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Numri i lëndës: 2019:265784 

Datë: 15.11.2019 

Numri i dokumentit:     00652116 

 

              A.nr.108/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Rexhep Gashi dhe me procesmbajtësen Gylten Dubovci, në konfliktin administrativ 

të paditësit “F.” SHPK me seli në fshatin C., Komuna Gj., kundër të paditurës Dogana e Kosovës në 

Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e Aktvendimit nr.06.2/821 i datës 

06.12.2016, në seancën e shqyrtimit kryesor-publik të mbajtur në prani të përfaqësuesit të autorizuar të 

paditësit av.K. B. dhe të përfaqësueses së autorizuar të paditurës A. H., me datë 15.10.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit “F.” SHPK me seli në fshatin C.- Komuna Gj., si e 

pa bazuar. 

 

II. Mbetet në fuqi Aktvendimi me nr.06.2/821 i datës 06.12.2016, i Doganës së Kosovës në 

Prishtinë.  

 

III. Shpenzimet e procedurës i bart secila palë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Me vendimin kontestues, e paditura Dogana e Kosovës ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e paditësit për 

rishqyrtimin e vendimit me nr.04.1/509 i datës 19.09.2016 të Sektorit për Kontroll Pas-Importuese. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit, me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 19.01.2017 ka iniciuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës Dogana e Kosovës, për shkak të shkeljes së dispozitave ligjore të Kodit 

Doganor dhe të Akcizave të Kosovë, për shkak të shkeljes së Ligjit për Procedurën Administrative dhe 

për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike në kuptim të rivlerësimit të mallit, me 

të cilën ka kërkuar aprovimin e padisë si të bazuar, anulimin e vendimit kontestues dhe të vendimit me 

nr.04.1/509 të Sektorit të Kontrollit Pas Importues të paditurës, si dhe të detyrohet e paditura që të bëjë 

kthimin e mjeteve të paguara më tepër në emër të taksave doganore, mbi vlerën e transaksionit. 

I autorizuar i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi si në të theksuarat 

në padi, duke konsideruar se e paditura ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me 

të aktvendimit të atakuar, pasi që paditësi me an të DUD-lëndor i kishte bashkangjitur atyre edhe 

dokumentet e nevojshme të transaksionit për të vërtetuar vlerën reale të mallrave të cilat në procedurë të 

rregullt të doganimit janë pranuar nga Dogana e Kosovës. Mirëpo me pas sektori i kontrollit pas 

importues, ka ndryshuar deklaratat doganore lëndore duke konsideruar se nuk është deklaruar në mënyrë 
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të saktë pesha e mallrave dhe mbi bazën e tyre ka ndryshuar edhe bazën doganore të mallrave, me ç’rast 

paditësi e ka ngarkuar me detyrime doganore shtesë. Mirëpo paditësi në procedurën e rregullt doganor të 

secilës deklaratë doganore në faqen informative të DUD-ve përkatës ka theksuar ose ka precizuar peshën 

neto të mallrave të importuara. Siç mund të shihet nga shkresat e lëndës bëhet fjalë për mallin “banane të 

freskëta”, të cilat në momentin e nisjes së eksportit kanë qenë të papjekura dhe më të rënda, e të cilat sipas 

paditësit gjatë rrugës pësojnë rënie në peshë e po ashtu edhe në fazën e terjes së tyre ose pjekjes në furra 

dhe kjo është arsyeja që në dokumentet përcjellëse të këtyre mallrave asnjëherë nuk mund të theksohet 

pesha e saktë. 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit u propozoj gjykatës që ta provoj kërkesëpadinë e paditësit 

në tërësi si të bazuar, duke anuluar aktvendimin e atakuar. 

 

E paditura në përgjigjen në padi të datës 03.05.2019, përmes përfaqësues ligjore Ministria e Drejtësisë-

Avokatura Shtetërore ka theksuar se e konteston në tërësi paditën e paditësit si të pa bazuar. Ka shtuar se 

Sektori i Kontrollës bazuar në faktet ka konstatuar se me rastin e deklarimit dhe zhdoganimit të mallit nuk 

është vepruar drejtë, prandaj malli lëndor duhet ti nënshtrohet pagesës së taksës doganore prej 10% dhe 

vlerës së ndryshuar të TVSH-së 18 % sipas peshës neto. Vendimi i SKPI-së është mbështetur në nenin 82 

të KDA-së si dhe obligimi për DUD-at përfshirë në obligim është brenda afateve ligjore të përcaktuara 

me nenin 219 par.3 të KDA-së.     

Përfaqësuesja e autorizuar e paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se edhe më tej e 

kundërshton në tërësi kërkesë padinë e paditësit si të pabazuar. Dogana e Kosovës konsideron se kërkesa 

e paditësit është e pa themeltë dhe se vendimi i Doganës është marr është i bazuar dhe i mbështetur në 

prova të pa kontestueshme dhe është marr në bazë të gjitha dispozitave në fuqi. 

