
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (5)  

 2
0

1
9

:2
6

7
1

5
0

 

Numri i lëndës: 2019:267149 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00682394 

 

    A.nr.21/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

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

të paditësit R. B. nga P., kundër të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë, duke 

vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e vendimit nr. 284/2016 i datës 29.08.2016, në 

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

M. D. dhe në mungesë të palës së paditur, me datë 16.10.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit R. B. nga P., si e bazuar. 

 

II. ANULOHET vendimi nr.284/2016 i datës 29.08.2016 i Administratës Tatimore të Kosovës 

në Prishtinë dhe lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje.   

 

III. Shpenzimet e procedurës i bart 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 refuzuar si të pa bazuar ankesën e paditësit dhe Njoftim-Vlerësimin mbi obligimet tatimore të 

datës 04.07.2016, të caktuar nga mbledhja e detyrueshme për paditësin e ka vërtetuar si të bazuar. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit, me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 06.01.2017, ka iniciuar 

konfliktin administrativ kundër të paditurës ATK-së, siç kuptohet nga padia për shkak se nuk është 

vërtetuar drejt gjendja faktike si dhe për shkak të aplikimit të gabuar të ligjit material. 

Më tej paditësi në ka padi ka theksuar se prej aktit themelues të subjektit “M.” SHA, si bashkëthemelues 

nuk ka marr asnjë aktivitet e as që ka marr pjesë në planifikimin dhe afarizmin e kësaj kompanie. Për 

më tepër paditësi as që ka marr pjesë në caktimin e zyrtarëve përgjegjës përfshirë bordin e drejtorin e 

ndërmarrjes, siç nuk ka qenë pjesëmarrës në asnjë kontratë të biznesit, nuk i është prezantuar bilanci i 

biznesit, ku përfshihen fitimet dhe humbjet eventuale.  

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka deklaruar se nga provat e administruara vërehet se e 

paditura aktet normative të atakuara me këtë padi i ka marr me aplikim të gabuar të ligjit material dhe 

atë sa i përket subjektivitetit të paditësit R.B.. Sipas ligjit në fuqi në Kosovë (Ligji nr.02/L-123 neni 2 

par.1 pikat 12, 13 dhe 14, neni 128, paragrafi 1, Shoqëria Aksionare është përgjegjëse për të gjitha 

borxhet dhe detyrimet e tjera me të gjitha asetet dhe pasurinë e saj, kurse mbi këtë bazë sipas Ligjit 
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“asnjë person nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është aksionar në 

këtë shoqëri”, neni 128 paragrafi 2, pra përderisa Shoqëria Aksionare sipas Ligjit e ka cilësinë e personit 

juridik dhe përgjegjësia e saj mund të mbetet e këtillë, kështu që çfarëdo borxhi apo detyrimi ndaj çdo 

personi të tretë, bie mbi mjetet e saj. Duke qenë se aktet administrative të kundërshtuara në këtë padi 

mbështeten në kontrollin e realizuar në kohën deri në muajin prill 2010, në rastin konkret ligji i 

aplikueshëm do të duhej të jetë ligji në fuqi në atë kohë, pra Ligji nr.2004/48 i cili ishte në fuqi deri më 

datën 14.07.2010, pra të cilin e paditura ka qenë e detyruar që të aplikoj e jo të mbështetet në dispozitat 

e ligjit nr. 03/L-222 i cili në këtë rast edhe nuk ka fuqi të veprimit retroaktiv. Prandaj i propozon gjykatës 

që padinë e paditësit Rifat Berisha, ta aprovoj si të bazuar dhe të anuloj si të kundërligjshme aktet 

administrative të paditurës, me të cilat është obliguar paditësi që në emër të borxhit për TVSH e papaguar 

që ka “M.” SH.A të paguaj shumën e përgjithshme prej 3,955.65€.  

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 11.07.2019 ka deklaruar se i kundërshton në tërësi pretendimet 

e paraqitura në padi të paditësit R.B. si të pa bazuara në ligj dhe në faktet materiale. Lidhur me kontestin 

e ngritur nga tatimpaguesi për anulimin e njoftim rivlerësimit të datës 04.07.2016, respektivisht 

aksionarit se nuk është përgjegjës për obligimet e shoqërisë aksionare “Mefi” SH.A, pasi që nga muaji 

06/2010, nuk është aksionar i subjektit dhe sipas nenit 128 të Ligjit nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare 

në Kosovë-parimi i përgjegjësisë, dispozitë e cila e obligonë shoqërinë aksionare përgjegjëse e jo 

aksionarin, ATK ka vendosur mbështetur në dispozitat ligjore të nenit 16, 25 dhe 26 të Ligjit nr. 03/L-

