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Numri i lëndës: 2019:265814 

Datë: 15.11.2019 

Numri i dokumentit:     00651340 

 

A.nr.320/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

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

të paditësit “A. C.” me seli në fshatin P.-P., kundër të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës në 

Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e vendimit nr.605/2016 i datës 

13.01.2017, për ndëshkim administrativ, në seancën e shqyrtimit kryesor-publik, të mbajtur në mungesë 

të palëve ndërgjyqëse, me datë 14.10.2019, mori këtë: 

 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit “A. C.” me seli në fshatin P.-P., si e pabazuar. 

 

II. Mbetet në fuqi Vendimi me nr.605/2016 i datës 13.01.2017 i Administratës Tatimore të 

Kosovës në Prishtinë.  

 

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 ankesën e paditësit si të pa bazuar dhe ka vërtetuar Dokumentin e Vendosjes së 

Ndëshkimit të datës 03.11.2016, me numër serik MFA2R0000109253, në vlerë prej 500.00€. 

 

Paditësi me ankesën/padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 22.02.2017, ka iniciuar konfliktin 

administrativ kundër të paditurës ATK-së, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

administrative, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale dhe vërtetimit të vendimit të ZGJONA-së, për ndëshkimin e pabazë dhe jo ligjor të biznesit 

me shumën prej 500.00€, me të cilën ka kërkuar aprovimin e ankesës/padisë si të bazuar, anulimin e 

vendimit kontestues dhe lirimin e paditësit nga gjoba e shqiptuar. 

Tutje, paditësi në padi ka theksuar se shkeljet esenciale të dispozitave të procedurë administrative 

konsistojnë në faktete e pa mohueshme se me datën 13.01.2017, Departamenti i Ankesave i ATK-së, ka 

vendosur që pa prezencën e apeluesit (tatimpaguesit) në procedurë të shkurtër ta refuzoj si të pa bazuar 

ankesën e ushtruar nga apeluesi, duke i’a mohur në plotëni të drejtën e ndëgjimit të palës në procedurë. 

Ka shtuar se vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike qëndron në faktin se kontrolla e rastit, 

nuk ka qenë e plotë dhe konstruktive, nga vet fakti se vendimi për lëshimin e gjobës nr.1588/PZ i datës 

03.11.2016, nuk i përmban detalet e kontrolles, për çka e obligon Ligji nr.03/L-222. Paditësi ka shtuar 
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se si inpektori i rastit po ashtu edhe Departamenti i Ankesave i ATK-së në vend që të fokusohen në 

gjendjen reale faktike, si dhe duke u bazuar në faktin se subjekti i ndëshkuar “Agro Com” nuk ka të bëjë 

fare me pompën pasive të derivateve në posedim dhe pronësi të subjektit tjetër, gjithë mllefin e 

ekspozuan në këtë shoqëri duke e finalizuar me ndëshkim të pa justifikueshëm dhe në kundërshtim të 

plotë me ligjet në fuqi. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 08.07.2019 e ka kundërshtuar në tërësi si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit. Ka theksuar se ATK me datë 31.10.2016, ka kryer vizitë te subjekti “A. C.” 

SHPK. Vizita është kryer me qëllim të verifikimit se a është pajisur me arkë fiskale adekuate ky subjekt 

tatimor. Paditësi sipas aktivitetit nuk është i pajisur me arkë fiskale adekuate për shitjen e derivateve, 

por vetëm me një arkë të thjeshtë ndërsa paditësi ka deklaruar se pika e karburantit nuk shërben për 

klientët por vetëm për nevojat e biznesit. Prandaj rasti është sjell në Zyrën për Gjoba dhe Ndëshkime 

Administrative (ZGJONA). Pas pranimit të aktivitetit për vizitat përmbushëse të inspektorit tatimor ku 

shkruhen të gjeturat me rastin e kësaj vizite, Zgjona me datë 03.11.2016, ka vlerësuar se biznesi ka bërë 

shkelje ligjore, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore, neni 53 par. 6 të Ligjit nr. 03/L-222 

për Administratën Tatimore dhe Procedurat dhe nenin 17.12.1 të UA 15/2010 për zbatimin e këtij ligji, 

dhe është ndëshkuar në vlerën 500.00€. Pretendimi i paditësit se në pikën e shitjes ka afaruar subjekti 

