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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0322-A0001 

Në çështjen juridike të: 

A T K (ATK)- Prishtinë.  

Paditësja/ankuesja 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

E paditura    

 

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

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr. Sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën 

e paditëses të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-

0845, të datës 31 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 09 korrik 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

1. Ankesa e ATK-së është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-0845, i datës 31 

gusht 2020. 

3. Lënda dërgohet për rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSK-së tek gjyqtari 

përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 14 shkurt 2014 paditësja-Administrata Tatimore e Kosovës(ATK), kishte parashtruar 

ankesë në DHPGJSK, kundër Vendimeve të Autoritetit të Likuidimit të NSH Miniera dhe 
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Industria e Mazgiti- Golesh, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) MIT053-0005, MIT053-0006 

dhe MIT053-0007, të datës 03 shkurt 2014.  

Me Vendimin MIT053-0005 ishte refuzuar kërkesa si e pa bazuar kërkesa e paditëses për 

pagesën e tatimit për vlerën e shtuar(TVSH) në shumën prej 121.027,96 euro për periudhën 

kohore, muajtë 07, 08, 10 dhe 11 2001, muajtë, 02, 03, 04, 11 dhe 12 2002, muajtë, 03, 04,05, 

06, 07, 08, 09, 10 dhe 11 2003 si dhe për maujtë, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

dhe 12 2004 

Me Vendimin MIT053-0006, ishte refuzuar si e pa bazuar kërkesa e paditëses për tatimin në 

korporatë në shumën prej 51.333,37 euro për periudhën dhjetor 2002 deri në dhjetor 2003.  

Me Vendimin MIT053-0007 ishte refuzuar kërkesa e paditëses për pagesën e tatimit të 

paragjykuar në shumën prej 18.485,75 euro për periudhën kohore shtator-dhjetor 2000 dhe 

mars, qershor, shtator e dhjetor 2002 si dhe mars 2003. 

ATK e kundërshtoi konstatimin e AL të AKP-së se kinse ajo ka kërkuar informata shtesë dhe 

se ATK nuk i ka ofruar ato. ATK thekson se ajo është përgjigjur më 09 dhjetor 2013 me ç’rast i 

janë ofruar AKP-së formularë në të cilët janë përcaktuar lloji dhe shuma e saktë e tatimit dhe 

gjendja SITGAS, ku është përcaktuar obligimi i subjektit i ndarë në kategori si: Tatimi bazë, 

ndëshkimet dhe borxhi i përgjithshëm. ATK ka propozuar që gjykata ta anuloj këtë vendim dhe 

ta obligoj të paditurën që të paguaj shumën e pretenduar në tërësi 

 

Në përgjigjen e saj të datës 12 prill 2019, AKP i kundërshton pretendimet ankimore të 

paditëses si të pa mbështetura dhe konsideron se vendimet e AL të AKP-së janë marrë në 

mënyrë të drejtë dhe duke u bazuar në gjendjen faktike dhe në dispozita ligjore. 

AKP pretendon se paditësi nuk ka ofruar prova dhe dëshmi në mbështetje të prtendimeve të 

saj, siç këkrohet me nenin 7 të LPK-së, andaj propozon që ankesa të refuzohet dhe të 

vertetohen vendimet e kundërshtuara të AL të AKP-së si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Më 31 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-14-0845 me 

të cilin ishte refuzuar ankesa e paditëses dhe ishin vërtetuar vendimet e kundërshtuara të AL 

të AKP-së.  

Shkalla e parë ka konsideruar se vendimet e AL të AKP-së janë të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

Ankuesja nuk ka ofruar një listë të provave mbi të cilat do mbështetje propozimi i saj, andaj ky 

propozom nuk përmban të gjitha elementet që parashihen me nenin 27, pika 2.4 të Shtojcës 

së Ligjit 04/L-035 si dhe nenit 253 të LPK-së dhe se paditësja nuk ka prezantuar fakte në 

kuptim të nenit 7 të LPK-së. Gjykata ka gjetur se e paditura me parashtresat e datës 02 
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dhjetor 2013 kishte kërkuar informacione shtesë dhe dëshmi mbështetëse lidhur me pasqyrën 

standard të borxhit tatimor ku do të pasqyroheshin, qarkullimi, obligimet dhe pagesat e bëra 

nga NSH. Paditësja i është përgjigjur AL të AKP-së, por dokumentacioni i ofruar nuk ishte i 

detajuar siç kërkohej. Andaj, duke u bazuar në ato dëshmi të ofruara, AL i AKP-së nuk ka 

mundur të zbatoj llogaritjen e duhur të borxhit të TVSH-së, të tatimit në korporatë dhe tatimit të 

paragjykuar ndaj parashtruesit. Duke u bazuar në nenin 36. 2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, 

këto kërkesa refuzohen të pa vlefshme dhe jo të rregullta. Gjykata konstaton se AL i AKP-së 

me të drejtë ka vendosur që të refuzohen kërkesat e ATK-së dhe nuk janë evidentuar ndonjë 

shkelje procedural apo ligjore me rastin e vendimmarrjes nga AL i AKP-së, andaj si të tilla këto 

vendime vërtetohen. 