222, dispozita të cilat parashohin që nëse shoqëria aksionare nuk i përmbush obligimet dhe detyrimet 

ndaj kreditorëve atëherë dispozitat në fjalë përcaktojnë saktësisht obligimet që kanë përfaqësuesit 

juridik, përgjegjës të subjekteve të ndryshëm për ti përmbushur obligimet tatimore të subjekteve që ata 

përfaqësojnë dhe i kanë si detyrime ndaj ATK-së, në rastin konkret dispozitat parashohin personat 

përgjegjës dhe jo aksionarët. Bazuar në faktet e cekura më lartë dhe shkresat e lëndës, ATK-ja i propozon 

gjykatës që të marr aktgjykim me të cilin refuzohet në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Rifat 

Berisha dhe të vërtetohet si i bazuar vendimi i Departamentit të Ankesave nr. 284/16 datë 29.08.2016. 

 

Gjykata ka shqyrtuar këtë konflikt administrativ gjyqësor në pajtim dispozitat e nenit 41 të LKA-së, për 

arsye se e paditura me parashtresën e datës 02.10.2019 e ka njoftuar gjykatën se nuk do të prezantoj në 

seancë dhe ka propozuar që të veprohet konform nenit 38 par.5 të LKA-së. (Provë; Parashtresa e datës 

02.10.2019 e dorëzuar 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 16.10.2019, ka administruar provat relevante dhe atë: Vendimin me 

nr. 284/16 i datës 29.08.2016 i ATK-së, informatat mbi biznesin “M.” SH.A në ARBK të datës 

19.01.2015, Aneks statutin e datës 04.06.2010, kontratën mbi faljen-dhurimin e aksioneve të datës 

04.06.2010, Vërtetimin e ARBK-së të datës 26.11.2013, aplikacionin për nr. fiskal nr.2524/2010, 

vendimin mbi ndryshime në statut i datës 04.06.2010, Njoftim-rivlerësimet për tatim shtesë për TVSH, 

për subjektin “M.” SH.A, Ankesën e paditësit të dorëzuar në ATK të datës 03.08.2016, Raportin i 

Kontrollit të ATK-së të datës 06.06.2016, Gjendjen e përgjithshme të deklarimeve dhe transaksioneve 

tjera të paditësit në ATK të datës 07.08.2019, Gjendjen për borxhin e falur të paditësit në ATK e datës 

07.08.2019, deklaratën e paditësit e dhënë në ATK e datës 09.07.2015. 

 

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 

16.10.2019 vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, në drejtim të thënieve në padi, thënieve në 

përgjigje në padi, deklarimeve në seancë dhe pasi shqyrtimit të shkresat e lëndës në këtë konflikt 

administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar për këto arsye: 
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Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, gjykata nga raporti i kontrollit i ATK-së i 

datës 06.06.2016, shkresat e lëndës si dhe aktvendimi kontestues i të paditurës ka nxjerr konstatimin se 

e paditura me datë 06.06.2016, ka kryer vlerësim tatimor për subjektin “M.” SHA, në të cilin subjekt, 

me rastin e themelit të tij si aksionar me nga 20% të aksioneve kanë qenë H. B., V. B., Q. O., B. S. dhe 

këtu paditësi R. B..  

Objekt i  vlerësimit tatimor për këtë subjekt kanë qenë periudhat dhe llojet të tatimeve; Tatimi Mbi 

Vlerën e Shtuar (TVSH) prej 05/2010-12/2010, Tatim në Qira prej TM1/2010-TM4/2010, Kontribute 

Pensionale (CM) prej 08/2013-06/2015 dhe Tatim në të Ardhura të Korporatave (CD) për vitin 2010. Si 

rezultat i parregullsive të konstatuara me kontroll, ka ardhur deri tek tatimi shtesë për subjektin “M.” 

SHA, sipas raportit të kontrollit për TVSH në shumë prej 37,527.53€ si dhe për TAK në shumë prej 

3,400.72€. Tatimi shtesë ka rrjedh duke u bazuar në informatat nga palët e treta respektivisht informatat 

nga bankat dhe informatat nga dogana. Kontrolli të gjitha importet e subjektit “M.” SHA të bëra gjatë 

periudhës 02/2010-12/2010, i ka marr si shitjet me çmimin e kostos, në mungesë të dhënave tjera. Më 

pastaj e paditura në pa mundësi për ta inkasuar borxhin tatimor nga subjekti  “M.” SHA, në mbështetje 

të nenit 16, 22, 25, dhe 26 të Ligjit nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat dhe nenit 

31 të UA nr.15/2010 për zbatimin e Ligjit nr.03/L-222, ka bërë njoftim rivlerësimet për tatim shtesë për 

pesë aksionarët e këtij subjekti të përmendur më lartë, duke i ngarkuar ata me nga 20% të detyrimeve 

tatimore të pa paguara nga shoqëria aksionare, aksionar të së cilës kanë qenë.   

