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Numri i lëndës: 2019:263246 

Datë: 10.11.2020 

Numri i dokumentit:     01260799 

 

   A.nr.994/18 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE, Departamenti per çeshtje administrative, Divizioni 

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

administrativ, të paditësit NTP B. nga V. kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me 

bazë juridike: vlerësim doganor, në seancën publike të mbajtur me datë 10.11.2020, në prani të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET Kërkesëpadia e paditësit NTP B. nga V. , si e pabazuar 

 

Mbetet në fuqi Aktvendimi 01.3.2.2/134 datës 23.03.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë  

 

 

 A R S Y E T I M 

 

Me aktvendimin kontestues e paditura Dogana e Kosoves në Prishtine ka refuzuar kërkesën e 

paditësit si të pabazuar për rishqyrtimin e vendimeve R-1637/02.02.2018 dhe R1916/07.02.2018 të 

ZBD Ferizaj.  

 

Paditësi NTP Ballkani nga Vitia, me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 03.05.2018, ka iniciuar 

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

propozuar gjykatës aprovimin e kërkesëpadisë, të anulohet aktvendimi nr.01.3.2.2/134 datës 

23.03.2018 i Doganës së Kosovës në Prishtinë, si dhe të detyrohet e paditura të bëj kthimin e mjeteve 

të paguara më tepër në emër të detyrimeve të importit mbi vlerën e transaksionit. 

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në seancën publike paditësi deklaron: me anë të 

Deklaratave doganore R-1637/02.02.2018 dhe R1916/07.02.2018 të ZBD Ferizaj, importuesi ka 

paraqit për doganim mallin lëndor me origjinë nga Spanja, i cili është dhe shtet eksportues i këtij malli. 

Me rastin e deklarimit të këtyre mallrave importuesi ka poseduar dhe prezantuar para zyrtarëve 

doganor të gjitha dokumentet obligative për deklarimin emalit dhe të tjerë të nevojshme për ta bërë 

bindëse vlerën e transaksionit dhe vlerën reale të mallit. Këto dokumente nuk janë marrë parasysh nga 

zyrtarët doganor të cilët e kanë kontestuar vlerën e këtij malli dhe e kanë rivlerësuar atë në bazë të 

metodës së gjashtë të rivlerësimit. Ekziston shkelja e dispozitave të Kodit Doganor dhe të Akcizave 

nga e paditura nga shkaku se nuk është zbatuar në mënyrë adekuate dispozita ligjore përkatësisht neni 

33 i tij. Mallrat nga deklaratat kontestuese janë rivlerësuar me metoda të ndryshme si me MV1, MV3 

dhe MV6 në mënyrë arbitrare me kriterin e vetëm çmimin. I autorizuari i paditësit në seancën 
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gjyqësore deklaron se me rastin e paraqitjes së mallit, për zhdoganim me anë të DUD-ave kontestues, e 

po ashtu edhe në procedurën e ankesës, i ka bashkangjitur lëndës dokumente relevante për të vërtetuar 

çmimin e transaksionit, sikurse janë, faturat e mallrave, deklaratat eksportuese dhe kontratat për 

shitblerjen e mallrave. Po ashtu gjykatës në këtë seancë i dorëzoi edhe urdhërpagesën bankare të 

dt.05.04.2018, e realizuar në emër të faturave 1712018107, dhe 1812000389, e që janë fatura lëndore 

sipas DUD-ve kontestues. Ky dokument nuk ka mundur të bashkëngjitet në procedurë ankimore tek e 

paditura sepse është realizuar pas parashtrimit të ankesës, pasi që paditësi sipas faturave lëndore ka 

afat pritje në pagesë prej 90 ditëve. Bashkëngjitja e provave të reja lejohet në bazë të nenit 81 H, të 

Ligjit 04/L-102 për ndryshimin e Ligjit, 03/L-222, pika 4.1 dhe 4.2. Me këto dokumente konsiderojmë 

se vërtetohet çmimi i transaksionit të mallrave të deklaruara nga paditësi sipas DUD-ve kontestues. Me 

rastin e rivlerësimit e po ashtu edhe shqyrtimin e ankesës konsiderojmë se e paditura ka vërtetuar në 

mënyrë të gabuar gjendjen faktike, pasi që ka marrë për  bazë të dhënat nga DUD-at R-23340, të 

dt.09.10.2017, e i cili ka të bëjë me mallra me origjinë Turke, ndërsa malli lëndor është me origjinë 

nga Spanja, prandaj konsiderojmë se janë jo objektive këto çmime referente për krahasim me çmimin e 

mallit lëndor. E paditura është mbështetur edhe në disa DUD-a referues, të cilët janë të deklaruar nga 

vet paditësi, mirëpo ndryshon lloji dhe cilësia e mallit, përkatësisht pllakave të qeramikës, e si 

rrjedhojë edhe çmimi i tyre. Krahasimi i çmimit të mallrave nga e paditura konsiderojmë se është 

arbitrar, pasi që konsiderohen të pranueshme vetëm çmimet më të shtrenjta dhe anashkalohen të 

merren për bazë dokumentet e transaksionit të kompletuara dhe të harmonizuara në kuptim të vlerës. 

