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Numri i lëndës: 2019:273724 

Datë: 16.06.2020 

Numri i dokumentit:     00967672 

 

   A.nr.771/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Rexhep Gashi dhe zyrtaren ligjore Asliha Fejzullahu, si procesmbajtëse, në 

konfliktin administrativ të paditësit NSH Kolegji “A. Xh.” me seli në F., rr.”...” nr...., kundër të 

paditurës Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë, duke vendosur lidhur me ankesën/padinë e 

paditësit për anulimin e vendimit nr.359/2010 i datës 11.10.2010, sipas Aktgjykimit AA.nr.325/2013 

i datës 14.03.2018 të Gjykatës së Apelit të Kosovës, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur në 

prani të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit-bashkëpronarit të biznesit S. B. dhe në mungesë të 

palës së paditur, me datë 15.06.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit NSH Kolegji “A. Xh.” 

me seli në F., rr.”...” nr... 

 

II. ANULOHET PJESËRISHT vendimi me nr.359/2010 i datës 11.10.2010 i Departamentit 

të Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës. 

III. OBLIGOHET e paditura Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë, që paditësit NSH 

Kolegji “A. Xh.” me seli në F., rr.”...” nr.., t’ia pranoj TVSH-në e zbritshme në shumë prej 

32,878.33€ (tridhjetë e dy mijë e tetë qind e shtatëdhjetë e tetë euro e tridhjetë e tre cent), 

për periudhën tatimore 02/2005 deri me 12/2006, si dhe t’ia pranoj shpenzimin e qirasë për 

Tatim në të Ardhura Individuale në vlerë prej 197, 373.40€ (një qind e nëntëdhjetë e shtatë  

mijë e tre qind e shtatë dhjetë e tre euro e dyzet cent), për vitet 2005 dhe 2006, përkatësisht 

vlerën prej 98,686.70€ (nëntë dhjetë e tetë mijë e gjashtë qind e tetëdhjetë e gjashtë euro e 

shtatë dhjetë cent), për secilin vit. 

IV. REFUZOHET si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit NSH Kolegji “A. Xh.” 

me seli në F., rr.”...” nr..,  mbi shumat e aprovuara dhe atë; për njohjen tri faturave furnizuese 

në vlerë të përgjithshme prej 56,070.30€ (28,600+14,530.00+940.00=56,070.30), të 

lëshuara nga subjekti NT “P. N.”. 

V. Mbetet në fuqi pjesa tjetër e vendimit nr.359/2010 i datës 11.10.2010 i Departamentit të 

Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë. 

 

VI. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 
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A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës me Aktgjykimin AA.nr.325/2013 i datës 14.03.2018 e ka aprovuar padinë 

e paditësit Administrata Tatimore e Kosovës, ka anuluar vendimin e Bordit të Pavarur për 

Rishqyrtime A.213/2010-ATK i datës 24.04.2012 dhe lëndën e ka kthyer në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal, në rigjykim dhe rivendosje, me 

udhëzimin që gjykata në rivendosje të vlerësoj ligjshmërinë e vendimit të organit të shkallës së parë-

të ATK-së respektivisht vendimin e Departamentit të Ankesave nr.359/2010 i datës 11.10.2010. 

 

Me vendimin kontestues nr.359/2010 i datës 11.10.2010, e paditura Administrata Tatimore e Kosovës 

në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë ATK), ka aprovuar pjesërisht ankesën e tatimpaguesit NSH Kolegji 

“A. Xh.” me seli në F., rr.”...” nr.156, ka ndryshuar vendimin e tatimit shtesë sipas Njoftim 

Rivlerësimeve të Tatimit Mbi Vlerën e Shtuar për periudhat tatimore 02/2006, 04/2006, dhe për Tatim 

në të Ardhura Individuale për vitin 2006, si dhe ka lënë në fuqi pjesën tjetër të vendimit mbi njoftim 

rivlerësimet e Tatimit Mbi Vlerën e Shtuar dhe Tatim në të Ardhura Individuale. 