 

Nga kjo gjendje faktike, gjykata konstaton se vendimi i kontestuar nuk përmban arsye mbi faktet 

vendimtare, të vlefshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim. Në fakt, në vendimin e kontestuar 

nuk janë dhënë  arsye të bazuara se si ka ardhur deri tek ngarkimi i paditësit me detyrime tatimore shtesë 

të pa paguara nga subjekti “M.” SHA, duke përfshirë edhe periudhën për të cilën paditësi fare nuk ka 

qenë aksionar i subjektit “M.” SHA, përkatësisht periudhën e vitit 2010, kjo ngase se siç shihet nga 

kontrata mbi faljen/dhurimin e aksioneve e datës 04.06.2010, tre aksionarët e subjektit “M.” SHA, Q. 

O., H. B. dhe R. B. i kanë dhuruar aksionet në vlerën prej 18,000.00€, tek aksionari tjetër i kompanisë 

B. S., pa asnjë kompensim. Për më tepër, gjykata vëren se me aneks statutin e datës 04.06.2011, të 

paraqitur si provë nga paditësi në këtë konflikt administrativ, aksionarët pas mbajtjes së mbledhjes kanë 

miratuar vendimin për ndryshimin e agjentit të autorizuar të kompanisë-drejtorin e kompanisë nga Q. 

O. në B. S. dhe kjo vërtetohet edhe me vërtetimin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të lëshuar 

nga MTI me datë 26.11.2013. Së këndejmi, e paditura në vendimin kontestues nuk i ka trajtuar fare 

pretendimet ankimore të paditësit për këtë fakt, por i ka mjaftuar konstatimin se subjekti “M.” SHA 

është themeluar me datë 27.08.2017 nga pesë aksionarë, duke përfshirë këtu edhe paditësin, me nga 20% 

të aksioneve dhe me drejtor të emëruar Q. O.. 

 

Në nenin 16 par.1 të Ligjit nr.03/L-222, ku e paditura e ka bazuar ngarkimin me detyrimet tatimore për 

paditësin, për detyrimet e subjektit “M.” SHA, shprehimisht është parashikuar se “Përfaqësuesit 

përgjegjës të personave fizik, juridik, ortakërive dhe menaxherët apo drejtorët e shoqatave të pa 

inkorporuara apo organizatave, duhet t’i përmbushin obligimet tatimore për personat, ortakëritë dhe 

shoqatat apo organizatat që ata i përfaqësojnë ose i menaxhojnë. Nëse shoqatat apo organizatat nuk 

kanë menaxher apo drejtorë, anëtarët e tyre apo partnerët duhet t’i përmbushin obligimet sipas fjalisë 

1-rë të këtij paragrafi. Posaçërisht, ata duhet të sigurohen se tatimet janë paguar nga fondet që i 

menaxhojnë”. Ndërsa në paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni është paraparë që  “2. Obligimi i paragrafit 1 

të këtij neni gjithashtu zbatohet te çdo person që dominim apo/dhe  kontroll operativ mbi një biznes apo 

një pasurie dhe në të vërtetë përdor kompetencat e përfaqësuesve përgjegjës siç është përmendur në 

paragrafin 1. të këtij Neni. 3. Ndërprerja e autorizimit për të përfaqësuar apo për të menaxhuar si dhe 

anulimi i dominimit dhe/apo kontrollit operativ siç është definuar në paragrafin 2. të këtij neni nuk do 

të ndikojë në obligimet e paraqitura në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni derisa këto obligime vlejnë për 

periudhat në cilat ky autorizim për të përfaqësuar dhe menaxhuar ka qenë i vlefshëm apo dominimi dhe 

kontrolli janë ushtruar ”. Në interpretim të drejtë të këtyre dispozitave ligjore, gjykata vlerëson se 
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përfaqësuesit e bizneseve në këtë rast përfaqësuesi i subjektit juridik-drejtori i “M.” SHA, ka pasur për 

obligim ti përmbushë obligimet tatimore për kompaninë të cilin e ka përfaqësuar e jo aksionarët e saj 

përfshirë këtu paditësin. Kjo për faktin se paditësi siç ka deklaruar edhe në deklaratën e dhënë në ATK 

me datë 09.07.2015, ka marr pjesë në themelimin e biznesit si aksionar mirëpo në asnjë rast nuk ka 

ushtruar kontroll operativ apo dominim efektiv në biznesin apo pasurinë e tij, ku ka qenë aksionar dhe 

se një gjendje ndryshe nga kjo nuk është vërtetuar me asnjë provë nga e paditura gjatë procedurës 

administrative të zhvilluar për paditësin dhe subjektin “M.” SHA. 