Si pasoj e rivlerësimit paditësi ka paguar më tepër shumën prej 1,215.60 Euro, në emër të detyrimeve 

doganore sipas dy DUD-ve kontestues. Duke pasur parasysh te theksuarat, edhe provat e administruara 

kërkojmë nga gjykata që ta vendos këtë lëndë në mënyrë meritore, ashtu që të  bëjë aprovimin e 

kërkesëpadisë së paditësit në tërësi si të bazuar, duke anuluar aktvendimin e atakuar, dhe të detyroj të 

paditurën që ti kthej paditësit shumën prej 1,215.60 Euro të paguar më tepër në emër të zhdoganimeve 

doganore, për shkak të rivlerësimit me kamatë ligjore në shkallë prej 8%, nga dita e pagesës e deri në 

kthimin e plotë.  

 

E paditura në përgjigjen në padi datës 16.01.2020 dhe përmes përfaqësuesit të autorizuar në seancën 

publike deklaron e kundërshtojmë në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar,  dhe i 

propozojmë gjykatës që të njëjtën ta refuzoi si të pa bazë duke lënë në fuqi vendimin kontestues si të 

ligjshëm dhe të drejtë, për arsye se ky vendim është marr konform dispozitave ligjore në fuqi, po ashtu 

Dogana e Kosovës thekson faktin se subjekti në procedurë nuk ka prezantuar dokumentacion bindës 

me të cilin do të dëshmonte vlerën e paguar për mallin lëndor kontestues, pasi që fazën e rishqyrtimit 

të vendimit nuk ka prezantuar, transferet bankare, me të cilat është kryer pagesa, po ashtu në kontratën 

e lidhur në mes subjekteve afariste nuk flitet për mënyrën e pagesës. Po ashtu në faturat e mallit lëndor 

kontestues nuk është precizuar se cilës klasë i takojnë këto mallra. Andaj Dogana e Kosovës mbi 

bazën e këtij dokumentacioni, nuk ka mundur të veproj ndryshe përveç asaj që është thënë edhe në 

arsyetimin e aktvendimit të kontestuar. I propozoj gjykatës që pas shqyrtimit të gjitha shkresave të 

merr Aktgjykim me të cilin do të refuzonte në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, dhe të lë në fuqi vendimin kontestues si të ligjshëm dhe të drejtë.  

  

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës 10.11.2020 administroi këto prova: përgjigja në padi e dt. 

16.01.2020 nga Dogana e Kosovës, aktvendimi nr.01.3.2.2/134 dt.23.03.2018 i Doganës së Kosovës, 

Deklaratat Doganore, packing list e dt.28.12.2017, Kontrata e shitjes, faturat e mallit, kuponat fiskal, 

transferi bankar, procesi mbi përcaktimin e vlerës së mallit dt.05.02.2018, ankesa e paditësit me 

nr.prot.134/09.03.2018, DUD-at referues, deklaratat eksportuese.   

 



 Numri i lëndës: 2019:263246 
 Datë: 10.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01260799 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:2
6

3
2

4
7

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 81G te Ligjit nr.04/L-102, vlerësoi ligjshmërinë e 

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

administrativ, dhe konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.  

 

Nga arsyetimi i vendimit kontestues gjykata konstaton se e paditura ka refuzuar ankesën e paditësit 

për arsye se vlera e mallit e deklaruar për zhdoganim nuk është çmim real i paguar për mallin me 

qëllim të importit në vendin tonë. Zyra e pranimit qendror ka vepruar drejtë kur ka kontestuar 

vlerën e mallit dhe kur gjatë rivlerësimit është bazuar në metodën e 3,6 të vlerësimit, neni 34 

paragrafi 2 pika (b) dhe nenit 35 të Kodit Doganor dhe të Akcizave respektivisht në bazë të vlerës 

së transaksionit të mallrave të ngjashme të zhdoganuara në periudhë të afërt kohore me mallin 

lëndor kontestues dhe të dhënave të disponueshme nga zhdoganimet e mëhershme, DUD-at 

R1637/02.02.2018, R23340/09.10.2017, R26533/10.11.2017.  

 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ gjykata nuk ka mundur të vërtetoj një 

gjendje tjetër faktike nga gjendja te cilën e ka konstatuar organi i paditur gjatë procedimit 

administrativ, për arsye se as në këtë konflikt administrativ paditësi nuk ka qenë në gjendje që gjykatës 

t’ia dëshmoj provat për të vërtetuar se vlera e mallit lëndor është vlera e vërtet e transaksionit e paguar 

për mallrat e shitura për eksport ne Kosove, siç parashihet me dispozitat e nenit 33 te Kodit Doganor 

dhe te Akcizave nr. 03/L-109.  

