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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

 

 
 

KF.nr.172/22 

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 “G...” sh.p.k, me seli në Gjilan, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson Arton Ibrahimi, avokat në Prishtinë, kundër të paditurit Administrata Tatimore 

e Kosovës me seli në Prishtinë, duke vepruar sipas padisë së paditësit për anulim vendimi, 

me objekt kontesti  - vlerësim tatimor, vlera kontesti e pa përcaktuar, në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor kryesor publik të mbajtur, në prani të përfaqësuesit të autorizuar të 

palës paditëse, avokat Arton Ibrahimi dhe Rr.B, si dhe përfaqësuesit të autorizuar të të 

paditurit, A.N, me datë 25.01.2023 mori, këtë: 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit “G...” sh.p.k, me seli në Gjilan, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Arton Ibrahimi, avokat në Prishtinë, si e bazuar. 

II. ANULOHET Vendimi nr.199/2021 i datës 13.07.2021 i Departamentit të Ankesave 

i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë, dhe lënda kthehet në 

RISHQYRTIM DHE RIVENDOSJE.  

III.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 13.08.2021, ka iniciuar kontestin tregtar 

- administrativ kundër të paditurës Administrata Tatimore në Prishtinë, për shkak të 

anulimit të vendimit nr.199/2021 të datës 13.07.2021, duke propozuar që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit G...” sh.p.k, me seli në Gjilan, dhe të anulohet vendimi i 

Administratës Tatimore të Kosovës-Divizioni i Ankesave nr.199/2021 i datës 13.07.2021, 
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dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. Ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor-

kryesor përfaqësuesi i autorizuar i paditësit ka deklaruar se fillimisht inspektoret e të 

paditurës kanë bërë kontroll tek paditësi për periudhën tatimore 2015 – 2019 dhe parimisht 

nuk kanë gjetur asnjë shkelje, përveç vitit 2016 siç ceket në raportin 138 kemi një tatim për 

biznesin në shumë prej 25,028.73 Euro, ndërsa për vitet tjera që kanë qenë në kontroll nuk 

ka pas asnjë shkelje. Shuma tjetër që i ngarkohet biznesit është rezultat i kontrollit të 

llogarive private të aksionarit z. Rr.B dhe të punësuarës znj. Z.B të cilët kohë pas kohe 

kanë bërë deponimet në llogari të tyre personale, por njëkohësisht edhe tërheqje, këto të 

holla  të njëjtit i kanë si rezultat i punëve tjera juridike siç janë dy kontratat dhe atë kontrata 

e dhuratës e dt:05.01.2020 dhe kontrata e huazimit 02.08.2017. Të njëjtat kontrata në bazë 

të LMD-së si ligj i veçantë janë të vlefshme dhe kanë efekt juridik mes palëve dhe në bazë 

të këtyre kontratave mund të konkludojmë prejardhjen e këtyre të hollave. Këto të njëjta i 

kemi deponuar edhe të e paditura me rastin e kontrollit si dhe me ankesë, mirëpo të njëjtat 

nuk janë marrë parasysh për faktin se nuk janë të noterizuar ose të përpiluara nga ndonjë 

avokat, këto ceken edhe në raportin e kontrollit ku ndër të tjera nënkuptohet se në bazë të 

një opsioni ligjor të tyre këto kontrata janë të pavlefshme. Ky qëndrim i të paditurës nuk 

ka bazë ligjore pasi dihet mire se LMD është ligj i veçantë dhe në këto raste vije në shprehje 

norma e LMD-së, konkretisht neni 51 në lidhje me nenin 541 dhe 572 ku përcaktohet forma 

dhe mënyra e lidhjes për këto dy kontrata, ku sipas nesh këto janë të vlefshme dhe është 

dashur të merren parasysh. Me vetë faktin që nuk janë marrë parasysh, ky vendim është i 

paligjshëm përveç tek pjesa për raportin e kontrollit për vitin 2016 referuar biznesit, këtu 

paditësit. Sa i përket përgjigjes në padi, e konsiderojmë tërësisht si të pabazuar dhe duhet 

sqaruar një fakt tek pjesa ku e paditura thirret në atë se ka pasur marrëveshje me pronarin 

