
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    

Në çështjen juridike të:                                                                                AC-I-16-0271 

 

                                                                                                                    Paditësi/Ankuesi 

Administrata Tatimore e Kosovës(ATK), Rr. “Nënë Tereza”, p.n., Prishtinë. 

                                                                                              

           

  Kundër: 

 

                                                                                                                          E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, (AKP),  Rruga, “Agim Ramadani” nr.23  Prishtinë.                   

   

 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që 

lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi Bajrami 

gjyqtar kryesues, Sabri Halili, dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur 

me ankesën e paditësit, të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së, C-IV-13-2228, të datës 30 nëntor 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur 

me 12 nëntor  2020, lëshon këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet, Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar, C-IV-13-2228, i datës 30 nëntor 

2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat faktike dhe procedurale:    

Më datën 11 tetor  2013, paditësi e parashtroi në DHPGJS një ankesë kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH “M” në Prishtinë nr. PRN044-0089 të datës 18.09.2013, 

me të cilët pjesërisht ishte pranuar kërkesa për pagesën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar 

(TVSH) dhe kamat  në shumën prej 28.483.14 euro, ndërsa ishte refuzuar kërkesa e 

paditësit për shumën prej 35.812.14 euro. Ankesa ishte parashtruar ndaj pjesës refuzuese të 

vendimit.  

 

Me datë 13 qershor 2014, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. Në mbrojtje 

në ankesë AKP-ja pohoi se Autoriteti i Likuidimit ka bërë një vlerësim të saktë të 

rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar në mënyrë të saktë. Tutje AKP-ja 

pohon se Rregulloret tatimore parashikojnë të paguhet interesi, por ato nuk specifikojnë 

lartësinë e interesit. Lartësia e interesit specifikohet në nenin 37.3 të Shtojcës së Ligjit të 

AKP-së 04/L-034, dhe në bazë të kësaj dispozite ligjore mund të paguhet vetëm shuma prej 

10% mbi shumën themelore të borxhit tatimor nga NSH(qoftë interes, ndëshkime etj). 

Andaj nga këto arsye AKP-ja ka kërkuar nga gjykata që të refuzohet ankesa e paditësit si e 

pa bazuar. 

 

Me datë 01 gusht 2014, paditësi e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe i përgjigjet 

mbrojtjes në ankesë. Në këtë parashtresë paditësi pohon se neni 37.3 i Ligjit të AKP-së 

nr.04/L-034 e rregullon vetëm çështjen e interesit (kamatës) deri në 10% të shumës 

themelore të borxhit, por jo edhe interesin e tërësishëm të paraparë me nenin 11 të 

Rregullores 2004/4, nenin 3 dhe 5 të Rregullores 2000/20 mbi Administratën Tatimore dhe 

Procedurat si dhe nenin 12.1 të Udhëzimit Administrativ nr.1/2000, Organizimi dhe 

procedurat e Administratës Tatimore. Tutje Paditësi pohon se mosrespektimi i këtij 

legjislacioni tatimor, dhe mos njohja e interesit ligjor në tersi do e dëmton Buxhetin e 

Republikës së Kosovës. Tutje paditësi pohon se dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me 

legjislacionin tatimor janë dispozita speciale të veçanta, andaj këto dispozita kanë përparësi 

aplikimi ndaj ligjeve të përgjithshme.  
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Me datë 04 shtator  2014, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS kundër përgjigjen në të cilën i ka 

përsëritur argumentet ligjore dhe pretendimet e dhëna në mbrojtje në ankesë. Në këtë 

parashtresë AKP-ja pohon se është i pabazuar argumenti i paditësit se do të dëmtohej 

buxheti i Republikës së Kosovës nëse nuk do të njihej interesi i tërësishëm ligjor. Kjo për 

arsye se së pari Gjykata është  e obliguar të zbatoj dispozitën e saktë ligjore, e jo të mbroj 

interesat e ndonjë pale në procedurë, dhe së dyti shumat e mbetura pas pagesës së 

kreditorëve të NSH-së i transferohen Qeveris së Republikës së Kosovës nga AKP-ja në 

pajtim me nenin 2.5 të Ligjit nr. 04/L-034, prandaj fondet e mbetura të NSH-së në çdo rast 

transferohen në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 

 

Më datë 30 nëntor  2016, Kolegji i Specializuar mori Aktgjykimin C-IV-13-2228, me të 

cilin e refuzoi ankesën e paditësit si të pabazuar, dhe e vërtetoi vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit. Kolegji i Specializuar ka arsyetuar se vendimi i ankimuar i 

Autoritetit të Likuidimit është i bazuar në Ligj, është i qartë, i kuptueshëm për palët dhe 

përmban të gjitha faktet vendimtare. Kolegji i Specializuar konstaton se në bazë të provave 

në dosje shuma e borxhit themelor ishte 25.442.88 euro dhe me vendim në emër të 

kamatave dhe ndëshkimeve është pranuar edhe lartësia prej 10%, në shumë prej 3.040.19 

euro, që shuma  e përgjithshme e pranuar është 28.483.14 euro. Tutje Kolegji i Specializuar 

ka konstatuar se pjesa e refuzuar e kërkesës ka të bëj me kamatat e llogaritura në shumën 

themelore të borxhit, andaj Autoriteti i Likuidimit në bazë të nenit 37.3 të Shtojcës së Ligjit 

të AKP-së me të drejt e kishte refuzuar si të pabazuar për pjesën në shumë prej 35.812.14 

euro, pasi që kjo shumë e tejkalonte 10% të shumës themelore. 

