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      ARJ.nr. 52/2021 

 

Gjykata Supreme në Prishtinë, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Ragip Namani kryetar, 

Shukri Sylejmani dhe Albert Zogaj anëtarë, me pjesëmarrje të bashkëpunëtorit profesional, 

Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në konfliktin administrativ të paditësit, NTP “G.”, me seli në 

P....kundër të paditurit  Administrata Tatimore e Kosovës me seli në P...., lidhur me anulimin e 

vendimit të paditurit nr...../2016,të datës 01.08. 2016, duke vendosur sipas kërkesës për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor të paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit AA. nr. 376/2019, të datës 05.02.2021, në seancën e mbajtur me datë, 17 

qershor 2021, merr;  

A K T G J Y K I M 

Refuzohet si e pa bazuar kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, 

e parashtruar nga paditësi, NTP “G.”, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Administrative, AA. nr. 376/2019, të datës, 05.02.2021. 

                                                                  A r s y e t i m i 

Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit-Departamenti për Çështje 

Administrative, AA. nr. 376/2019, të datës 05.02.2021, është refuzuar si e pa bazuar ankesa e 

paditësit NTP “G.”, ndërsa është vërtetuar aktgjykimi Gjykatës Themelore në Prishtinë- 

Departamentit për Çështje Administrative, divizionit fiskal, A nr. 1503/2016, i datës 07.02.2019, 

me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia e paditësit për shfuqizimin e vendimit  të 

paditurit-  departamenti për ankesa të Administratës Tatimore të Kosovës nr. …./2016, të datës 

01.08.2016. 

 Paditësi-pronari A.P. në këtë gjykatë parashtron kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor me të cilën e konteston ligjshmërinë e aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit 

A.A.nr.376/2019, të dt. 05.02.2021. Ai pretendon se aktgjykimi I kontestuar është i përfshirë me 

shkelje të drejtës materiale. Propozon që kërkesa për rishqyrtim të jashtzakonshëm të vendimit 

gjyqësor e paditësit NTP “G.”, të aprovohet në tërësi si e bazuar, ndërsa të anulohen si të pa 

bazuar, aktgjykimi i Gjykatës së Apelit AA. nr. 376/2019, i datës 05.02. 2021, dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative, divizionit fiskal, A 
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nr. 1503/2016, i datës 07.02.2019, me të cilin është lënë në fuqi Vendimi i të paditurit  ATK-së, 

nr...../2016, i dt. 01.08.2016, i cili po ashtu automatikisht anulohet  si pasojë e anulimit të 

aktgjykimeve të lartpërmendur ,me çka paditësi lirohet nga detyrimi për t’ia paguar ATK-së 

tatimet shtesë, bashkë me ndëshkime dhe interes të përmendura në Raportin e Kontrollit dhe në 

Vendimin e departamentit për ankesa të paditurës,  nr...../2016, të dt. 01.08.2016, ose të anulohen 

si të pa bazuar aktgjykimet e cekura si më lartë të instancave më të ulëta dhe lënda ti kthehet në 

rishqyrtim dhe rivendosje gjykatës së shkallës së parë.  

Gjykata Supreme bazuar në nenin 53 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka mbajtur 

seancë dhe pas vlerësimit të aktgjykimeve të kontestuara, sipas pretendimeve në kërkesë dhe 

shqyrtimit edhe të shkresave tjera të lëndës gjen se:  

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor është e pa bazuar. 

 Gjykata Supreme pas ekzaminimit të aktgjykimit të kontestuar ka gjetur që gjykata e 

shkallës së dytë ka vepruar drejtë me refuzimin si të pabazuar të ankesës së paditësit dhe 

vërtetimin e aktgjykimit të shkallës së parë. Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit dhe të 

Gjykatës Themelore, në tërësi e aprovon edhe kjo gjykatë, meqë aktgjykimet e atakuara nuk janë 

të përfshirë me shkelje të së drejtës materiale ashtu si pretendon paditësi në kërkesën e tij.   

 Kolegji i kësaj gjykate vlerëson se Gjykatat e instancave më të ulëta kanë vlerësuar drejtë 

ligjshmërinë e vendimit përfundimtar të organit të paditur , ashtu që edhe në procedurë gjyqësore 

në mënyrë të plotë është vërtetuar gjendja faktike e çështjes,  dhe ka rezultuar me refuzimin  e 

kërkesëpadisë së paditësit si dhe ankesës nga gjykata e shkallës së dytë dhe lënien në fuqi të 

vendimit të organit të paditur, sepse është vërtetuar se, subjekti tatimor  NTP“ G.”, për periudhën 