që gjitha këto tatime shtesë, realisht kontrolle ti kalojnë biznesit. Kjo për ne nuk qëndron 

sepse në intervistën nga pronari i njëjti ka deklaruar se nuk ka tjetër biznes, parimisht të 

hyrat i ka vetëm nga ky biznes dhe përjashtimisht mjetet në llogarinë private që i ka pasur 

kanë qenë të legjitimuara në bazë të kontratave të lartcekura. Po ashtu, në mbështetje të 

këtyre që thamë, kjo vërehet edhe në raportet e kontrollit, respektivisht fq:9 e raportit të 

kontrollit për znj. Z.B, periudha tatimore 2017, ku inspektori tatimor shkruan në raport se 

në njëfarë mënyrë edhe pronari e ka pranuar që këto t’i bartën biznesit e jo personit fizik, 

andaj ajo që pronari ka deklaruar dhe ajo që është shkruar në raport të kontrollit nuk 
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qëndron sepse ATK nuk mundet që të lëshohet në këto hamendësime ose të mos sqaroj 

gjërat, por ti lej me dy apo më shumë kuptime. Prandaj, për ne ky vendim është pjesërisht 

i paligjshëm sepse dihet burimi i të ardhurave nga kjo shumë e cila ka qenë objekt kontrolli 

dhe dihet lidhshmëria e kësaj shume me burimin  e tyre dhe të njëjtat kanë mbështetje 

ligjore. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se gjykata duhet të aprovojë në tërësi 

padinë tonë duke anuluar vendimin e të paditurës si të paligjshëm ose nëse e sheh të 

arsyeshme ta kthej në rivendosje tek e paditura me vërejtje përkatëse të gjetura nga gjykata. 

shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigje në padinë të datës 30.12.2021 e konteston në tërësi pretendimet e 

paraqitura në padi të paditësit si të pa bazuara në ligj dhe fakte materiale, dhe vlerëson se 

vendimi i kundërshtuar ka mbështetje ligjore dhe është në harmoni të plotë me 

legjislacionin tatimor të aplikueshëm në Republikën e Kosovës. Tutje ka theksuar se 

transaksionet bankare në llogaritë personale të z. Rr.B dhe znj Z.B, kanë ndër lidhshmëri 

me aktivitetin afarist (transaksionet) të paditësit. Kjo vërtetohet edhe nga vizita 

përmbushëse e datës 05.03.2021, ku z. Rr.B në prezencë të kontabilistit të paditësit pranon 

se këto transaksione duhet ti paraqiten paditësit (pra kompanisë/biznesit) e jo personave 

fizik (Rr.B dhe Z.B). Se këto transaksione janë të ndërlidhura dëshmohet përtej çdo 

dyshimi edhe nga fakti se nga llogaria e znj. Z.B, janë bërë pagesa në emër të z. Rr.B, pastaj 

nga llogaria personale e z. Rr.B, bëhen pagesa për në Kinë në emër të pagesave të mallit. 

Andaj, çdo pretendim se këto deponime nuk lidhen me transaksionet, përkatësisht 

qarkullimin e paditësit është krejtësisht i pa mbështetshëm në gjendjen faktike. Po ashtu, 

ka theksuar se Njësia e Inteligjencës Financiare nga përfundimi i raportit lidhur me 

transaksionet bankare në llogarinë e personave fizik të lartcekur ka nxjerrë përfundimin se 

nga ky raport është se mjetet që qarkullojnë në llogarinë bankare të personave fizik të 

lartcekur burojnë nga biznesi i tyre, përkatësisht qarkullimi i paditësit. Duke propozuar që 

të refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia  e paditësit, dhe të mbetet në fuqi vendimi 

Nr.199/2021  i datës 13.07.2021 i Departamentit të Ankesave të Administratës Tatimore të 

