
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

       

KF.nr.162/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti 

Fiskal, me gjyqtarin Fisnik Nuli, dhe me zyrtarin ligjor Albert Haliti, në kontestin tregtar 

- administrativ të paditësit, të paditësit D.P.Z. “D...” me seli në Prizren, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson shoqëria e avokatëve SCLR Partners SH.P.K, Soliteri Avalla 

P+12, Prishtinë, kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike - 

anulim vendimi, objekt kontesti – Klasifikim Tarifor, vlerë kontesti 10,037.82 euro, në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor të mbajtur, në prani të përfaqësueses së autorizuar 

të palës paditëse Gentiana Behluli, e në prani të përfaqësuesit të autorizuar të palës së 

paditur B.G, me datë 18.01.2023 mori, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit D.P.Z. “D...” me seli në Prizren, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson shoqëria e avokatëve SCLR Partners, Prishtinë, si e 

pa bazuar. 

II. Mbetet në fuqi Aktvendimi nr. 06.2/638/2016, i datës 27.12.2019 i Doganës së 

Kosovës në Prishtinë 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës 

 

 A R S Y E T I M 

 

Paditësi me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 14.02.2020, ka iniciuar kontestin 

tregtar administrativ kundër të paditurit Dogana e Kosovës në Prishtinë, për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të Kodit doganor, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me të cilën i ka propozuar gjykatës 



 2 

aprovimin në tersi të padisë si të bazuar, dhe të anulohet aktvendimi i Doganës së 

Kosovës në Prishtinë nr. 06.2/638/2016, i datës 27.12.2019. Përfaqësuesi i palës paditëse 

si në padi, në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se e 

E paditura duke vepruar sipas aktgjykimit A.nr.1705/16 i dt:10.09.2019, e ka refuzuar si 

të pabazuar kërkesën e paditësit për rishqyrtimin e vendimit të kontestuar me të cilin e 

paditura si rrjedhojë e ndryshimit të numrit tarifor të mallit lëndor, ka ardhur te obligimi i 

paditësit me obligimet doganore shtesë. Sipas aktgjykimit të lartë përmendur gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur ta kthej këtë lënë në ri shqyrtim dhe rivendosje të e paditura, 

pasi sipas gjykatës arsyetimi i vendimit të kontestuar ka rezultuar të jetë me të meta dhe 

si rrjedhojë gjykata e ka obliguar të paditurin që të deklarohet në lidhje me provat e të 

paditësit dhe të nxjerr një mendim të ri tarifor pasi mendimi me të cilin është bazuar e 

paditura nuk ka qenë për subjektin, tani paditësin, dhe po ashtu gjykata i ka vënë në dukje 

të paditurës se kjo e fundit nuk ka pasur prova me të cilat do të mund të konsiderohej si i 

drejtë veprimi i ndërmarr nga e paditura, përkatësisht ndryshimi i numri tarifor. E 

paditura përkundër këtyre obligimeve, përsëri edhe siç ka vendosur herën e parë lidhur 

me këtë çështje, e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e paditësit, pra nuk ka marrë 

parasysh rekomandimet e gjykatës së shkallës së parë. E paditura përsëri ka vendosur në 

kundërshtim me dispozitat e KDA-së sipas të cilave është përcaktuar qartë se për 

ndryshimin e numrit tarifor, e paditura është dashur të  marrë mostrat e mallit dhe në bazë 

të analizave të arrihet në përfundimin se ndryshimi i numrit tarifor është i drejtë dhe i 

bazuar në dispozita ligjore. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon.  

 

E paditura, në përgjigje në padinë të datës 06.04.2021 e konteston në tërësi si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit. Aktvendimi është marr në bazë të dispozitave ligjore që janë në 

fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky vendim është marrë me shkelje ligjore nuk 

qëndron fare, se vendimi i kontestuar është marrë 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. Përfaqësuesi i palës së paditur në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare deklaron se  Aktvendimi i atakuar është marrë në pajtim me 

dispozitat në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala paditëse se ky vendim është marrë në 

shkelje ligjore nuk qëndron, sepse aktvendimi kontestues është marrë në pajtim me 
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legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të drejtë. Mbesim në tërësi sipas sqarimeve dhe 

elaborimeve si në arsyetimin e nxjerrë nga aktvendimi i doganës dhe pa dashur të 

përsërisë të cekurat si në arsyetim të aktvendimit, e njoftojmë gjykatën se dogana edhe në 

ri procedurë i ka marrë për bazë vërejtjet e gjykatës dhe të njëjtave iu ka jep përgjigje dhe 