,07/2012,deri 12./2013, nuk i ka deklaruar  të gjitha importet, e dëshmuar sipas provave të 

siguruara nga pala e tretë Dogana e Kosovës. Kjo gjendje është vërtetuar sipas vlerësimit nga 

raporti i kontrollit, bazuar në nenin 14,15 dhe 19.2 të Ligjit 03/L-222 për ATK dhe procedurat, 

dhe pas analizimit të  provave materiale ,importeve ,fletave të punës  si dhe dokumenteve të 

ofruara nga paditësi, ka rezultuar që e paditura mos t’ia njehë paditësit TVSH-në, e zbritshme 

për importet e periudhës së cekur dhe  është obliguar me qarkullim dhe tatim  shtesë  në bazë të 

nenit 38 par.2 , të Ligjit ,nr.03/L146, për TVSH  e cila dispozitë e lejon zbritjen e TVSH-së, jo 

më vonë se në periudhën e fundit tatimor të vitit kalendarik  pas vitit në të cilin ka pasur të drejtë 

në zbritjen e TVSH –së, së zbritshme. Gjykata e shkallës së parë arsyeton tutje se, paditësi nuk 

kishte paraqitur në gjykatë prova materiale që do të dëshmonin çmime tjera të shitjes për importet 

e mallrave e që e kishte për obligim, si në kuptim të nenit 81.F, par. 1. të Ligjit 04/L-102, të 

siguroj fakte që e mbështesin kërkesën e tij, prandaj është vlerësuar se e paditura me të drejtë  

importet e theksuara të tatueshme të vitit 2012, ia llogarit si shitje në fund të vitit me marzhë 

18/%,  e cila bazohet  në informatat e siguruara nga bizneset të cilat merren me shitjen e artikujve 

të njëjtë, sipas vlerës së hapur të tregut ashtu si parashihet në nen 1 par.1.45 të Ligjit 03/L-222, 

dhe neni 24 par. 2 të Ligjit 03/L-146 për TVSH, duke bërë përllogaritjen e shitjeve të pa 

deklaruara  dhe është obliguar me tatim shtesë për TVSH dhe TAP. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore  e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, ndërsa e refuzon ankesën e paditësit si të pa 
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bazuar, duke vlerësuar se shkalla e parë drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore të  LKA-së, LPK-së  

dhe ligjit material  dhe drejtë e ka vërtetuar gjendjen faktike të çështjes, ku është dëshmuar se 

pala ankuese sipas raportit të kontrollit të paditurës  dhe njoftim rivlerësimeve, për periudhën 

07/2012, deri 12/2013, nuk i ka deklaruar të gjitha importet  andaj me të drejtë e paditura nuk i 

ja njeh TVSH-në e zbritshme për këtë periudhë  duke vepruar komform, nenit 38 par. 2  dhe 

nenit 24.par.2 të Ligjit 03/L-146 për TVSH-në. Pretendimet e paditësit në ankesë i vlerëson se 

nuk janë të bazuara dhe të  qëndrueshme, sepse nuk mbështeten në fakte të dëshmuara  në bazë 

të cilave do të vërtetohej gjendje tjetër faktike  për të vendosur ndryshe në këtë qështje. 

Sipas gjendjes faktike të vërtetur nga gjykatat e instancave më të ulëta ashtu si u elaborua 

si më lartë, kolegji vlerëson se në këtë çështje edhe e drejta materiale është zbatuar drejtë  me 

refuzimin e padisë së paditësit si të pa bazuar. Aktgjykimet e kontestuara përmbajnë arsye të 

mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështje të 

cilat arsye dhe fakte i aprovon edhe kjo gjykatë. 

 Pretendimet e paditësit në kërkesë, të cekura si më lartë lidhur me shkeljet e të drejtës 

materiale, dhe theksimet ndër të tjera  si në arsyetim të saj se, gjykata e  shkallës së dytë ashtu 

edhe gjykata e shkallë së parë  në aktgjykimet e tyre nuk kanë dhënë arsye ligjore lidhur me 

pretendimet e paditësit në padi dhe ankesë e që është në kundërshtim me nenin 194 të LPK-së, 

sepse paditësi ka ofruar prova të vlefshme për tu vendosur në favor të tij, se aktgjykimet e 

goditura janë të përfshirë me shkelje të nenit 182.1 dhe 182.2 nën par. (n) të LPK-së, se është 

shkelë edhe e drejta materiale  duke e favorizuar të paditurën, sepse janë marrë parasysh vetëm 

pretendimet e saj me lënien  në fuqi të vendimit e saj, se  marzha e aplikuar 18%, nuk është 

arsyetuar sepse provat nga palët e treta kanë qen të mangëta të cilat nuk korrespondojnë me 

periudhën e kontrollit  dhe sipas llojit të mallit i cili i dedikohej amvisërisë, se e paditura ka 

kërkuar nga paditësi të paguaj dy herë TVSH-në  për të njëjtën periudhë tatimore dhe  duke ju 

rritur pa fakte qarkullimi, si pasojë e rritjes së marzhës,  etj. Kolegji i Gjykatës Supreme këto 

pretendime dhe të tjerat si në kërkesë i shqyrtoi në tërësi në baza ligjore dhe i vlerëson se nuk 

janë të bazuara dhe të qëndrueshme dhe jo me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje nga 

ajo e vendosur si në organin e paditur dhe  nga gjykatat e instancave më të ulëta  të cilat kanë 

vendosur drejtë duke u bazuar në prova dhe ligj. Në aktgjykimet e tyre kanë dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare  të cilat i aprovon edhe Gjykata Supreme, sepse nga 

organi i paditur sipas provave të administruara dhe ballafaqimit të palëve në seancë, në tërësi 