Kosovës. Ndërsa në seancën e shqyrtimit kryesor përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës ka 

deklaruar se pretendimi i paditësit lidhur me llogaritë bankare të personave fizik është i 

pabazë në këtë padi për arsye se paditësi nuk ka arritur të provojë sipas nenit 19 par 6 të 
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Ligjit 03/L-222 se vlerësimi me kontroll është i gabuar, duke mos arritur të dëshmoj të 

kundërtën e vlerësimit me kontroll në pikën ku shihet qartazi se ka ndërlidhje në mes të 

transaksioneve në llogari personale të personave fizik z. Rr.B dhe Znj. Z.B në njërën anë 

dhe paditësit – biznesit në anën tjetër. Për të sqaruar, se vlerësimi me kontroll e rrjedhimisht 

vendimi i atakuar është i bazuar parashtrojmë fakte dhe prova si në vijim dhe atë: referoju 

përgjigjes në padi ku në mënyrë të detajuar, pikë për pikë, vërtetohen arsyet se pse ATK 

ka vepruar në këtë formë. Lidhur me ngarkesën e paditësit me deponimet në llogari private 

personale të personave si më lartë,  këtë edhe vetë pronari – përfaqësuesi i autorizuar i 

subjektit, këtu paditësit, në aktivitetin e dt:05.03.2021 ka kërkuar që këto të hyra të i 

ngarkohen paditësit – subjektit juridik. Mirëpo, ATK pasi ka analizuar lidhshmëritë që 

kanë z. Rr. dhe znj. Z.B, referuar edhe opinionit ligjor që i përket nenit 15 të Ligjit 03/L-

222 kërkesa për qasje në llogaritë bankare gjatë procedurave tatimore të dt:27.05.2016, në 

rastin konkret konform këtij opinioni e ka ngarkuar paditësin me tatim shtesë, sa i përket 

këtyre deponimeve, Gjë të cilën edhe vetë z. B. e ka pranuar të i ngarkohet në aktivitetin e 

dt:05.03.2021. marrë parasysh faktin se kërkesa për verifikimin e këtyre llogarive ka qenë 

edhe nga njësia e Inteligjencës Financiare e cila ka vërejtur lidhshmërinë që ka paditësi me 

personat fizik Rr. dhe Z.B. Se këto transaksione janë të ndërlidhura dëshmohet përtej çdo 

dyshimi edhe nga fakti se nga llogaria e znj. Z.B janë bërë pagesa në emër të z. Rr.B, pastaj 

nga llogaria personale e z. Rr.B bëhet pagesa për në shtetin e Kinës, në emër të pagesave 

të mallit. Andaj, çdo pretendim se këto deponime nuk lidhen me transaksione, përkatësisht 

qarkullimin e paditësit është krejtësisht i pa mbështetshëm me gjendjen faktike. Meqë, 

ATK me Ligjin 03/L-222 mbi ATK i ka të rregulluara procedurat se si të veproj, në pajtim 

edhe me opinion ligjor që është dhënë sa i përket interpretimit të nenit 15 në të drejtën e 

qasjes edhe në llogari personale në rastet kur ka ndërlidhshmeri, si në rastin konkret, në 

emër të personave fizik dhe paditësit si subjekt juridik me status SH.P.K. Kurse në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se kërkojmë nga gjykata që pas shqyrtimit të provave të marrë 

aktgjykim me të cilin refuzohet padia e paditësit në tërësi si e pabazuar dhe të mbetet në 

fuqi vendimi i DA - ATK nr.199/21 i dt:13.07.2021. 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 25.01.2023, ka administruar provat 
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dhe atë: Kontrata private e dhurimit e dt:05.01.2015, Kontrata e huazimit e dt:02.08.2017; 

Deklaratat  nën betim nr.2609/21 dhe 2608/21e dt:20.05.2021; Raporti i kontrollit i 

dt:10.03.2021 për personin fizik-Z.B, Raporti i kontrollit i dt:10.03.2021 për personin 

fizik-Rr.B, Raporti i kontrollit nr.138/27.04.2021 për këtu paditësin; Ankesa e ushtruar në 

ATK e dt:07.06.2021; Vendimi nr.199/21 i dt:13.07.2021; Përgjigja në padi e 

dt:30.12.2021 dhe parashtresa-përgjigje e dt:08.04.2022; Forma për vizitë përmbushëse e 

dt:05.03.2021; Opinioni ligjor i ATK i dt:02.06.2016; Pasqyra e llogarisë bankare në 

bankën “....” për subjektin – Z.B për periudhën 01.01.2014 deri 31.12.2018, si dhe në 

bankën “....” për periudhën 01.01.2014 deri 30.04.2019; Pasqyrat e llogarisë bankare për 

subjektin Rr.B në bankën “....” për periudhën 01.01.2014 deri më 30.04.2019, në bankën 