si të tilla pretendimet e palës paditëse i ka refuzuar. E kundërshtojmë po ashtu 

aktgjykimin e prezantuar gjatë kësaj seance sepse të njëjtën paditësja nuk e poseduar me 

herët dhe përmes këtij aktgjykimi vetëm refuzohet akuza ndaj pronarit, mirëpo në këtë 

seancë kemi të bëjmë me procedurë administrative në të cilën pala paditëse ka obligim 

ndaj të paditurës siç theksohet në shkresat e lëndës. Andaj, nuk mund të merret për bazë 

ky aktgjykim në këtë lëndë. Në ri procedurë e paditura, ka marrë veprime me ç’rast ka 

kërkuar nga Sektori i Tarifës mendim për klasifikim tarifor dhe nga ky sektor, të njëjtit 

janë përgjigjur me e-mail-in e dt:26.12.2019, me ç’rast kanë theksuar se qëndrojnë pranë 

mendimit të lëshuar nga ky sektor për produktet identike, pra sipas mendimit 04.3. 

nr.68/15.10.2015. 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 18.01.2023, ka administruar 

provat dhe atë: Aktvendimi nr.638/2016 i dt:27.12.2019, Aktvendimi nr.638 i 

dt:29.07.2016, Aktvendimi nr.383 i dt:14.07.2016, Urdhërpagesa e dt:18.07.2016, 

Mendimi për klasifikim tarifor nr.68/15.10.2015, së bashku me e-mail-in e dt:26.12.2019; 

Gjendja bankare e llogarisë në “....”, për periudhën 26.05.2015, Përgjigja në padi e 

dt:06.04.2021; Ankesa e ushtuar në Doganën e Kosovës nr.638/01/08/2016; E-mail-at e 

Doganës së Kosovës të dt:26.12.2019, 12.12.2019, 04.12.2019, 02.12.2019 dhe 

14.11.2019; dhe Shënimet e brendshme të doganës të dt:03.06.2016 dhe 20.10.2015 

 

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

përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt 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, i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK-së), dhe arriti në përfundimin se në këtë konflikt administrativ, duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 
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Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, nga DUD-at kontestues të 

Doganës se Kosovës, deklarimeve në ankesë, shkresat e lëndës, aktvendimi kontestues, 

dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, Gjykata ka gjetur se nuk është 

kontestuese fakti se e paditura me datë 14.07.2016, ka nxjerr aktvendimin nr. 04.1/383, 

me të cilin ka ndryshuar kodet tarifore të deklaruara nga vet pala këtu paditësi dhe e ka 

obliguar të njëjtin me detyrime shtesë për DUD-at kontestues, si në këtë Aktvendim.  Jo 

kontestuese mbesin edhe faktet se paditësi, ka ushtruar ankesë pranë Doganës së 

Kosovës, e për të cilën ankesë, Dogana e Kosovës fillimisht ka sjell Aktvendimin nr. 

638/29.09.2016, e pastaj duke vepruar në ri procedurë sipas Aktgjykimit A. nr. 1705/16 

me datë 27.12.2019, ka sjell Aktvendimin nr. 638/2016, si akt administrativ përfundimtar 

i nxjerrë në procedurën administrative në shkallë të dytë, me të cilin ka refuzuar kërkesën 

e këtu paditësit, e kundër të cilit, paditësi prapë me këtë padi, ka iniciuar kontestin tregtar 

administrativ pranë kësaj gjykate. 

 

Nga provat shkresore të administruara në këtë konflikt administrativ, del se e paditura 

Dogana e Kosovës-Sektori i Kontrollit pas Importues duke vepruar sipas detyrës zyrtare, 

me datë 19.05.2016 ka iniciuar kontrollin dokumentar ndaj paditësit, nën dyshimin se nuk 

e ka tarifuar saktë mallin e importuar me DUD-at kontestues. Si rezultat i kësaj e paditura 

- Sektori i Kontrollit Pas Importues, duke u bazuar edhe në Mendimin për Klasifikimin 

Tarifor nr. 68, për mallrat identike me mallrat e zhdoganuara nga këtu paditësi me DUD-

at kontestues, të dhënë nga Sektori i Tarifave, i cili vepron në kuadër të paditurës, ka 

ardhur në përfundim se paditësi me DUD-at kontestues nga data 05.02.2014 e deri më 