    

Paditësi, me datë 10.11.2010, ka paraqitur ankesën në BPR, kundër vendimit të ATK-së-

Departamentit të Ankesave nr.359/2010 i datës 11.10.2010, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës administrative, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe për shkak të mos aplikimit të ligjit. Tutje, paditësi në ankesë ka theksuar se ka kryer 

investime në objektin në shfrytëzim në lagjen e Veternikut në Prishtinë ku edhe e zhvillon aktivitetin 

mësimor në nivelin e mesëm dhe arsimin e lartë. Të gjitha veprimet e marra rreth investimeve në 

objekt janë realizuar duke ju referuar kushteve të kontratës në përgjithësi të datës 28.12.2004 e në 

veçanti nenit 3, nenit 4, nenit 6 dhe nenit 12 të kësaj kontrate mbi meremetimin e objektit dhe 

adoptimin e tij për të zhvilluar veprimtarinë arsimore. Mos pranimi i TVSH-së së zbritshme për 

materialet e furnizuara nga furnitorët me qëllim të qartë investimin dhe përgatitjen e objektit për 

fillim të vitit të ri shkollor me 1 shtator 2005 është një situatë e pa kuptimtë të pretendohet për TVSH-

në e cila i është paguar shtetit.  

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit-bashkëpronari i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pran ankesës të ushtruara në BPR dhe kërkon 

nga gjykata aprovimin e ankesës në tërësi si të bazuar, anulimin e vendimit kontestues të paditurës. 

Ka shtuar se konsideron se ATK në atë rast ka aplikuar standarde të dyfishta, sa i përket ngarkimit 

me TVSH, pasi që edhe po të veprohej sipas udhëzimeve të ATK-së sa i përket ngarkesës së TVSH-

së, nga investimet e bëra në objektin e marr me qira nga ana e paditësit, prapë së prapë efekti i TVSH-

së do të ishte i njëjtë, kjo për faktin se TVSH-ja e zbritshme përsëri do të llogaritej nga ana e 

qiradhënësit për qiramarrësin këtu paditësin. 

 

E paditura, përmes parashtresës të datës 09.06.2020 ka deklaruar se e kundërshton padinë e paditësit 

dhe i ka propozuar gjykatës që  të njëjtën ta refuzon në tërësi si të pa bazuar dhe ta lë në fuqi vendimin 

e ATK-së me nr.359/2010 të datës 11.10.2010. 

 

Gjykata ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ në bazë të nenit 41 të LKA-së, për arsye se e paditura 

me parashtresën e datës 09.06.2020 e ka njoftuar gjykatën se nuk do të prezantoj në këtë seancë dhe 

ka kërkuar që të veprohet në pajtim me nenin 38 paragrafi 5 të LKA-së. (Provë; Parashtresa e datës 

09.06.2020 nga e paditura). 

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës 15.06.2020 ka administruar këto prova: Aktgjykimin e Gjykatës 

së Apelit të Kosovës AA. 325/2013 i datës 14.03.2018, vendimin e ATK-së me nr.359/2010 i datës 



 Numri i lëndës: 2019:273724 
 Datë: 16.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00967672 
 

3 (5)  

 2
0

1
9

:2
7

3
7

2
5

 

11.10.2010, vendimin e BPR-së me nr. A. nr. 213/2010-ATK i datës 24.04.2012, Kontratën Mbi 

Meremetimin dhe Qiranë të datës 28.12.2004, fletat e punës të Departamentit Ankesave të ATK-së, 

Raportin e Kontrollit të ATK-së 30.06.2010, faturat tatimore të blerjes të paditësit të përmendura në 

raport të kontrollit, dëftesat e pagesave, ankesën e paditësit të ushtruar në BPR të datës 10.11.2010, 

faturat e investimeve, librat e investimeve për vitet 2005 dhe 2006, vendimin e Departamentit të 

Ankesave të ATK-së nr.33/2010 i datës 29.03.2010, kërkesën e paditësit të ushtruar në ATK të datës 

27.10.2010, Raportin e Kontrollit të ATK të datës 23.12.2009, dokumentet-shënimet për aktivitet të 

inspektorit tatimor, komunikimet me email të ATK-së, dokumentin-shkresën e ATK-së 30.07.2009, 

Intervistën me tatimpagues të datës 11.05.2010, fletat e punës të kontrollit,  Aktvendimin e Gjykatës 

Supreme të Kosovës A.nr.1123/2011 i datës 20.10.2011, librat e blerjes, njoftim rivlerësimet për 

tatim shtesë, pasqyrën e rezultateve pas kontrollit të ATK-së të datës 28.06.2010. 

