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  KF.nr.147/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e shkallës së parë, Departamenti 

Fiskal, me gjyqtarin Fisnik Nuli, dhe me zyrtarin ligjor Fisnik NULI, në kontestin 

tregtar - administrativ të paditësit “Sh...” sh.p.k me seli në Gjakovë, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Kushtrim Bytyqi, Avokat në Prishtinë, kundër të paditurit 

Dogana e Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike - anulim vendimi, objekt kontesti – 

Lirim nga Taksa Doganore, vlerë kontesti 2,167.80 €, në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

kryesor publik të mbajtur me datë 17.01.2023, në prani të përfaqësuesit të autorizuar të 

paditësit Avokat Kushtrim Bytyqi, e përfaqësuesit të autorizuar të palës së paditur B.S, 

mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit “Sh...” sh.p.k me seli në Gjakovë, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson Kushtrim Bytyqi, Avokat në Prishtinë, si e bazuar; 

II. ANULOHET aktvendimi me nr.01.3.2.2/17378 i datës 03.02.2020 i Doganës së 

Kosovës me seli në Prishtinë; 

III. OBLIGOHET e paditura Dogana e Kosovës me seli në Prishtinë, që paditësit 

“Sh...” sh.p.k me seli në Gjakovë, t’ia kthejë mjetet e paguara më tepër në emër 

të taksës doganore 10%, në vlerë prej 2,167.80 €, për DUD-in kontestues R-

34003/12.10.2019, me kamatë ligjore prej 8 % nga data e pagesës 14.10.2019 e 

deri në kthimin e plotë, në afat prej 15 ditësh nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi “Sh...” sh.p.k me seli në Gjakovë, me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 

05.03.2020, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ kundër të paditurës Dogana e 

Kosovës në Prishtinë, kundër aktvendimit nr.01.3.2.2/17378 i datës 03.02.2020, duke i 

propozuar gjykatës që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit “Shpati AM” 
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sh.p.k me seli në Gjakovë, dhe të anulohet aktvendimi i Sektorit të Rishqyrtimeve të 

Doganës së Kosovës nr.01.3.2.2/17378 i datës 03.02.2020, dhe të detyrohet e paditura 

Doganës së Kosovës, që të bëjë kthimin e mjeteve të paguara në emër të detyrimeve të 

importit në shumë e cila do të precizohet në seancë, të paguara me rastin e realizimit të 

importeve për shkak të mos lirimit të mallrave/lëndë e parë nga këto detyrime. Në 

seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i autorizuar i 

paditësit ka deklaruar se: ‘’Mbesim në tërësi si në të theksuarat në padi dhe ne bazë të 

seancave të kaluara. Në bazë të ekspertizës e precizoj kërkesëpadinë ashtu që, vlera e 

kontestit në këtë lëndë është 2,167.80 Euro të cilat paditësi kërkon t’i kthehen nga e 

paditura si dhe parashtroj kërkesën aksesore, përkatësisht kamatën ligjore në shkallë 

prej 8% nga data e pagesës së detyrimeve doganore 14.10.2019 e deri në kthimin e 

plotë. Duke marrë për bazë të theksuarat dhe provat e administruar i propozoj gjykatës 

që të aprovojë padinë e paditësit në tërësi si të bazuar, ashtu që të anuloj aktvendimin e 

atakuar dhe të detyroj të paditurën që t’i kthej paditësit mjetet në vlerë prej 2,167.80 

Euro, me kamatë ligjore prej 8% nga data 14.10.2019 e deri në kthimin e plotë. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigje në padinë të datës 02.07.2021 e konteston në tërësi si të pa 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit. Aktvendimi i atakuar është marr komfor të gjitha 

dispozitave në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky vendim është marr me 

shkelje ligjore nuk qëndron fare me arsyetimin se vendimi i atakuar është marr komfor 

legjislacionit në fuqi dhe në mënyrë të drejtë, ndërsa pala paditëse pretendimet e veta 

nuk i ka vërtetuar as edhe me një provë të vetme. Andaj, i propozon Gjykatës që padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar duke lënë në fuqi 

vendimin kontestues si të ligjshëm. Ndërsa seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës ka deklaruar se: Qëndrojmë pranë 

të cekurave në seancat e kaluara njëherit theksojmë se aktvendimi i nxjerrë nga Dogana 