30.09.2015, me rastin e zhdoganimit, nuk i ka deklaruar saktë kodet tariforë të mallit, në 

rubrikën 33, të DUD-ve kontestues, ngase mallin e deklaruar për zhdoganim e ka 

deklaruar, me numrin-kodin tarifor 7604210000, numër ky i cili e ka liruar mallin nga 

taksa doganore prej 10%, ndërsa sipas Sektorit të Tarifës pranë të paditurës bazuar edhe 

në Mendim për Klasifikimin Tarifor si më lartë është dashur të tarifohet në numrin-kodin 

tarifor 7610909000, sipas të cilit numër për mallin e deklaruar duhet të paguhet taksa 

doganore prej 10% në vlerë prej 8,651.71€ dhe diferenca e TVSH-së në shumë prej 

1,386.11€, apo gjithsej taksa doganore prej 10,037.82€.  
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Nga kjo gjendje faktike, Gjykata ka pranuar si të bazuar arsyetimin e vendimit të 

paditurës, për arsye se paditësi nuk ka arritur të argumentojë me prova konkrete një 

gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga e paditura me vendimin kontestues 

dhe se dëshmitë e parashtruara nga paditësi nuk kanë ndikim në vendosje ndryshe në këtë 

çështje administrative.  

 

Gjykata vlerëson se nuk qëndron pretendimi i paditësit se e paditura ka bërë vërtetim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për arsye se, nga shkresat e lëndës rezulton se 

paditësi as në procedurë administrative tek e paditura, por as në këtë konflikt 

administrativ gjykatës nuk i ka paraqitur ndonjë dëshmi “informatën tarifore detyruese 

nga BE-ja”, për të mbështetur kodin tarifor të deklaruar përmes DUD-ve kontestues, mbi 

bazën e të cilit deklarim paditësi është liruar nga pagesa e taksës doganore prej 10%. Në 

këtë drejtim, gjykata konstaton se është i pa bazuar pretendimi i paditësit i deklaruar në 

padi sipas të cilit numri tarifor i mallit lëndor të ndryshuar nga Dogana nuk i përgjigjen 

rastin konkret, sepse Sektori i Rishqyrtimeve pranë të paditurës për ta verifikuar edhe 

njëherë klasifikimin tarifor nga Sektori i Tarifës ka kërkuar mendime shtesë e ku nga kjo 

e fundit edhe është dhënë përgjigje përmes e-mailit të datës 26.12.2019, se nëse kemi të 

bëjmë me mall identik atëherë vendimi i kontrollit pas importues është i drejtë, gjë që në 

rastin konkret nuk është kontestuese se mallrat sipas DUD-ve kontestues janë identike 

apo të ngjashme me mallrat sipas mendimeve referuese nga Dogana e Kosovës. 

 

Gjykata duke i pasur parasysh dispozitat ligjore të nenit 123 të Udhëzimit Administrativ 

nr.11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave nr.03/L-109, konstaton se 

në rastin konkret nuk kemi as shkelje esenciale të dispozitave të KDA-së, ngase në 

dispozitën e nenit 123 të UA si më lartë, shprehimisht parashihen dokumentet që duhet 

bashkangjitur deklaratës doganore e ku në mes tjerash në paragrafin 1 pika C thuhet; 

“Dokumentet e kërkuara për aplikimin e aranzhimeve preferenciale tarifore dhe masat e 

tjera që dalin nga rregullat ligjore të zbatueshme për mallrat e deklaruara’’, konstaton 

se ka qenë obligim i paditësit që në procedurë administrative tek e paditura të ofrojë 

prova konkrete për të mbështetur kodin tarifor të deklaruar, respektivisht informatën 

tarifore detyruese nga BE-ja apo autoriteti doganor i shtetit eksportues, për vendosje të 
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mallit lëndor në qarkullim të lirë, gjë të cilën nga shkresat e lëndës rezulton që paditësi 

nuk e ka bërë. Këtë fakt e ka vërtetuar edhe deklarimi i përfaqësueses së paditësit në 

seancën e datës 18.01.2023, ku ka deklaruar se: “është kërkuar nga pala paditëse, mirëpo 

i njëjti nuk ka mundur të siguroj një informatë tarifore detyruese”. 

 

Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se paditësi nuk ka ofruar provat relevante gjegjësisht 

informatën detyruese tarifore nga vendi eksportues dhe i origjinës së mallit, sqarime nga 

prodhuesi, për Deklaratat Doganore kontestuese, për të vërtetuar pretendimin se vërtet 

malli lëndor klasifikohet në kodin tarifore siç janë deklaruar nga paditësi dhe jo ashtu siç 

janë ndryshuar nga e paditura me aktvendimin kontestues. Gjykata nga dispozita e nenit 

24 të KDA-së, ku thuhet se : “Detyrimet e importit për t’u paguar ligjshmërisht kur lind 

një borxh doganor, bazohen në nomenklaturën e mallrave të TARIK-ut, Tarifës Doganore 

të Kosovës, ligjeve të zbatueshme në Kosovë dhe çdo marrëveshje me një vend tjetër apo 

grup vendesh, ku hyn edhe Kosova kur merren masa për lejimin e trajtimin preferencial 

tarifor”, përcakton aplikimin e TARIK-ut në Kosovës, gjithmonë përderisa nuk kemi 

informatë tarifore detyruese për mallin konkret nga BE-ja, apo autoriteti doganor i shtetit 

eksportues të mallit. 