 

Gjykata konstaton se në rastin konkret e paditura nuk e ka vërtetuar në mënyrë të drejtë gjendjen faktike 

dhe nuk ka aplikuar drejt dispozitat ligjore të cilat e përcaktojnë se kur personat përgjegjës të personave 

fizik, juridik, ortakërive dhe menaxherët apo drejtorët e shoqatave të pa inkorporuara apo organizatave, 

duhet t’i përmbushin obligimet tatimore për personat, ortakëritë dhe shoqatat apo organizatat që ata i 

përfaqësojnë ose i menaxhojnë. Gjykata duke pasur parasysh edhe dispozitën e nenit 25 të Ligjit nr.03/L-

222 ku shprehimisht është parashikuar se “Personat e përmendur në paragrafët 1. dhe 2. të nenit 16 të 

këtij ligji,  do të jenë bashkërisht dhe veçmas të detyrueshëm në lidhje me ato obligime tatimore që nuk 

janë plotësuar, për shkak të shkeljes me dashje apo nga pakujdesia e madhe e shkeljes së detyrimeve të 

caktuara mbi ta duke rezultuar në tatime që, nuk janë vlerësuar ose nuk janë paguar apo nuk janë 

vlerësuar ose nuk janë paguar me kohë. E njëjta do të zbatohet në rastet kur kreditimet dhe rimbursimet 

tatimore të paguara pa baza ligjore sipas kushteve të fjalisë së parë të këtij neni. Detyrimi po ashtu do 

të përfshijë interesin në përputhje me nenin 28 të këtij ligji”, konsideron se e paditura në mënyrë të 

gabuar e ka ngarkuar paditësin për detyrimet tatimore të subjektit “M.” SHA, për arsye se një mundësi 

të tillë ligji e ka paraparë në rastet kur subjektet nuk kanë drejtor apo menaxher, e jo si në rastin konkret 

kur subjekti “M.” SHA, ka pasur drejtor dhe atë deri me datën 04.06.2011 Q. O. ndërsa pas kësaj datë e 

ka pasur B.S..  

 

Gjykata thekson se në asnjë mënyrë paditësi nuk mund të ngarkohet për detyrimet tatimore të subjektit 

“M.” SHA, për periudhën gjatë së cilës nuk ka qenë aksionar dhe se  kjo është dashur të kihet parasysh 

edhe nga e paditura në vendimin kontestues mirëpo gjykata vëren se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. 

 

Duke pasur parasysh konstatimet e lartcekura dhe faktin se e paditura në këtë konflikt administrativ, 

gjykatës nuk i ka dorëzuar të gjitha provat të cilat kanë të bëjnë me çështje juridike administrative, duke 

përfshirë Njoftim Vlerësimin për obligimet tatimore për paditësin të datës 04.07.2016, vlerësimin e datës 

02.07.2015, vlerësimin e datës 19.05.2015, formën për vizitat përmbushëse të datës 16.06.2016, siç ka 

pasur obligim ta bëjë me nenin 37.3 të LKA-së, gjykata e pati të pa mundur që këtë lëndë ta vendos në 

mënyrë meritore andaj vendosi që lëndën ta kthejë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

Prandaj me qëllim të konstatimit të drejt të gjendjes faktike, gjykata e obligon të paditurën që në ri 

procedurë ti shqyrtoj edhe njëherë pretendimet e palës  paditëse të paraqitura në procedurë ankimore tek 

e paditura, ashtu që e paditura të verifikoj saktë periudhën kohore deri kur paditësi ka qenë aksionar i 

subjektit, pastaj të verifikoj nëse paditësi ka ushtruar kontroll dhe dominim faktik mbi biznesin në të 

cilin ka qenë aksionar, nëse po me cilat veprime i njëjti ka ushtruar kontrollin tek subjekti “M.” SHA. E 

paditura në ri procedurë duhet të deklarohet nëse për detyrimet tatimore të subjektit “M.” SHA e ka 

ngarkuar drejtorin e kësaj kompanie, nëse jo për cilat arsye nuk është ngarkuar i njëjti. Po ashtu e 

paditura duhet të vërtetoj saktësisht se kush ka qenë përgjegjës për deklarimin dhe pagesën e tatimeve 

në subjektin “M.” SHA, pastaj duhet të vërtetoj nëse ky subjekt ka paraqitur më herët deklaratat tatimore 

në ATK, nëse po kush i ka nënshkruar ato dhe kush i ka kryer veprimet tjera menaxhuese tek subjekt. 

 

Të metat e cekura më lartë janë të tilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, 

andaj si rrjedhojë e kësaj gjykata e obligon të paditurën që në ri procedurë të veproj sipas vërejtjeve të 

dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë dhe të bazuar 
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në ligj. Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative. 

 

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 parashtrua më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81.I par.2 pika 2.2 të Ligjit 

nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-

222 dhe nenit 43.2 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.21/17, datë 16.10.2019 

                                                                                 

                                                                                             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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