Dogana e Kosovës ka vepruar drejtë kur sipas emalit të dt.16.08.2016 të dërguar në ZBD Prishtina, ka 

filluar me analizimin e subjekteve që merren me importin e bananeve. Në këtë rast është realizuar 

kontroll tek subjekti në procedurë dhe pas analizave është konstatuar se për mallin e importuar përmes 

faturave dhe dokumentacionit përcjellës të mallit është vërejt se ka mos harmonizim në disa raste, ku 

pesha neto e faturës nuk përputhet me peshën neto të paraqitur në deklaratë, pasi që subjekti ka deklaruar 

peshë neto më të lartë mirëpo çmimi i mallit është marr për peshën e faturës, çka do të thotë se në këto 

raste është dashtë që për peshën e shtuar në deklaratë të llogaritet edhe çmimi shtesë, çmimi për kg, si 

në faturë, andaj e paditura i propozon gjykatës që ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit.  

 

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

shqyrtimit kryesor-publik të datës 15.10.2019, ka administruar provat dhe atë; Aktvendimi me nr.06.2/821 

i datës 06.12.2016 i Doganës së Kosovës, Aktvendimi me nr.04.1/509 i dt. 19.09.2016 i Doganës së 

Kosovës, të dhënat nga faqja informatave në “ASYCUDA” për mallin lëndor, Ankesa e paditësit e 

dorëzuar në Doganë e dt.18.10.2016.  

 

Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81G të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, në seancën e mbajtur vlerësoi ligjshmërinë e 

vendimit kontestues në drejtim të thënieve në padi, thënieve në përgjigje në padi, deklarimeve në seancë 

dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e 

paditësit është e pa bazuar për këto arsye: 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, gjykata nga Aktvendimi nr.04.1/509 i datës 

19.09.2016 i Doganës së Kosovës, të dhënat nga sistemi “ASYCUDA”, deklarimeve në padi, shkresat 

e lëndës, si dhe aktvendimi kontestues, ka nxjerr konstatimin se e paditura-Sektorit i Kontrollit Pas 

Importues, duke vepruar sipas detyrës zyrtare në mbështetje të nenit 82 të Kodit Doganor dhe të 

Akcizave nr.03/L-109, ka bërë analizimin e dokumentacionit të subjekteve të cilat merren me importin 

e bananeve, përfshirë këtu edhe paditësin. Nga analizimi në sistemin e të dhënave në “Cognos” dhe 

“Asycuda” dhe krahasimi me dokumentacionin e prezantuar të paditësit në procedurë të zhdoganimit të 
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mallit, e paditura ka konstatuar se në disa raste pesha neto e faturës nuk përputhet me peshën neto të 

paraqitur në deklaratat doganore për mallin lëndor dhe se çmimi i mallit është marr mbi bazën e peshës 

në faturë, ndërsa paditësi është dashur që për peshën e shtuar në deklaratë të llogaritet edhe çmimi shtesë 

sipas çmimit për kilogram në faturë. Si rezultat i kësaj e paditura me aktvendimin nr.04.1/509 i datës 

19.09.2016, ka ndryshuar të dhënat në deklaratat unike doganore kontestuese me regjim IM4, dhe e ka 

obliguar paditësin që në afat prej 10 ditësh të paguaj detyrime importuese shtesë doganore gjithsej në 

shum prej 2,853.24€. 

 

Nga kjo gjendje faktike, gjykata e ka pranuar si të bazuar arsyetimin e vendimit kontestues të paditurës 

sepse paditësi edhe në procedurë ankimore tek e paditura por edhe para gjykatës, nuk ka paraqitur prova 

me të cilat dëshmon pretendimet e tij ndërsa faktet e prezantuara nuk me ndikim në vendosjen ndryshe 

të kësaj çështje administrative-juridike.  

 

Pretendimi i paditësit se e paditura në mënyrë të gabuar e ka bërë vërtetimin e gjendjes faktike për arsye 

se nuk ka pasur mos përputhje të deklarimit të mallrave të importuara sa i përket peshës, pasi që të njëjtat 

kanë qenë të shënuara në faturat përkatëse ndërsa precizimi i tyre është bërë me anë të faqeve informative 

të bashkangjitura secilës deklaratë doganore, për gjykatën nuk është i bazuar sepse nga shkresat e lëndës 

vërtetohet se paditësi në DUD-at kontestues, ka paraqitur peshë tjetër të mallit të importuar “banane” 

ndërsa pesha e paraqitur në faturat e mallit lëndor ka qenë me ulët, pra ka pasur diferencë në peshë dhe 

një gjë e tillë është paraqitur edhe nga paditësi në sistemin “ASCUDA” të paditurës, ku janë dhënë 

komente përkitazi me peshën bruto dhe neto të mallrave të importuara përmes DUD-ve kontestues. 