 

Për të pranuar vlerën e paguar të transaksionit sipas metodës së parë të vlerësimit nga neni 33 të Kodit 

Doganor dhe të Akcizave te Kosovës 03/L-109, në këtë rast paditësi është dashur të dëshmoj vlerën e 

transaksionit të cilën ia ka paguar shitësit-eksportuesit të mallit lëndor. Edhe pse pala paditëse i ka 

prezantuar gjykatës provat materiale si faturat e mallit, Kontratën e shitblerjes dt.05.12.2017, 

Deklaratën e shtetit eksportues, mirëpo vlera e dy faturave përcjellëse të mallit nr.1712018107 në 

shumë prej 1,313.17€ të deklaruar sipas DUD-it R1637/02.02.2018, dhe faturës 

nr.1812000389/11.01.2018 në shumë prej 1,411.44€ të deklaruar sipas DUD-it R1916/07.02.2018, nuk 

harmonizohet me pagesën bankare të cilën i autorizuari i paditësit ia ka paraqit gjykatës në seancën 

gjyqësore. Gjykata konstaton se ky transaksion bankar i datës 05.04.2018 BPB, ka vlerën e transferit 

prej 13,920.10€ të paguar për dy faturat nr.1712018107 dhe 1812000389, fakte këto të cilat paditësi 

nuk i ka qartësuar arsyet e mos harmonizimit të vlerës së këtij dokumentacioni të mallit doganor. 

Prandaj gjykata konstaton se paditësi nuk ka qenë në gjendje që ti provoj me argumente të bazuara 

pretendimet se ka paraqitur dokumentacionin e duhur sipas të cilit do të duhej që e paditura Dogana e 

Kosovës ta vlerësonte mallin sipas metodës së parë të vlerësimit neni 33 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave të Kosovës 03/L-109.  

 

Si fakte vendimtare që kane ndikuar në rivlerësimin e mallit lëndor sipas nenit 35 të Kodit Doganor 

dhe të Akcizave të Kosovës, ka qenë se e paditura Dogana e Kosovës posedon mallra të ngjashme të 

cilat mallra kanë vlerë më të lartë se vlera e deklaruar nga paditësi, DUD-at referues 

R1637/02.02.2018, R23340/09.10.2017, R26533/10.11.2017.  

 

Gjykata vlerëson se provat e tilla me të cilat është rivlerësuar malli lëndor sipas transaksioneve të 

mallrave të ngjashme dhe zhdoganimeve të mëhershme, është provë e bazuar për tu vlerësuar malli 

lëndor sipas nenit 34 dhe 35 të Kodit Doganor dhe te Akcizave te Kosovës, prandaj gjykata konstaton 

se është aplikuar drejt dispozita ligjore kur është rivlerësuar malli lëndor.  

Nga provat e administruara gjykata nuk i pranoi si të bazuara pretendimet e paditësit se e paditura në 

mënyrë të gabuar ka vërtetuar gjendjen faktike duke marrë të dhënat nga DUD-i R23340/09.10.2017, i 

cili ka të bëj me një mall nga shteti tjetër eksportues Turqi. Gjykata nga arsyetimi i vendimit 

kontestues, konstaton se rivlerësimi doganor është bazuar në disa DUD-a referues, edhe nga shteti i 

njëjtë eksportues Spanja, si: DUD-at R26533/10.11.2017, R30132/21.12.2017, R23537/11.10.2017, 
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prandaj gjykata vlerëson se e paditura ka vepruar drejt kur me vendimin kontestues ka konfirmuar 

rivlerësimin e mallit lëndor nga zyra e pranimit qëndror duke aplikuar metodën e 3 dhe 6 të vlerësimit 

neni 34 dhe 35 të Kodit Doganor dhe te Akcizave 03/L-109.   

 

Gjykata nuk ka mundur të vërtetoj një gjendje tjetër faktike nga gjendja qe e ka konstatuar e paditura 

ne procedurën administrative, për arsye se nga pretendimet e fakteve të paraqitura në procedurën e 

konfliktit administrativ, nuk janë paraqitur provat e mjaftueshme që do të dëshmonin vlerën e 

transaksionit të mallit lëndor.  

 

Në bazë të gjendjes faktike, shkresave te lendes dhe administrimit të provave, gjykata konstaton se 

aktvendimi 01.3.2.2/134 datës 23.03.2018  i Doganës së Kosovës në Prishtinë, është plotësisht i drejtë 

dhe i bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata konform dispozitave ligjore te nenit 81.I par.2 pika 

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

Procedurat nr.03/L-222, ka vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE 

Departamenti për çështje administrative-Divizioni Fiskal 

A.nr.994/18 datë 10.11.2020 

                                                      G j y q t a r i, 

                                                                   Krenar Berisha 

 

KESHILLA 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.   

 


