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                 ARJ.nr. 42/2021 

 

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, H. B. nga , të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson, Valon Hasani avokat nga ..., kundër të paditurit  Administrata Tatimore 

e Kosovës me seli në ... lidhur me anulimin e vendimit të paditurit nr.../2016,të datës 17. 08. 

2016, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor të 

paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit AA. nr. 419/2019, të datës 

11.02.2021, në seancën e mbajtur me datë 25 maj 2021, merr këtë;  

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 H. B., kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Administrative, AA. nr. 419/2019, të datës, 11.02.2021. 

                                                                  A r s y e t i m i 

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

Administrative, AA. nr. 419/2019, të datës 11.02.2021 është refuzuar si e pa bazuar ankesa e 

paditësit H.B., ndërsa aktgjykimi Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për Çështje 

Administrative, divizionit fiskal, A nr. .../2016, i datës 17.04.2019, vërtetohet. 

Paditësi për mes të autorizuarit, avokat Valon Hasani në këtë gjykatë parashtron kërkesë 

për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor me të cilën e konteston ligjshmërinë e 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për Çështje Administrative, 

divizionit fiskal, A nr. 1450/2016, i datës 17.04.2019, dhe të Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ai 

pretendon se aktgjykimi kontestur është i përfshirë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

Propozon që kërkesa për rishqyrtim të jashtzakonshëm të vendimit gjyqësor të aprovohet si e 

bazuar, ndërsa të ndryshohet aktgjykimi Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për 

Çështje Administrative, divizionit fiskal, A nr. 1450/2016, i datës 17.04.2019, dhe  aktgjykimi i  

Gjykatës së Apelit AA. nr. 419/2019, i datës 11.02. 2021, në atë mënyrë që të anulohet Vendimi 

i departamentit për ankesa të Administratës Tatimore të Kosovës me numër, /2016, i datës 
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17.08.2016, duke e detyruar këtë të fundit ta rishqyrtoj ankesën e paditësit, duke e zbatuar në 

mënyrë të drejtë të drejtën materiale.  

Gjykata Supreme në pajtim me nenin 53 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka 

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

të paditësit, lidhur me rishqyrtimin e vendimit gjyqësor dhe shqyrtimit edhe të shkresave tjera të 

lëndës gjen  se:  

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

Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA. 

nr. 419/2019, të datës 11.02.2020, është refuzuar si e pa bazuar ankesa e paditësit H. B., ndërsa 

aktgjykimi Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për Çështje Administrative, 

divizionit fiskal, A nr. 1450/2016, i datës 17.04.2019, është vërtetuar ,me të cilin është refuzuar 

si e pabazuar kërkesë padia e paditësit për shfuqizimin e vendimit  e të paditurit – departamenit 

për ankesa të Administratës Tatimore të Kosovës nr. …/2016, të datës 17.08.2016.  

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata Supreme pas 

ekzaminimit të aktgjykimit të kontestuar dhe shqyrtimit të pretendimeve nga kërkesa, ka gjetur 

që gjykata e shkallës së dytë ka vepruar drejtë me refuzuzimin 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 gjykate, meqë aktgjykimet e atakuara nuk 

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

tij.   

 Kolegji i kësaj gjykate vlerëson se Gjykata e shkallës së parë ka 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 në shqyrtim  me refuzimin  e 

kërkesëpadisë së paditësit dhe lënien në fuqi të vendimit të organit të paditur, sepse paditësi edhe 

në procedurë gjyqësore  nuk ka ofruar dëshmi konkrete  se për periudhën tatimore 05/2010-