 

Gjykata në pajtim me dispozitat 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, në seancën e mbajtur me 

datë 15.06.2020 vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, në drejtim të thënieve padi, thënieve në 

vendimin e kontestuar, deklarimeve në seancë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në këtë 

konflikt administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e pjesërisht e bazuar për këto arsye: 

 

Nga shkresat e lëndës, rezulton që e paditura ATK-Zyra Regjionale e F.t, me Raportin e Kontrollit 

me nr.47 të datës 23.06.2010, duke vepruar sipas vendimit të ATK-së nr.33/2010 i datës 29.03.2010, 

ka kryer vlerësim tatimor (ri kontroll tatimore) për  subjektin NSH Kolegji ”A. Xh.”  këtu paditësin, 

për periudhat dhe llojet e tatimeve; Tatim Mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) prej vitit 02/2005-12/2006, 

Tatim të Mbajtur në Burim (TMB) dhe Kontribute Pensionale (KP) për periudhën 01/2005-12/2006 

si dhe për Tatim në të Ardhur individuale për vitin 2005-2006. Me kontroll paditësi është ngarkuar 

me detyrimet tatimore shtesë në shumë të përgjithshme prej 68,846.90, pa përfshirë ndëshkimet dhe 

interesin e kalkuluar sipas ligjit. Deri tek këto detyrime tatimore shtesë për paditësin ka ardhur si 

rezultat i mos njohës së TVSH së zbritshme dhe shpenzimeve të investimeve të ndodhura në objektin 

ndërtimor, në pronësi të qiradhënësit B. A. si dhe nga mos njohja e TVSH-së së zbritshme nga 

subjektet e cilësuar si fiktive.  

Gjykata konstaton se e paditura me vendimin e kontestuar e ka aprovuar pjesërisht ankesën e paditësit 

dhe i ka ndryshuar njoftim rivlerësimet për tatim shtesë për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar për 

periudhat tatimore 02/2006, 04/2006 dhe njoftim rivlerësimet për tatim shtesë për Tatim në të 

Ardhura Individuale për vitin 2006, si rezultat i pranimit të blerjeve të mjeteve themelore nga faturat 

me nr.014701 dhe nr.014705 nga furnitori NTP “L. C.”, me NRB 7..., me seli në Prizren.  

 

Gjykata vëren se e paditura në arsyetimin e vendimit kontestues si arsye të mos pranimit të faturave 

të blerjes të paditësit për qëllime tatimore, përkatësisht mos njohjen e TVSH-së së zbritshme dhe 

mosnjohjen e shpenzimeve të qirasë për Tatim në të Ardhura Individuale nga subjektet NTP “V. T.” 

dhe NTP “L.C.”,  e ka dhënë atë se objektin në të cilin ka investuar paditësi nuk është në emër të tij, 

por në emër të qiradhënësit B. A.t. Sipas të paditurës në mënyrë që paditësit ti pranohej TVSH-ja e 

zbritshme për këto fatura, i njëjti është dashur ti faturojë qiradhënësit B. A. për vlerën e investuar 

ndërsa ky ti faturojë paditësit, për vlerën e qirasë sipas kontratës, me qëllim të thyerjes së TVSH-së. 

 

Për gjykatën një arsyetim i tillë nga e paditura nuk ka bazë të qëndrueshme, sepse vet e paditura 

rezulton se me raportin e kontrollit i ka pranuar paditësit për qëllime tatimore faturat tatimore të 

blerjeve investimeve nga subjektet siç janë; “U. M.”, “V.”, “PTK”, “E.”, “G.”, “C.”, “C.”, “H.”, 

“Gj.”, dhe “B. C.”, përgjatë periudhës 2005-2006, në vlerë të përgjithshme pa TVSH prej 76,189.24€ 

dhe TVSH të zbritshme prej 11,428.39€, pa ndodhur thyerja e TVSH-së së zbritshme në mes të 

qiradhënësit dhe qiramarrësit këtu paditësit.  Në kontekst të këtij argumenti, gjykata vlerëson se e 

paditura ka aplikuar standarde të dyfishta për të njëjtën çështje, çka për gjykatën nuk është e 
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pranueshme, për arsye se në nenin 3 paragrafi 3.3 pika d) të Ligjit nr.2004/48 për Administratën 

Tatimore dhe Procedurat si ligj i aplikueshëm për këtë rast, ndër të tjera është parashikuar se Drejtori 

i ATK-së do të ketë “detyrë të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të rregulloreve tatimore në Kosovë”.  