 

Më 09 shtator 2020 paditësja kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi, duke i 

përsëritur sërish argumentet e njëjta edhe sa i përket borxhit kryesor, edhe sa i përket 

ndëshkimeve dhe interesit ligjor. ATK thekson se ajo i është përgjigjur kërkesës së AKP-së për 

informata shtesë dhe së bashku me formularët që specifikojnë saktë vlerën e obligimeve 

tatimore është dorëzuar edhe pasqyra standard e obligimeve tatimore. ATK konsideron se 

vlerësimet në aktgjykimin e ankimuar janë të pa pranueshme dhe të pa bazuara në ligjet 

tatimore, të cilat janë të zbatueshme për të gjitha subjektet në vend.  ATK tërheq vërejtjen 

AKP-së se ATK e ka të regjistruar barrën tatimore për pasuritë e të gjitha ndërmarrjeve që 

kanë obligim tatimor dhe kjo i mundëson që ATK të ketë përparësi para çdo kreditori tjetër. Kjo 

njëherit i pamundëson AKP-së që t’I tjetërso pasuritë që kanë barrë të regjistruara. ATK 

propozon që të aprovohet ankesa e saj, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

dërgohet në rigjykim në shkallë të parë.  

 

Më 27 maj 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë të paditësit ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. 

Në përgjigjen e saj të datës 11 qershor 2021 AKP thekson se qëndrimet e AKP-së qartësisht 

janë theksuar në mbrojtje në shkallë të parë dhe nuk ka nevojë të përsëriten të njëjtat 

argumente. Sipas AKP-së, pretendimet ankimore të paditësit janë të pa bazuara dhe ankesa 

duhet të refuzohet e të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si io drejtë dhe i bazuar në ligj. 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa është e bazuar. 
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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. 

 

Shkalla e parë me aktgjykimin e ankimuar kishte konstatuar se vendimet e AL të AKP-së janë 

të drejtë dhe të bazuar në ligj. Ankuesja nuk ka ofruar një listë të provave mbi të cilat do 

mbështetj propozimi i saj, andaj ky propozim nuk përmban të gjitha elementet që parashihen 

me nenin 27, pika 2.4 të Shtojcës së Ligjit 04/L-035 si dhe nenit 253 të LPK-së dhe se 

paditësja nuk ka prezantuar fakte në kuptim të nenit 7 të LPK-së. Gjykata ka gjetur se e 

paditura me parashtresat e datës 02 dhjetor 2013 kishte kërkuar informacione shtesë dhe 

dëshmi mbështetëse lidhur me pasqyrën standard të borxhit tatimor ku do të pasqyroheshin, 

qarkullimi, obligimet dhe pagesat e bëra nga NSH. Paditësja i është përgjigjur AL të AKP-së, 

por dokumentacioni i ofruar nuk ishte i detajuar siç kërkohej. Andaj, duke u bazuar në ato 

dëshmi të ofruara, AL i AKP-së nuk ka mundur të zbatoj llogaritjen e duhur të borxhit të TVSH-

së, të tatimit në korporatë dhe tatimit të paragjykuar ndaj parashtruesit.  

Ankuesja me ankesë në shkallë të dytë ka përsëritur sërish argumentet e njëjta edhe sa i 

përket borxhit kryesor, edhe sa i përket ndëshkimeve dhe interesit ligjor, duke prtenduar se ajo 

i është përgjigjur kërkesës së AKP-së për informata shtesë dhe së bashku me formularët që 

specifikojnë saktë vlerën e obligimeve tatimore është dorëzuar edhe pasqyra standard e 

obligimeve tatimore. Ankuesja konsideron se vlerësimet në aktgjykimin e ankimuar janë të pa 

pranueshme dhe të pa bazuara në ligjet tatimore, të cilat janë të zbatueshme për të gjitha 

subjektet në vend. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se Shkalla e parë në mungesë të një ekspertize profesionale të fushës 

lidhur me pretendimet e ATK-së dhe bazuar në kundërpërgjgjen e AKP-së, ka marrë një 

aktgjykim të kontestueshëm. ATK pretendon se ka dorëzuar pikërisht dokumentet që ka 

kërkuar AKP-ja. AKP-ja në anën tjetër mendon se këto dëshmi të ofruara nuk janë të 

mjaftueshme për llogaritjen e saktë të borxheve dhe ndëshkimeve të pretenduara.  

Tutje Kolegji I Apelit ka vërejtur se ATK-ja vërtet ka bërë përpjekje të nevojshme për të 

dëshmuar borxhin që NSH i ka ATK-së, por, nëse këto dëshmi të ofruara në këtë faze të 

procedurës janë të mjaftueshme për njohjen e një të drejtet kreditore të pretenduar, nuk mund 

të përcaktohen  nga gjykata pa ndihmën profesionale të ekspertëve të fushës. 
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Prandaj për këtë arsye, kjo lëndë duhet të kthehet në rigjykim në shkallë të parë. Në këtë 

procedurë Shkalla e parë duhet të caktoj një ekspert financiar i cili duhet të konstatoj me 

saktësi, nëse këto dëshmi që i ka ofruar ATK, përmbushin stanndardet e përcaktuara me ligj 

për njohjen e një borxhi të tillë,të pretenduar ndaj NSH-së. 

 

Për këto arsye si më lartë, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën e paditëses si të bazuar dhe 

rrjedhimisht e anulon aktgjykimin e ankimuar si të pa drejtë dhe të pa bazuar në ligj dhe 

lëndën e dërgon në rigjykim në Shkallë të pare tek gjyqtari përkatës. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

Konform nenit 8, paragrafi 2 të Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore të nxjerrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ankuesja nuk ngarkohet me taksë 

gjyqësore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJSK-së, më 09 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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