12/2010,  subjekti tatimor “M.”, sh.a.,  aksionar i të cilit ishte, se i ka deklaruar obligimet tatimore 

të realizuara nga importet, (gjendje kjo e vërtetuar në bazë të dokumenteve dhe informatave të 

marra nga Dogana e Kosovës  dhe Banka), prandaj gjykata e shkallës së parë  i pranon si të 

dëshmuara konstatimet dhe të gjetura të theksuara në aktvendimin e organit të paditur, se nëse 

shoqëria aksionare nuk i përmbush obligimet  dhe detyrimet ndaj kreditorëve, atëherë këto 

obligime i bartin përfaqësuesit juridik përgjegjës të subjekteve  ashtu si parashihet sipas 

dispozitave ligjore nga neni 16 dhe 25,  të Ligjit 03/L-222, të ATK-së dhe procedurave, në bazë 

të cilave dispozita janë shpallur përgjegjës aksionarët  e subjektit  “M.” sh.a. Nga gjykata e 

shkallës së parë është vlerësuar si i drejtë  vendimi i të paditurës me të cilin , në bazë të 

autorizimeve si në kuptim të nenit 26 të Ligjit 03/L-222, të ATK-së dhe procedurat  i ka obliguar 

aksionarët  e këtij subjekti si persona të tretë  në këtë rast paditësin dhe  aksionarët e tjerë 

përgjegjës  të paguajnë obligimet tatimore, sipas njoftim rivlerësimit  shtesë për TVSH dhe TAK,  

me nga 20% të borxhit total në shumë prej 19,773.75€, për secilin aksionar në shumë prej 

3,954.75€. 
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Gjykata e Apelit me refuzimin e ankesës së paditësit  dhe vërtetimin  e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë po ashtu ka vendosur drejtë bazuar në prova dhe ligj sepse, është 

vërtetuar se  paditësi në kohën e hartimit të raportit nga vizitat  përmbushëse të inspektorëve të 

ATK-së  të dt. 16.06.2016 ,subjekti tatimor “M.” sh. A., kishte pesë(5), aksionar me nga 20% të 

aksioneve , dhe në bazë të këtij vlerësimi   ky subjekt ka pasur   obligime në shumë prej 19,548.75 

euro, dhe një gjobë prej 225,00 euro, andaj ky obligim tatimor është ndarë për tu përmbushur në 

katër aksionar  në pjesë të barabarta   me nga 3,954.75 euro. Pretendimet e paditësit se ai nuk 

është përgjegjës për obligimet e shoqërisë aksionare  pasi që ai nga muaji 06/2010, nuk është 

aksionarë  i këtij subjekti i refuzon si të pa bazuara, sepse nga vizita përmbushëse e realizuar, 

vërtetohej se ai ishte njëri ndër aksionarët e këtij subjekti.  

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

materiale , si dhe theksimet e tjera  si në arsyetim të saj se,  gjykatat e instancave më të ulëta  nuk 

i kanë zbatuar  drejtë dispozitat e nenit 16 dhe 25 të Ligjit 03/L-22, për ATK dhe procedurat dhe 

pasi i interpreton dispozitat e cekura thekson se, këto dispozita bëjnë fjalë për organizata të pa  

inkorporuara  të cilat janë biznese individuale  gjer sa shoqëritë aksionare  janë shoqëri  të 

inkorporuara, andaj pa të drejtë është obliguar me obligime tatimore, se ky nuk është person 

përgjegjës i këtij subjekti, (menaxher apo drejtor), se  gjykatat nuk e kanë zbatuar nenin 128 të 

Ligji për shoqëritë tregtare ejt.  Kolegji i Gjykatës Supreme këto pretendime dhe të tjerat i 

shqyrtoi në tërësi në baza ligjore dhe i refuzon si të pa bazuara dhe jo me ndikim për vendosjen 

ndryshe të kësaj çështje nga ajo e vendosur si në organin e paditur dhe gjykatat e instancave më 

të ulëta  të cilat si në aktgjykimet e tyre kanë vendosur drejtë në baza ligjore dhe kanë dhënë 