Gjykata konsideron se e paditura nuk ka mundur që një pjesë të blerjeve investive ti pranoj për qëllime 

tatimore kurse pjesën tjetër jo, me arsyen se qiramarrësi dhe qiradhënësi nuk i kanë lëshuar fatura 

njëri tjetrit sipas kontratës, me qëllim thyerjen e TVSH-së, kjo për faktin se gjatë kësaj periudhe nuk 

ka pasur ndryshim të legjislacionit çka do të mund të arsyetonte veprimin e të paditurës si në rastin 

konkret.  

 

Për më tepër, gjykata konstaton se vet e paditura në vendimin e kontestuar i ka njohur dhe i ka pranuar 

paditësit dy faturat furnizuese të lëshuar nga subjekti NTP “L. Co.”, dhe atë faturën me nr.014701 

dhe faturën nr.014705, siç u konstatua më lartë, gjegjësisht i ka pranuar si blerje të mjeteve themelore 

për TVSH dhe për shpenzimet e zhvlerësimet në pasqyrën financiare, por nuk i ka pranuar edhe 

faturat me nr.15941, nr.15942, nr.15944, nr.15945, nr.15946 të lëshuara nga subjekti “V. T.” dhe 

faturat me nr.14703 dhe nr.1407 të lëshuara nga subjekti i njëjti NTP “L. C.”, i cili i ka lëshuar faturat 

me  nr.014701 dhe nr.014705. 

 

Nga ekzaminimi i faturave furnizuese të përmendura më lartë, e të cilat e paditura nuk i ka njohur 

paditësit për efekte tatimore, për TVSH të zbritshme dhe për Tatim në të Ardhura Individuale, gjykata 

konstaton se të gjitha këto fatura i plotësojnë kriteret ligjore të përcaktuara me nenin 14 të Rregullores 

nr.2001/17 për Ndryshimin e Rregullores nr.2001/11 për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar dhe nenin 12 

të UA nr.01/2004 i datës 01.09.2004 për Zbatimin e Tatimit Mbi Vlerën e Shtuar dhe se rregullsinë 

e këtyre faturave nga shkresat e lëndës rezulton të mos ta ketë kontestuar as e paditura.  

 

Gjykata vlerëson se përkundër asaj që e paditura në vendim e kontestuar thekson se kontrolli ka 

vepruar konform nenit 40 (transaksionet e këmbimit), ku në paragrafin 1 të këtij neni parashihet që 

“Transaksionet e këmbimit do të konsiderohen si shitje e mallrave ose rezultat i punës apo shërbimit 

të bëra me vlerë tregu”, ndërsa në paragrafin 2 thuhet që “Faturat tatimore duhet të lëshohen për 

transaksionet e këmbimit në mënyrë të njëjtë sikur të jenë lëshur për transaksione me para në dorë. 

Nëse vlera e transaksionit me këmbim e paraqitur në faturën tatimore është vlerë e zvogëluar, 

Drejtori mund të rregullojë vlerën e transaksionit për të reflektuar vlerat e tregut”, dhe atë se paditësi 

në bazë të Kontratës Mbi Meremetimin dhe Qiranë të datës 18.12.2004 është dashur ti faturojë 

qiradhënësit ndërsa qiradhënësi ti faturoj paditësit, për vlerën e investuar me qëllim thyerjen e TVSH-

së, gjykata vlerëson se edhe po sikur të ndodhte një që e tillë, në praktikë efekti tatimor do të ishte i 

njëjtë me atë që ka vepruar paditësi në këtë rast, pa e dëmtuar buxhetin e shtetit, sepse prapë së prapë 

do të njiheshin faturat e blerjeve investive për qëllime tatimore, por se në atë rast do ti njiheshin 

qiradhënësit dhe jo qiramarrësit sikurse ka ndodhur në rastin konkret. 

