata 
ka marr aktvendim, me te cilin e ka obliguar te paditurën që në seancën e ardhshme t’ia  
dërgoi gjykatës provat materiale me të cilat e mbështet vendimin kontestues, mirëpo ne 
seancën e shqyrtimit kryesor-publik te datës 16.05.2016, Gjykata ka konstatuar se 
përfaqësuesja ligjore e të paditurës Ministria e Drejtësisë, me parashtresën e datës 
16.05.2016, e ka njoftuar Gjykatën se nuk do të prezantojë në këtë seancë, mirëpo kësaj 
parashtrese nuk i është bashkangjitur asnjë prove materiale, me të cilat e mbështetet 
vendimin kontestues. 
 
Gjykata në seancën e datës  16.05.2016  ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ gjyqësor 
në pajtim me dispozitat e nenit 41 të LKA-së, për arsye se përfaqësuesja ligjore e të 
paditurës Ministria e Drejtësisë edhe pse kanë qenë të njoftuara në mënyrë të rregullt për 
datën e seancës së shqyrtimit kryesor, ajo nuk ka marrë pjesë në seancë, mirëpo me 
parashtresën e datës 16.05.2016, e ka njoftuar Gjykatën se nuk do të prezantojë në këtë 
seancë dhe ka propozuar që të veproj në pajtim me nenin 38. parag. 5 të LKA-së. 
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Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën e 
provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 16.05.2016, ka administruar provat  dhe atë 
Vendimi kontestues nr. 66/2014 i datës 31.03.2014, Ankesa e parashtruar në 
Departamentin e Ankesave e datës 04.07.2014, Përgjigja në padi e përfaqësueses ligjore të 
paditurës Ministria e Drejtësisë e datës 16.12.2015, Parashtresa e përfaqësuese ligjore të 
paditurës Ministrisë se Drejtësisë e datës 16.05.2016. 
 
Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81 G të Ligjit 04/L-102 për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat nr. 03/L-222, vlerësoi 
ligjshmërinë e vendimit kontestues,  përgjigjen në padi, thënieve në padi, dhe konstatoi se 
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, andaj vendosi që lënda të kthehet në rishqyrtim 
për arsye se: 
 
Me aktvendimin A.nr. 671/13 te datës 23.10.2015, Gjykata e ka detyruar të paditurën që në 
afat prej 30 ditësh t’ia paraqes gjykatës përgjigjen në padi dhe t’ia dërgoj Gjykatës të gjitha 
shkresat që kanë të bëjnë me këtë çështje konkrete. E paditura ka dhënë përgjigjeje në 
padi, mirëpo nuk ka prezantuar provat që e mbështesin vendimin kontestues. Në seancën 
shqyrtimit kryesore datës 16.05.2016, e paditura nuk ka prezantuar provat për të cilat ka 
qenë e obliguar nga Gjykata nga seanca e datës 13.04.2016. Në këtë rast e paditura nuk ka 
arritur të respektoj dispozitat e nenit 81.F të Ligjit nr. 04-L-102, pasi që në bazë të kësaj 
dispozite e paditura Administrata tatimore e Kosovës, ka pasur për detyrim të ofroi 
vërtetimin e fakteve të cilat e mbështesin vendimin kontestues. 
 
Gjykata vendos për çështjen e konfliktit administrativ në bazë të fakteve të vërtetuara në 
procedurë administrative, në vështrim të nenit 43 paragrafi 1 te LKA-se. Në bazë të këtij 
parimi, Gjykata e ka të pamundur të vendos në mënyrë meritore në këtë konflikt 
administrativ për arsye se pala e paditur, përmes MD-se nuk i ka dorëzuar Gjykatës asnjë 
nga provat materiale si dhe as në dy seancat gjyqësore të mbajtura më 13.04.2016 dhe 
16.05.2016, faktet e lartëcekura që e mbështesin vendimin kontestues. Andaj Gjykata për 
këtë arsye, e në vështrim të nenit 37, parag 3 të LKA-se, vendosi këtë konflikt 
administrativ pa shkresa të lëndës. 
 
Duke pasur parasysh konstatimet e lartëcekura, Gjykata konkludon se në këtë konflikt 
administrativ ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 
kontestuar, ku ka rezultuar të mos dihen se cilat argumente ishin vendimtare gjatë 
vlerësimit të provave. 
 
Me qenë se në padi kontestohet ligjshmëria e aktvendimit të paditurës për shkak të 
vërtetimit te gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike, Gjykata nuk ka mundësi ti vlerësoje 
pretendimet e padis për shkak se organi i paditur nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, 
andaj e aprovon padinë e paditësit, anulon aktvendimin e kontestuar, dhe lënda kthehet 
në rishqyrtim dhe rivendosje. 
 
Gjykata vendosi për shpenzimet e procedurës në pajtim me nenin 64 të LKA-se nr. 03/L-
202, pasi që sipas këtij neni në konflikt administrativ secila palë i bart shpenzimet e veta 
procedurale. 
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Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 
81.C, 81.I par.2 pika 2.3 të Ligjit nr.04/L-102 dhe nenit 37 parag, 3 të LKA-së ka vendosur 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 
A.nr.671/14, datë 16.05.2016 

 
        
    Procesmbajtësja                                                       Gj y q t a r i 
Gentiana Bajraktari                                                   Ramush Bardiqi 
                                                                     
 

KESHILLA JURIDIKE: 
Kundër ketij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 60 ditësh nga marrja e të njëjtit, 
në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.   

 