është vërtetuar si në vendimin e saj se subjekti  NTP, “G.”, pas kontrollit të kryer  në kuptim të 

nenit 14,15 dhe 19.2 të ligjit për ATK dhe procedurat nga zyra rajonale e ATK P., sipas njoftim 

rivlerësimit, është  provuar se nuk i ka deklaruar  të gjitha importet për periudhën tatimore, 

07/2012 deri 12/2013,  nga kontrolli ishte vërtetuar se i njëjti nuk kishte mbajtur libra dhe 

regjistrimet e biznesit, ndërsa kishte deklaruar për TVSH  vetëm importet për periudhën 06/2012 

deri 10/2012, ndërsa lloje tjera të tatimit nuk kishte deklaruar. Prandaj për importet e pa 

deklaruara për TVSH dhe TAP, është ngarkuar  duke i regjistruar importet si blerje pa TVSH të 

zbritshme në mbështetje të nenit 38 par.2 të ligjit 03/L-146 për TVSH  dhe neni 20.6 të 

U.A.10/2010, dhe është obliguar me qarkullim dhe tatim shtesë për periudhën e kontrollit. Këto 

importe, nga kontrolli duke u bazuar në nenin 19.3 të Ligjit për ATK dhe neni 30.3, të 

U.A.15/2010, i janë llogarit si shitje në fund të vitit  me marzhë 18%, (sipas informatave nga 
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bizneset-palët e treta për mallin e njëjtë, ku marzha varironte nga 17-22%), dhe si rrjedhojë ka 

rezultuar me tatim shtesë për TVSH dhe TAP, që ka ndikuar në kontribute pensionale, të  

kalkuluara si në raportin e kontrollit.  

Nga kjo gjendje provohet se pretendimet e paditësit nuk janë të bazuara ashtu siç thekson 

se, është ngarkuar pa të drejtë me tatim shtesë  dhe marzhë 18%, në kundërshtim me  Ligjin për 

TVSH dhe aktet nën ligjore, sepse ky subjekt nuk ka paraqitur fatura të blerjes dhe shitjes as në 

fazën e kontrollit, në procedurë ankimore edhe pas dhënies së afatit prej 7 ditë, por as në gjykatë, 

për të dëshmuar çmime tjera të shitjes dhe për tu caktuar marzhë tjetër ashtu si pretendon, gjer 

sa marzha është aplikuar në bazë të vlerës së tregut dhe  mbështetur në nenin 1 par.1.45 i Ligjit 

nr.03/l-222 dhe neni 24 par. 2 të Ligjit nr. 03/l-146 për TVSH, për importet dhe shitjet e pa 

deklaruara për periudhat 2012-2013. Prandaj nga kjo gjendje e vërtetuar rezulton se me të drejtë, 

bazuar në provat e cekura dhe dispozitat ligjore, paditësi  është obliguar me tatim shtesë nga 

ATK. Nga kjo që u parashtrua si më lartë kjo gjykatë ndan mendimin e njëjtë si edhe gjykatat e 

instancave më të ulëta se vendimi i departamentit për ankesa në Administratën Tatimore të 

Kosovës, nr. 242/2916 dt. 17.08.2016, është plotësisht i drejtë dhe i bazuar  në gjendjen faktike 

të vërtetuar si dhe në dispozitat ligjore në fuqi të ATK-së, TVSH dhe akteve tjera ligjore me  

refuzimin e ankesës e paditësit dhe lënijen në fuqi të njoftim vlerësimit të tatimit shtesë të caktuar 

me këntrollë nga regjioni Prishtina I. 

Nga të  cekurat si më lartë, Gjykata Supreme  vlerëson se, gjykatat e instancave më të 

ulëta në këtë qështje juridike admnistrative  drejtë kanë aplikuar dispozitat procedurale. Në 

arsyetimin e aktgjykimeve të tyre  janë  dhënë arsye të  qarta dhe të mjaftueshme lidhur me faktet 

vendimtare  të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Në këtë qështje nuk janë cënuar dispozitat e LPA-

së, të LKA-së, e po ashtu nuk është bërë  zbatim i gabuar i së drejtës  matriale, ashtu si prendon 

pala paditëse në kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, dhe nuk është 

cënuar ligji në dëm të paditësit.  

Nga ajo që u tha si më lartë dhe në bazë të nenit 54 paragrafi 1, të Ligjit për Konfliktet 

Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME  NË PRISHTINË 

 Me datë, 17 qershor 2021, ARJ Nr. 52/2021 

Procesmbajtës,        Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi                               Ragip Namani 

 

 

 

 

 

 

 