 

Duke u bazuar në një gjendje të tillë të çështjes, gjykata vendosi që në pikën e parë të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi të aprovoj pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, të anuloj pjesërisht vendimin e ATK-

së nr.359/2010 të datës 11.10.2017, në pikën e dytë të dispozitivit të aktgjykimit, ndërsa në pikën e 

tretë të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata e obligoj të paditurën që paditësit NSH Kolegji “A. Xh.” 

me seli në F., rr.”...” nr...., t’ia pranoj TVSH-në e zbritshme në shumë prej 32,878.33€ (tridhjetë e dy 

mijë e tetë qind e shtatëdhjetë e tetë euro e tridhjetë e tre cent), për periudhën tatimore 02/2005 deri 

me 12/2006, si dhe t’ia pranoj shpenzimin e qirasë për Tatim në të Ardhura Individuale në vlerë prej 

197, 373.40€ (një qind e nëntëdhjetë e shtatë  mijë e tre qind e shtatë dhjetë e tre euro e dyzet cent), 

për vitet 2005 dhe 2006, përkatësisht vlerën prej 98,686.70€ (nëntë dhjetë e tetë mijë e gjashtë qind 

e tetëdhjetë e gjashtë euro e shtatë dhjetë cent), për secilin vit.  
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Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë e cila ka të bëjë me tri faturat furnizuese në vlerë të 

përgjithshme prej 56,070.30€ (28,600+14,530.00+940.00=56,070.30), të lëshuara nga subjekti NT 

“P. N.” me NRB ... për paditësin, gjykata vlerëson se e paditura ka vepruar drejtë kur nuk i ka njohur 

ato për qëllime tatimore, sepse nuk ka bazë ligjore për njohjen e këtyre faturave tatimore, kur nga 

shkresat e lëndës rezulton se fatura tatimore me nr.0018102 e datës 12.02.2006 në vlerë të tatueshme 

prej 28,600.00€ dhe fatura me nr.0018123 e datës 24.03.2006 në vlerë të tatueshme prej 14,530.00€, 

janë fatura të pa rregullta ngase subjekti i cili i ka lëshuar këto fatura, në kohën e lëshimit të tyre nuk 

ka qenë i regjistruar fare si biznes dhe kjo është vërtetuar edhe përmes shikimit në web faqen e 

ARBK-së, ku figuron se biznesi NT “P. N.” për herë të parë si biznes është regjistruar me datë 

03.04.2006, me çka pa mëdyshje vërtetohet se këto transaksione nuk kanë ndodhur fare. Një situatë 

e ngjashme është edhe për faturën me nr.0018133 e datës 20.04.2006 në vlerë të tatueshme prej 

12,940.00€, e cila faturë ndonëse është lëshuar pas datës së regjistrimit të biznesit NT “P. N.”, në 

ARBK, ajo është lëshuar para datës së regjistrimit në TVSH dhe për të njëjtën nuk është paraqitur 

ndonjë provë për pagesën e kryer nga ana e paditësit ose dëshmi për inicimin e ndonjë procedure për 

borxh të keq nga shitësi-lëshuesi i faturës. 

 

Prandaj, gjykata duke vepruar sipas rekomandimeve dhe vërejtjeve të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

bazuar në Aktgjykimin AA.nr.325/2013 i datës 14.03.2018, në rivendosje ka bërë vlerësimin e 

ligjshmërisë së vendimit nr.359/2010 i datës 11.10.2010 të Administratës Tatimore të Kosovës, ka 

eliminuar të metat e konstatuar me aktgjykim dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

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. 

 

Mbi bazën e të lartshënuarve, gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81.I par.2 pika 2.1 të Ligjit 

nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat 

nr.03/L-222, dhe nenit 46 par.2 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.771/18, datë 15.06.2020 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                                                                           G j y q t a r i  
Asliha Fejzullahu                                                                                           Rexhep Gashi 

 

 

 

KËSHILLË 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.   

 

 