është i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi dhe konsiderojmë se dogana me të drejtë ka 

refuzuar ankesën e subjektit meqenëse produktet e aplikuara për lirim nuk paraqesin 

lëndë të parë, pasi që këto produkte vetëm montohen dhe nuk pësojnë ndryshime, mbi 

këtë bazë konsiderojmë se kërkesa e subjektit në procedurë, këtu paditësit, është e 

pabazuar. Andaj, i propozojmë gjykatës që të refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë dhe të 

lë në fuqi vendimin kontestues si të ligjshëm dhe të drejtë. Nuk kemi vërejtje në 

ekspertizë, Mbi bazën e provave të administruar në këtë fazë të procedurës 
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konsiderojmë se argumentohet mjaftueshëm se aktvendimi i sjellë nga dogana është në 

harmoni të plotë me dispozitat ligjore, andaj i propozojmë gjykatës që të sjell aktgjykim 

me të cilin refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar dhe lënë në fuqi aktvendimin 

kontestues të Doganës së Kosovës. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën 

e provave të shqyrtimit gjyqësor kryesor-publik të datës 17.01.2023, ka administruar 

provat dhe atë: Aktvendimi 17378/03.02.2020; Kërkesat e ushtruar në Doganën e 

Kosovës dhe në ATK të dt:11.10.2019, së bashku me aplikacionin për lirimet në 

importim të lëndës së parë; Vendimi ILP TVSH me nr.584/2019 i dt:23.10.2019, së 

bashku me Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi, Vendimi ILP TVSH nr.363/2019 i 

dt:01.04.2019 së bashku me Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi, Vendimi ILP TVSH 

nr.366/2020 i dt:30.10.2020 së bashku me Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi; Vendimi 

ILP TVSH nr.31/2020 i dt:03.02.2020 së bashku me Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi; 

E-mail-at e datës 02.04.2019, 08.03.2019, 14.11.2019, 03.02.2020, 24.01.2020, 

22.01.2020; Plani vjetor i prodhimit për vitin 2019; Përgjigja në padi e dt:02.07.2021; 

Ankesa e ushtruar në Doganën e Kosovës 17378/09.12.2019; Ekspertiza financiare e 

dt:27.06.2022 si dhe plotësim-ekspertiza financiare e dt:30.11.2022; Pagesa bankare e 

dt:14.10.2019; DUD-i nr. R-34003/12.10.2019; Fatura nr.2019-LK-667. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi dhe seancë, 

përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë kontest tregtar-administrativ, bëri 

ballafaqimin e provave që kanë ofruar të dy palët, dhe bëri vlerësimin e secilës provë 

veç e veç  dhe të gjithave se bashku, mbështetur edhe në dispozitat nga neni 8, të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore (LPK-së), dhe arriti në përfundimin se në këtë kontest 

tregtar administrativ, duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat e administruara në këtë kontest tregtar administrativ, shkresat e lëndës, 

aktvendimit kontestues, dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, Gjykata ka 

gjetur se nuk është kontestues fakti se komisioni i themeluar me vendim të posaçëm  

me vendimin ILP TVSH NR. 363/2019 të datës 01.04.2019, e ka aprovuar kërkesën e 

subjektit “Sh...” me NUI: .... nr.05/06/174 datë 11.10.2019 për lirim në importim të 

lëndës së parë të përshkruara në Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi dhe ka korrigjuar 

vendimin nr.311/2019 të datës 08.03.2019. Tutje, nuk është kontestues as fakti se me 
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vendimin ILP TVSH NR. 584/2019 të datës 23.10.2019, e ka aprovuar kërkesën e 

subjektit “Sh...” me NUI: .... nr.05/06/1377 datë 22.03.2019 për lirim në importim të 

lëndës së parë të përshkruara në Anekset 1 dhe 2 të këtij vendimi dhe ka korrigjuar 

vendimin nr.311/2019 të datës 08.03.2019, duke shtuar në Aneksin 2 të këtyre 

vendimeve edhe kodet tarifore kontestuese 74122000 dhe 40069000. Nuk është 

kontestues as fakti se këtu paditësi me datë 12.10.2019, përmes DUD-it R-34003, ka 

importuar mallin lëndor e në të cilin është kalkuluar edhe taksa doganore 10%, në 

emërtimet 16 dhe 18, të këtij DUD-i për kodet tarifore kontestuese 74122000 dhe 

40069000. 

 

Nga ekzaminimi i vendimit kontestues, Gjykata konstaton se e paditura Dogana e 

Kosovës Sektori për Rishqyrtimin e Vendimeve e ka refuzuar kërkesën e subjektit në 

procedurë këtu paditësit, për rishqyrtimin e aneksit II, të vendimit ILP TVSH 

NR.584/2019 të datës 23.10.2019,  të lëshuar nga komisioni për lirim nga TVSH-ë dhe 

taksë doganore si të pabazuar me arsyetimin se Dogana e Kosovës ka ardhur në 

përfundim se paditësi nuk e gëzon të drejtën për lirim nga taksa doganore ngase nuk 

plotësohen kushtet të cilat cilësohen si lëndë e parë pasi që këto produkte janë produkte 

të cilat montohen në produkt dhe nuk pësojnë ndryshime.  