Gjykata vlerëson se paditësi në procedurë të zhdoganimit të mallit tek e paditura respektivisht në 

deklaratat unike doganore kontestuese, ka pasur për obligim ta deklaroj peshën reale të mallit në 

përputhje edhe me faturat e mallit, përfshirë llogaritjen e çmimit për kg për peshën reale të mallit, duke 

i ofruar edhe sqarimet e nevojshme për lëvizjen e peshës së mallit të importuar gjatë kohës së realizimit 

të importit. Në këtë drejtim, gjykata gjen se paditësi edhe pse ka paraqitur peshën më të lartë neto të 

mallit të importuar në deklaratat unike doganore, çmimi i mallit është marr bazuar në peshën e kalkuluar 

në faturë e cila ka qenë më e ulët. Si rrjedhojë e kësaj e paditura me të drejtë për diferencën e peshës së 

mallit të importuar, të deklaruar në DUD-at kontestues e ka ngarkuar paditësin me detyrime importuese 

shtesë doganore, duke llogaritur çmimin shtesë për kg të dhënë në faturë.   

 

Sipas paragrafit 4 të nenit 88 të UA nr.11/2009  për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

të Kosovës nr.03/L-109 është paraparë që “Dorëzimi i deklaratës mbi vlerën e cila kërkohet sipas 

Paragrafit 1 të këtij neni me mundësit e aplikimit të dispozitave ndëshkimore, personi i paraparë në 

Paragrafin 2 është përgjegjës për; - Saktësinë dhe kompletimin e të dhënave të përmendura në deklaratë, 

- Autenticitetin e dokumenteve të ofruara për të mbështetur ato të dhëna dhe - Dorëzimi i të gjitha të 

dhënave shtesë dhe të dokumentacionit të nevojshëm për përcaktimin e vlerës doganore të mallrave”. 

Prandaj, gjykata konsideron se ka qenë përgjegjësi e paditësit që deklarimit i mallit në DUD-at 

kontestues të bëhet në harmoni me peshën reale të mallit duke kalkuluar edhe çmimin për kg, çka nuk 

rezulton ta këtë paditësi në këtë rast, pasi që në deklaratën unike doganore malli duhet të paraqitet me 

saktësi duke përfshirë sasinë, cilësinë etj, për arsye se bazuar në këto të dhëna rrjedh edhe borxhi doganor 

për mallin e importuar.  

 

Tutje, gjykata ka shqyrtuar bazën ligjore të cilën e ka aplikuar e paditura në vendimin kontestues, 

përkatësisht dispozitat e nenit 82 të KDA-së, Kontrollimi i deklaratave pas zhdoganimit e ku 

shprehimisht thuhet se; “Dogana sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të deklaruesit e rishqyrton 

deklaratën pas lirimit të mallit. Dogana, pasi ta ketë lejuar lirimin e mallrave dhe më qëllim që të 

sigurohet për të dhënat e vërteta të deklaruara, në deklaratën doganore, mund të kontrollojë dokumentet 

tregtare dhe të dhënat që kanë të bëjnë me importin apo eksportin, si dhe veprimet pasuese (të 

mëvonshme) tregtare që kanë të bëjnë me këto mallra. Ky kontroll mund të kryhet në ambientet e 
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deklaruesit ose të çdo personi, drejtpërdrejt ose tërthorazi të përfshirë në veprimet e mësipërme për 

arsye të veprimtarisë së tij ose të çdo personi tjetër në posedimin e të cilit janë dokumentet e 

lartshënuara për qëllime tregtie. Dogana, po ashtu mund të, kontrollojë edhe mallrat kur paraqitja e 

tyre është ende e mundur, Pa rënë ndesh me nenin 219.3 kur nga rishqyrtimi i deklaratës ose kontrollit 

pas zhdoganimit gjen se, dispozitat që rregullojnë procedurën doganore përkatëse janë zbatuar në bazën 

e të dhënave jo të sakta, apo jo të plota, Dogana, në përputhje me dispozitat në fuqi, do të ndërmerr 

masat e duhura për të rregulluar situatën e krijuar, duke i marrë parasysh edhe informatat e reja që 

janë në dispozicion.” Andaj, në kuptim të këtyre dispozitave ligjore, gjykata vlerëson se e paditura ka 

vepruar drejtë kur e ka obliguar paditësin që të paguaj taksë doganore shtesë prej 10% në shumën prej 

957.46€ dhe TVSH prej 18% në shumë prej 1,895.78€, gjithsej detyrime importuese doganore në shumë 

prej 2,853.24€, për diferencën e çmimit të mallit të deklaruar me DUD-at kontestues në raport me faturat 

e mallit. 

 

Mbi këtë gjendje të fakteve, gjykata konstaton se në këtë çështje administrative, drejt është vërtetuar 

gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në dëm të paditësit, andaj thëniet e padisë nuk i 

aprovoi, sepse i vlerësoi pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar 

nga ana e organit të paditur.  

 

Palët ndërgjyqëse nuk i kërkuan shpenzimet e procedurës. 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. 

 

Nga sa u tha më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat 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, ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.108/17, datë 15.10.2019 

                                                                                                                   

                                                                                                                    Gj y q t a r i 

                                                                                                                     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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