 

Gjykata ka pranuar si të bazuar arsyetimin e vendimit kontestuese, për arsye se, e 

paditura Dogana e Kosovës pas marrjes të Mendimeve për Klasifikim Tarifor nga Sektori 

i Tarifës si sektor i specializuar i cili vepron në kuadër të paditurës, me të drejtë ka 

konstatuar se në rastin konkret malli lëndor është dashur të tarifohet varësisht sipas 

përshkrimeve dhe atë : në numrin-kodin tarifor 7610909000, sipas të cilave numra për 

mallin e deklaruar duhet të paguhet taksa doganore prej 10% në vlerë dhe TVSH-ja, e jo 

të deklarohen në numrin-kodin tarifor 7604210000, numër ky i cili e ka liruar mallin nga 

taksa doganore prej 10%. Deri tek ky përfundim e paditura ka ardhur duke u bazuar në 

rregullat e përgjithshme numër 1-6 për interpretimin e TARIK-2014, e në bazë të 

shënimeve shpjeguese të seksionit XV, kapitullit 76, shpjegimeve plotësuese për krerët 

përkatës, mostrave fizike të mallit, informatave nga interneti si dhe informatave tjera.  
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Sipas nenit 24 par.1 të KDA-së është paraparë që “Detyrimet e importit për t’u paguar 

ligjshmërisht kur lind një borxh doganor, bazohen në nomenklaturën e mallrave të 

TARIK-ut, Tarifës Doganore të Kosovës, ligjeve të zbatueshme në Kosovë dhe çdo 

marrëveshje me një vend tjetër apo grup vendesh, ku hyn edhe Kosova kur merren masa 

për lejimin e trajtimin preferencial tarifor”. Tutje Kontrollimi i deklaratave pas 

zhdoganimit, mund të bëhet bazuar në nenin 82, par 1. të KDA-së, “Dogana sipas 

detyrës zyrtare ose me kërkesë të deklaruesit e rishqyrton deklaratën pas lirimit të mallit. 

2. Dogana, pasi ta ketë lejuar lirimin e mallrave dhe më qëllim që të sigurohet për të 

dhënat e vërteta të deklaruara, në deklaratën doganore, mund të kontrollojë dokumentet 

tregtare dhe të dhënat që kanë të bëjnë me importin apo eksportin, si dhe veprimet 

pasuese (të mëvonshme) tregtare që kanë të bëjnë me këto mallra. Ky kontroll mund të 

kryhet në ambientet e deklaruesit ose të çdo personi, drejtpërdrejt ose tërthorazi të 

përfshirë në veprimet e mësipërme për arsye të veprimtarisë së tij ose të çdo personi 

tjetër në posedimin e të cilit janë dokumentet e lartshënuara për qëllime tregtie. Dogana, 

po ashtu mund të kontrollojë edhe mallrat kur paraqitja e tyre është ende e mundur. 3. Pa 

rënë ndesh me nenin 219.3 kur nga rishqyrtimi i deklaratës ose kontrollit pas 

zhdoganimit gjen se dispozitat që rregullojnë procedurën doganore përkatëse janë 

zbatuar në bazën e të dhënave jo të sakta apo jo të plota, Dogana, në përputhje me 

dispozitat në fuqi, do të ndërmerr masat e duhura për të rregulluar situatën e krijuar, 

duke i marrë parasysh edhe informatat e reja që janë në dispozicion”. Rrjedhimisht, në 

kuptim të këtyre dispozitave ligjore, Gjykata vlerëson se e paditura ka vepruar drejtë kur  

paditësin e ka obliguar me detyrime doganore shtesë për shkak të deklarimit të pa saktë të 

kodit tarifor për mallin e zhdoganuar përmes DUD-ve kontestues. 

 

Si përfundim, Gjykata konsideron se vendimi i kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm 

dhe përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo 

gjykatë, duke vlerësuar se edhe e drejta materiale është zbatuar drejt. Prandaj në bazë të 

gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe administrimit të provave, gjykata konstaton se 

aktvendimi i Doganës së Kosovës në Prishtinë nr. 638/2016 i datës 27.12.2019, është 

plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 
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Vendimi për shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 64, të LKA-së. 

 

Në sa u parashtrua, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit nenit 46 par.1 dhe 2 të 

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

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.162/22 datë 18.01.2023 

 

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. 

 