 

Për të vërtetuar konstatimet e cekura si në arsyetimin e vendimit kontestues dhe 

pretendimet e paditësit të paraqitura në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, Gjykata 

sipas propozimit të autorizuarit të palës paditëse përmes aktvendimit A.nr. 513/2020 të 

datës 30.03.2020, ka caktuar ekspertizë financiare në këtë kontest tregtar administrativ 

me ekspertin financiar R.S, i cili ka pasur për detyrë që bazuar në shkresat e lëndës të 

konstatojë llogaritjen e dëmit dhe fitimit të humbur për periudhën kontestuese, 

përkatësisht për periudhën prej 11.10.2019 deri më 02.02.2020, dhe të konstatoj faktet 

tjera të rëndësishme sipas shkresave të lëndës  dhe sipas vërejtjeve të palëve, si dhe të 

jep konstatimin dhe mendimin profesional. Eksperti Financiar në ekspertizën financiare 

të datës 27.06.2022 dhe plotësimin e ekspertizës financiare të 30.11.2022 ka konstatuar 

se: “Pas analizimit të dhënave dhe përllogaritjeve të bëra vijmë në përfundim se vlera 

e doganës 10% për 2 emërtimet e DUD-it kontestues është 2,167.80 €. Derisa për 

detyrën e dhënë nga gjykata për kalkulimin e  fitimit të humbur, konstatojmë se në këtë 

rast nuk ka fitim të humbur për shkak se mallrat janë vendosur prodhim dhe qarkullim 

dhe të njëjtat nuk kanë prodhuar ndonjë efekt humbje pasi është fjala edhe për TVSH 
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të zbritshme e cila i atribuohet palës paditëse”.  Në seancën e shqyrtimit gjyqësor-

kryesor eksperti financiar deklaron se: “Ekspertiza është formuluar dhe janë konstatuar 

dëmi eventual i shkaktuar për palën paditëse. Plotësim ekspertiza është bërë vetëm për 

pjesën e TVSH-së së pasqyruar në tabelën në ekspertizën bazë. Me plotësim është 

korrigjuar ky pasqyrim dhe plotësim ekspertiza paraqet përllogaritjen e saktë të 

detyrimeve reciproke të palëve’’. 

 

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe i’a dha besimin e plotë ekspertizës së 

lartpërmendur, ngase ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën 

e njohurive profesionale, dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoj si të drejta 

për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë konflikt administrativ, si dhe e njëjta është 

në harmoni me legjislacionin doganor të aplikueshëm. 

 

Gjykata nga vendimi ILP TVSH NR.363/2019 të datës 01.04.2019, ka gjetur se i njëjti 

ka aprovuar kërkesën e këtu paditësit për lirim në importim të lëndës së parë siç janë 

përshkruar në aneksin I dhe II të këtij Vendimi, duke shtuar përveç tjerash edhe kodi 

tarifor 74122000. Pra, me këtë vendim i cili është nxjerr me datë 23.10.2019 bëhet 

korrigjimi i vendimit të datës 01.04.2019, nga komisioni i veçantë ku është pjesë edhe 

vet e paditura. 

 

Gjykata nga vendimi ILP TVSH NR. 584/2019 të datës 23.10.2019, ka gjetur se me 

këtë vendim është korrigjuar vendimi si më lartë ILP TVSH NR.363/2020 i datës 

01.04.2019, duke shtuar në Aneksin 2 të këtij vendimi përveç tjerash edhe kodin tarifor  

40069000 me përshkrime të sakta të mallit sipas këtyre kodeve tarifore. Pra, me këtë 

vendim i cili është nxjerr me datë 23.10.2019 bëhet korrigjimi i vendimit të datës 

01.04.2019, nga komisioni i veçantë ku është pjesë edhe vet e paditura. 

 

Gjykata nga DUD-i nr. R-34003/12.10.2019, ka konstatuar se këtu paditësi në dy 

emërtime përkatëse, respektivisht emërtimet 16 dhe 18 të këtij DUD-i ka importuar 

mallra, me kodet tarifore 74122000 dhe 40069000, e të cilat kode nuk kanë qenë të 

përfshira në aneksin II të vendimit fillestar ILP TVSH NR. 311/2019 të datës 

08.03.2019, por se janë përfshirë më vonë në aneksin II të vendimit ILP TVSH NR. 