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

sepse paditësi në asnjë fazë nuk ka paraqitur prova të kundërta nga ato të paraqitura nga organi 

i paditur si në vendimin e saj ku pa dyshim është vërtetuar se subjekti “M.” sh.a, aksionar i të 

cilit është paditësi nuk i ka deklaruar importet për periudhën tatimore, 05/2010 deri 12/2010, 

andaj me të drejtë është obliguar me tatim shtesë, sipas pjesës së tij si aksionar,  mbështetur në 

dispozitat ligjore të nenit 14,15 dhe 19 të Ligjit për ATK dhe procedurat, dhe është  ngarkuar me 

obligime tatimore për TVSH  dhe TAK. Po ashtu nuk janë të qëndrueshme pretendimet si në 

kërkesë dhe në të gjitha fazat  e atakimit të Aktvendimit të organit të paditur se, ky nuk  mund të 

jetë përgjegjës për tu ngarkuar me obligimet e subjektit “M.”, sh.a., në bazë të dispozitave të 

cilat i citon si në kërkesë, nenit 16, 25 dhe 26, të Ligjit 03/L-222, për ATK dhe procedurat, sepse 

në bazë të këtyre dispozitave përcaktohet se kur mbledhja e detyrimeve tatimore- pagesa e  

detyrueshme, nuk mund të përmbushet nga subjekti tatimor, atëherë pagesa e detyrimeve mund 

të kërkohet nga  përfaqësuesit, përkatësisht personat e tretë, e që në këtë rast janë paditësi dhe 

aksionarët e tjerë  të cilët janë të regjistruar si aksionar  të subjektit M.”,sh.a., Prandaj janë të pa 

qëndrueshme thirrjet e paditësit në dispozitat e nenit 128 të Ligjit për Shoqëri Tregtare, sepse 

kjo dispozitë ligjore dhe as dispozitat ligjit pasues, nuk e parashohin, përkatësisht nuk e 

rregullojnë lirimin e një aksionari nga përgjegjësia e shoqërisë aksionare për detyrimet tatimore 

ndaj ATK-së, gjer sa kjo çështje është e rregulluar me ligjin material tatimor të ATK-së dhe 

procedurat lidhur me obligimet dhe përgjegjësit e përfaqësuesve juridik përgjegjës, të 

subjekteve, për përmbushjen e obligimeve tatimore, ashtu si theksuara si më lartë të Ligjit 03/L-

222. 
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Sipas mendimit të kësaj gjykate, gjykatat e instancave më të ulëta dhe organi i paditur 

administrativ, në mënyrë të drejtë kanë vërtetuar se subjekti tatimor „M.“,sh.a., ishte i regjistruar 

prej vitit 2007, si shoqëri  aksionare nga 5 aksionarë me nga 20%, të aksioneve dhe njëri ndër ta 

ishte drejtor i këtij subjekti , gjer sa ishte evidente se  sipas raportit të kontrollit  ky subjekt kishte 

obligime tatimore të pa inkasuara të cekura si më lartë. Edhe pse nga organi i paditur ishin 

ndërmarrë të gjitha veprimet për inaksimin nga subjeti –shoqëria aksionar me që kjo nuk kishte 

mundur të realizohet, bazuar sipas dispozitave ligjore të cekura si më lartë  janë obliguar 

aksionarët  për bartjen e obligimit tatimor të lartë cekur si persona përgjegjës  të shoqërisë 

aksionare. Sipas mendimit të kësaj gjykate, i padituri ka vepruar drejtë  kur me vendimin e 

kontestuar nr. 242/2916 dt. 17.08.2016, e ka refuzuar ankesën e paditësit dhe e ka lënë në fuqi, 

njoftim rivlerësimin e tatimit shtesë. Nga kjo që u parashtrua, kjo gjykatë ndan mendimin se 

vendimi i Departamentit për ankesa në Administratën Tatimore të Kosovës, është plotësisht i 

drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi të ATK-së.  

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

faktet vendimtare  të cila 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, 25 maj 2021, ARJ Nr. 42/2021 

 

Procesmbajtës,        Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi                               Ragip Namani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