“P.” nuk qëndron sepse me rastin e vizitës paditësi ka deklaruar se pompa shfrytëzohet për nevoja të 

biznesit. E paditura në fund ka propozuar që gjykata të merr aktgjykimin me të cilin refuzohet padia e 

paditësit dhe të vërtetohet vendimi i Departamentit të Ankesave i ATK-së nr.605/2015 datë 13.01.2017, 

si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

edhe pse është ftuar në mënyrë të rregullt për seancë, nuk ka prezantuar dhe mos ardhjen nuk e ka 

arsyetuar, ndërsa e paditura me parashtresën e dt.09.10.2019 e ka njoftuar gjykatën se nuk do të prezantoj 

në seancë andaj ka propozuar që të veprohet në pajtim me nenin 38 par.5 të LKA-së. (Provë; Fletë 

kthesa e pranuar nga paditësi e dt.28.09.2019 dhe Parashtresa e dt.09.10.2019 e pranuar 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 14.10.2019, ka administruar provat relevante dhe atë: vendimin me 

nr.605/2016 i datës 31.01.2017 i ATK-së, vendimin për lëshimin e gjobës i ATK-së nr.1588/PZ i datës 

03.11.2016, dokumentin e ARBK-së për biznesin NT “P.”, certifikatën e regjistrimit të biznesit për 

paditësin e datës 13.02.2014, informatat mbi biznesin për paditësin, dokumentin-formularin për vizita 

përmbushëse të ATK-së i datës 31.10.2016, dokumentin e vendosjes së ndëshkimit të ATK-së i datës 

03.11.2016, Ankesën e paditësit të dorëzuar në ATK e datës 27.12.2016, gjendjen e përgjithshme e 

deklarimeve dhe transaksioneve të tjera të paditësit në ATK e datës 11.01.2016. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 81G të Ligjit nr.04/L-102 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për 

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

drejtim të thënieve në padi, thënieve në përgjigje në padi, dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në 

këtë konflikt administrativ, konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, gjykata nga vendimi për lëshimin e gjobës 

me nr. protokolli 1588/PZ i datës 03.11.2016, forma për vizitat përmbushëse e datës 31.10.2016, 

dokumenti i vendosjes së ndëshkimit i datës 03.11.2016 si dhe vendimi kontestues kontestues, ka nxjerr 

konstatimin se inspektorët tatimor të paditures me datë 31.10.2016, kanë realizuar një vizitë tatimore 

tek këtu paditësi, për të verifikuar zbatimin e legjislacionit tatimor dhe lëshimin e kuponëve fiskal. Nga 

vizita e kryer ka dal se tatimpaguesi ka operuar me veprimtari të biznesit si shitja e derivateve të naftës 

dhe tregtimin e plehrave, farërave, miellit e krundeve, përmes një pike të shitjes. Në momentin e vizitës 
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tatimore, paditësi nuk ka disponuar me arkë speciale fiskale për shitje të derivatve të naftës, por vetëm 

me arkë të thjeshtë. Si rezultat i parregullësive të evidentuara, rasti është përcjellur në Zyrën Për Gjoba 

dhe Ndëshkime Administrative të paditures e njohur si ZGJONA, e cila më pastaj bazuar në të gjeturat 

e aktivitetit të inspektorëve tatimor të datës 31.10.2016, me vendimi me nr.Protokolli 1588/PZ i datës 

03.11.2016, për shkak të mos lëshimit të kuponëve fiskal nga pajisja specifike elektronike fiskale, e ka 

ndëshkuar paditësin me me një gjobë mandatore në shumë prej 500.00€, në mbështetje të nenit 53.6 të 

Ligjit nr.03/L-222 Administratën Tatimore dhe Procedurat. 

 

Gjykata i vlerësoj të pa bazuara pretendimet e paditësit në padi, sepse të njëjtat janë në kundërshtim me 

gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit të paditur dhe nga ana e inspektorit tatimor, me rastin e 

vizitës inspektuese të realizuar tek paditësi si dhe në kundërshtim me shkresat e lëndës dhe me dispozitat 

ligjore në fuqi. Paditësi me asnjë provë nuk vërteton pretendimet e tij, ndërsa provat e prezantuar nuk 

janë me ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj çështje administrative juridike. 

 

Pretendimi i paditësit se në atë pikë të shitjes për të cilën është ndëshkuar afaron biznesi “P.” e jo “A. 