363/2020 i datës 01.04.2019, dhe ILP TVSH NR. 584/2019 të datës 23.10.2019, si 

korrigjim i vendimit bazë fillestar. Andaj, gjykata duke krahasuar periudhën nga data e 
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vendimit bazë fillestar ILP TVSH NR.311/2019, e që është 08.03.2019, e deri në 

sjelljen e vendimeve tjetër nga vet komisioni ku është pjesë e këtij komisioni edhe e 

paditura respektivisht vendimi ILP TVSH NR. 363/2019, e i cili është i datës 

01.04.2019 dhe ILP TVSH NR. 584/2019 i datës 23.10.2019 ka ardhur në përfundim 

se DUD-i kontestues R-34003 /12.10.2019 i takon kësaj periudhe kohore, brenda këtyre 

dy vendimeve, dhe se me korrigjimet e bëra me vendimet ILP TVSH NR. 363/2019, i 

datës 01.04.2019 dhe ILP TVSH NR. 584/2019 i datës 23.10.2019, nga vet e paditura 

është vërtetuar baza e kërkesëpadisë në mënyrë të pa kontestueshme.  

 

Nga kjo gjendje faktike, Gjykata vlerëson se e paditura pa bazë ligjore dhe prova 

materiale të besueshme ka kalkuluar taksën doganore 10% në dy emërtimet përkatëse 

të këtij DUD-i R-34003 /12.10.2019, e që u referohet mallrave me kode tarifore 

74122000, dhe 40069000, të përfshira tani në aneksin II të vendimeve ILP TVSH NR. 

363/2019, i datës 01.04.2019 dhe ILP TVSH NR. 584/2019 i datës 23.10.2019, e të cilat 

kanë pasur ndikim financiar në shumën prej 2,167.80 euro. 

 

Prandaj nga gjendja faktike e vërtetuar më lartë, Gjykata përfundimisht cilëson se 

pretendimet e paditësit janë plotësisht të bazuara dhe të drejta dhe se dokumentacioni i 

prezantuar është i pa kontestueshëm nga pikëpamja ligjore për zhdoganimin e mallit 

lëndor në dy emërtime përkatëse të DUD-it R-34003 /12.10.2019, me lirim nga taksa 

doganore 10%. Nisur nga kjo, gjykata duke vepruar në përputhje me dispozitat e nenit 

292 pika b, të KDAK-së nr.03/L-109, nenit 46 paragrafi 4 dhe 5 të Ligjit nr.03/L-202 

për Konfliktet Administrative, miratoj kërkesëpadinë e paditësit, e anuloj vendimin e 

kontestuar të paditurës dhe e detyroj të paditurën që paditësit për kodet tarifore 

74122000, dhe 40069000 për mallin lëndor sipas DUD-it R-34003 /12.10.2019, dhe 

t’ia kthejë mjetet e paguara më tepër në emër të taksës doganore 10%, në vlerë prej 

2,167.80 me kamatë ligjore prej 8 %, duke filluar nga dita e pagesës së mjeteve me datë 

14.10.2019, e deri në pagesën definitive në afat prej 15 ditësh nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. 

 

Gjykata konstaton se shuma e paguar më tepër nga paditësi në emër të taksës doganore 

10%,  u konstatua nga ekspertiza financiare e datës 27.06.2022, plotësim ekspertiza 

financiare e datës 30.11.2022, dhe sqarimit të ekspertit financiar R.S në seancën e datës 

17.01.2023. 
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Lidhur me kamatën Gjykata ka vendosur konform nenit  378 të LMD-së, me të cilin 

përcaktohet se “Përveç borxhit kryesor (kryegjëja), debitori po ashtu ka për detyrim 

edhe kamatën, në qoftë se e njëjta është përcaktuar nga ligji ose në rast se kreditori dhe 

debitori ashtu kanë kontraktuar”, dhe nenit 382, lidhur me kamatëvonesën, paragrafi 1. 

“Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit 

kryesor, edhe kamatën”, dhe paragrafi 2. “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind 

(8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”. 

 

Gjykata i ka vlerësuar deklarimet dhe provat tjera materiale të cilat gjenden në shkresat 

e lëndës, por erdhi në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen ndryshe të 

kësaj çështje juridike administrative. 

 

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 46 par. 2, 

4 dhe 5 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.147/22 datë 17.01.2023 

 

Zyrtari Ligjor                                                                           Gj y q t a r i, 

Albert HALITI                                                                Fisnik NULI 

_____________________                                                     _________________                                                                                 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga marrja e të 

njëjtit, dhomave të shkallës së dytë, përmes dhomave të shkallës së parë të kësaj gjykate.  