 

Më datë 13 dhjetor 2016, paditësi e dërgon një ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-IV-13-2228 të datës 30 nëntor 2016, dhe kërkon nga 

Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar 

dhe të aprovohet padia si e bazuar, ose të prishet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

kthehet në rigjykim. Për më tepër në ankesë paditësi ka pohuar se ai e ka kundërshtuar 

konstatimin e AKP-së të dhënë në përgjigje ndaj mbrojtjes, duke theksuar se legjislacioni 

tatimor referues e obligon tatimpaguesin që për çdo shkelje tatimore të paguajë ndëshkime 

dhe interes, pra në vlerën e përgjithshme të tatimit ku bëjnë pjesë edhe ndëshkimi edhe 

interesi. Tutje paditësi ka pohuar se legjislacioni tatimor për tatimpagues  është ligj special 
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dhe i njëjti duhet zbatohet për të gjithë tatimpaguesit në mënyre të njëtrajtshme. Paditësi në 

ankese ka pohuar se Aktgjykimi i ankimuar duke u thirrur ne nenin  37.3 të Shtojcës së 

ligjit të AKP-së për mos pranimin e plotë të kërkesës së ATK-së , është në kundërshtim me 

legjislacionin tatimor të administruar nga ATK-ja, pasi që detyrimet tatimore nga 

tatimpaguesit sipas këtij legjislacioni duhet të përmbushen në tërësi përfshirë tatimin bazë , 

ndëshkimet dhe interesin dhe jo vetëm një pjesë të tyre sikurse ka vlerësuar gjykata. Ai ka 

pohuar se sipas Gjykatës shuma prej 35.812.14 euro nga kërkesa e ATK-së  është refuzuar, 

pasi qe tejkalonte shume prej 10 % të shumës themelore të borxhit tatimor në TVSH, 

bazuar ne nenin 37 të Ligjit të AKP –së , dhe një vlerësim i tillë nga ana e Gjykatës është jo 

i saktë dhe jo i bazuar në legjislacionin tatimor. Tutje paditësi pohon se interesi i aplikuar 

ndaj NSH ”M” ,e ka bazuar në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor, përkatësisht 

Rregulloren nr.2000/20 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat, nenit 5 të saj dhe në 

Udhëzimin Administrativ në 1/2000 Organizimi dhe Procedurat e Administratës Tatimore  

nenin 12.1 i tij. Nga këto arsye paditësi ka kërkuar që të aprovohet ankesa si e bazuar. 

 

Në përgjigjën e vetë të datës  26/10/2020, AKP-ja, kundërshtoi ne tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar me arsyetim se ankuesi vetëm ka përsëritur argumentet e paraqitura në 

procedurën para shkalles së parë . Andaj ankesa duhet të refuzohet si e pa bazuar dhe të 

vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar. 

 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa refuzohet si e pabazuar.  

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), Kolegji i 

Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 
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Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin 

ligjor andaj duhet vërtetuar. 

 

Kolegji i Apelit vëren se Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar ankesën e paditësit si të 

pabazuar dhe i kishte vërtetuar vendimin e Autoritetit të Likuidimit të AKP-së si të drejtë 

dhe të bazuar në ligj, me arsyetimin se në bazë të nenit 37 paragrafi 1 dhe 3 të Ligjit mbi 

AKP-në, kamatat – interesi që tejkalon 10% të shumës themelore të borxhit tatimor, është 

në kundërshtim me dispozitat ligjore të cituara më lartë. Kolegji i Specializuar  përcakton 

se  Ligj i AKP-së është mbizotërues ndaj ligjeve tjera. 

 

Tutje Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet faktike dhe konstatimet e Kolegjit të 

Specializuar të cilat i konsideron si të drejta dhe të bazuara në ligj. 

 

Kolegji i Apelit nuk i pranon si të sakta pretendimet ankimore të paditësit se legjislacioni 

tatimor, në bazë të cilit ai e mbështet padinë i mbisundon dispozitat ligjore tjera, përshirë 

edhe dispozitat e nenit 37 të Ligjit të AKP-së. NSH-ja ndaj të cilës kërkohet borxhi tatimor 

dhe interesat dhe kamatat ndëshkuese, është e përfshirë në procedurën e likuidimit, dhe çdo 

pretendim apo kërkesë monetare ndaj NSH-së në likuidim i nënshtrohet rregullave, 

kërkesave dhe procedurave të rregulluara me Shtojcën e Ligjit të AKP-së. Andaj është i 

saktë konstatimi i Kolegjit të Specializuar se ligj special në këtë rast është Ligji i AKP-së 

dhe Shtojca e tij, e jo legjislacioni tatimor të cilit i referohet AKP-ja. 

 

Prandaj nga këto arsye Kolegji i Apelit vlerëson se nuk ka mundësi të ndryshohet rezultati i 

dhënë me Aktgjykimin e ankimuar, pasi që ky rezultat është i saktë dhe i bazuar në ligj. 

Kolegji i Specializuar me të drejtë e kishte refuzuar ankesën e paditësit dhe e kishte 

vërtetuar, Vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit. Autoriteti i Likuidimit në 

mënyrë të drejtë e kishte zbatuar nenin 37.3 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së nr.04/L-034, 

kur e kishte refuzuar kërkesën e paditësit që të paguhet interesi i kalkuluar që tejkalonte 

shumën prej 10%, të borxhit kryesor tatimor. 

 

Për këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar i Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 
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Andaj, në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

Taksa gjyqësore  

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me datë 23 dhjetor  

2016, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më  12/11/ 2020 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues             _________________          

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



VII 

 

      