C.”, për gjykatën është i pa bazuar, për arsye se paditësi me rastin e vizitës inspektuese të realizuar nga 

ana e inspektorëve tatimor, nuk ka deklaruar se pika e shitjes është e ndonjë biznesi tjetër mirëpo ka 

theksuar se pika e karburantit nuk shfrytëzohet për nevoja të biznesit dhe një gjë e tillë vërtetohet edhe 

nga aktiviteti i inspektorit tatimor të paditurës i datës 31.10.2016, të cilin e ka nënshkruar personi 

përgjegjës i paditësit. Për më tepër, për gjykatën paditësi është kundërthënës në atë që thekson në padi 

dhe atë që e ka pranuar me nënshkrimin e aktivitetit të inspektorit tatimor, ku është konstatuar se 

tatimpaguesi pikën e karburantit e shfrytëzon për nevoja të biznesit, sepse nga provat e prezantuar nga 

paditësi, respektivisht nga  informatat e biznesit në ARBK, gjykata konstaton se paditësi ka të regjistruar 

si aktivitet tregtar edhe tregtinë me pakicë të karburanteve dhe lubrifikanteve me kodin tregtar 5050, 

prandaj nuk qëndron një pretendim i tillë i paditësit se gjoja pika e derivateve është shfrytëzuar vetëm 

për nevoja të biznesit dhe jo për shitje, së këndejmi nuk qëndron as pretendimi se kjo pikë e karburantit 

ka qenë e një subjekti tjetër.  

 

Në dispozitën ligjore të nenit 53 paragrafi 6 të Ligjit nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat ndër tjera thuhet; “Çdo person i cili kërkohet të vendos një pajisje elektronike fiskale për 

regjistrimin e transaksioneve të bëra gjatë aktivitetit të tyre ekonomik dhe i cili nuk i lëshon klientit të 

vet kupon nga pajisja e tillë e fiskalizuar, do të detyrohet për një gjobë të përcaktuar në përputhje me 

dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni. Në rast të dështimit të pajisjes apo rrymës, duhet të lëshohen 

kuponët e shkruar me dorë të cilët janë të miratuar nga Administrata Tatimore në vend të kuponit të 

lëshuar nga një pajisje elektronike fiskale, që i nënshtrohet ndëshkimi i përshkruar në këtë paragraf”. 

Ndërsa në nenin 4 par.1 nën paragrafi 1.1 është parashikuar që “Të gjithë personat që bëjnë furnizime të 

mallrave dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të jenë në qasje të publikut, 

janë të obliguar që të shfrytëzojnë PEF dhe pajiset tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin 

e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve”. Në nenin 4 paragrafi  4.2.2 dhe 4.2.2.1 të Udhëzimit 

Administrativ nr.01/2015 për zbatimin e Ligjit nr.03/L-222 thuhet “Sistemet e veçanta elektronike me 

memorie fiskale për regjistrimin e qarkullimit të shitjeve me pakicë për: Derivatet e naftës nëpërmjet 

pajisjeve/sistemeve llogaritëse për shitjen e karburanteve të lëngshme (pompat e gazit, benzinës, dhe të 

ngjashme)”. Në vështrim të këtyre dispozitave ligjore, gjykata vlerëson se paditësi ka pasur obligim 

ligjor të pajiset me arkë fiskale të veçantë, të bëjë regjistrimin e të gjithave furnizimeve në PEF dhe të 

lëshojë kuponët fiskal në momentin e regjistrimit të furnizimeve në PEF. 

 

Gjykata konstaton se në ditën e vizitës inspektuese nga ana e inspektorit tatimor është vërtetuar se 

paditësi nuk është pajisur me arkë të veçantë fiskale dhe nuk lëshon kupon fiskal, siç është obliguar me 

nenin 4 par. 4.2.2 dhe par.4.2.2.1 të UA nr.01/2015 për Shfrytëzimin e Pajisjeve Elektronike dhe 

Sistemeve Fiskale si dhe nenin 53 par. 6 të Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe 
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Procedurat. Duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, kjo gjykatë ka gjetur se e paditura me të drejtë 

e ka ndëshkuar paditësin me gjobë mandatore në shumë prej 500.00€. 

 

Prandaj, në bazë të gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe ballafaqimit të provave, gjykata konstaton 

se vendimi nr.605/2016 i datës 13.11.2017  i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë, me të 

cilin është refuzuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar dokumenti i vendosjes së ndëshkimit me 

nr.MFA2R0000109253, në shumë prej 500€ është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore 

në fuqi. 

 

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 t’i 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 2.1 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.320/17, datë 14.10.2019 

 

                                                                       

                                                                                                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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