“....” për periudhën 01.01.2014 deri 31.12.2018, në bankën “....” për periudhën 01.01.2014 

deri 30.04.2019; si dhe Pasqyra e llogarisë bankare për subjektin juridik, këtu paditësin, në 

bankën “....” për periudhën 01.01.2015 deri 08.12.2020. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi, 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 kontest tregtar administrativ, duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat e administruara në këtë kontest tregtar - administrativ, Raporti i Kontrollit 

nr.138 i datës 27.04.2021, deklarimeve në ankesë, shkresave të lëndës, vendimit 

kontestues, dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka gjetur se nuk 

është kontestuese fakti se zgjedhja e rastit për kontroll tek subjekti në procedurë është 

bazuar nga analiza e rriskut, ku objekt kontrolli ka qenë verifikimi i korrektësisë së 

deklaratave tatimore të tatimpaguesit për periudhat tatimore, dhe atë për TVSH 

01.12.2015-01.12.2018, CM, VM dhe CD për periudhën tatimore 2015-2018, ku 

ndryshimet pas përfundimit të kontrollit ka qenë qarkullimi shtesë në vlerë prej 319,500.93 

€. Po ashtu, nuk është kontestuese se qarkullimi shtesë ka rezultuar duke i trajtuar llogaritë 

bankare në TEB dhe RBKO për personat fizik Rr.B dhe Z.B, (të cilët janë në listën e pagave 
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tek biznesi “G...” sh.p.k), të bazuara prej informatave të palëve të treta. Po ashtu, nuk është 

kontestuese as fakti se subjekti në procedurë ka ushtruar ankesë pranë Departamenti të 

Ankesave të Administratës Tatimore të Kosovës, e cila me datën 13.07.2021 ka marrë 

vendimin nr.199/2021, si akt administrativ përfundimtar i nxjerrë në procedurën 

administrative në shkallë të dytë, me të cilin ka refuzuar ankesën e tatimpaguesit, e kundër 

të cilit paditësi me padinë e datës 13.08.2021, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ 

pranë kësaj gjykate. 

Nga ekzaminimi i vendimit kontestues, gjykata ka konstatuar se e paditura Administrata 

Tatimore e Kosovës – Departamenti i Ankesave në shkallë të dytë e ka refuzuar ankesën e 

tatimpaguesit “G...” SH.P.K, në arsyetim se vlerësimi zyrtar nga ana e ATK-së është bërë 

konform nenit 14, 15 dhe 19 të Ligjit NR-03/L-222 për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat. Divizioni i ankesave vlerësimin e vet e ka mbështetur edhe në faktin se 

kontrolli ka bërë verifikimin e dokumentacionit të shtjelluar sipas paragrafit 1, 2 dhe 3 të 

nenit 19 të Ligjit të lartcekur dhe nenit 29 dhe 30 të UA-15/2010 për zbatimin e këtij ligji. 

Tutje ka theksuar se Divizioni i Ankesave pas analizës së dokumentacionit në dosje ka 

vërtetuar se kontrolli me të drejtë e ka ngarkuar tatimpaguesin me tatim shtesë pasi 

konstatohet se transaksionet bankare të Z.B dhe Rr.B kanë qenë të ndërlidhura në 

aktivitetin biznesor të subjektit “G...” sh.p.k. Andaj në bazë të këtyre rrethanave dëshmohet 

edhe nga marrëveshja – aktiviteti i dt.05.03.2021 të nënshkruar në mes të palëve që 

qarkullimi i konstatuar në llogaritë personale të ngarkohet biznesit në fjalë. Po ashtu ka 

theksuar se tatimpaguesi nuk ka arritur që të dëshmojë të kundërtën e vlerësimit tatimor 

ngase nuk janë argumentuar në prova materiale se këto transaksione siç pretendon 

tatimpaguesi janë të dhuruara nga kursimet familjare, sepse sipas nenit 19 par.6 të ligjit Nr-

03L-222, tatimpaguesi ka barrën e provës lidhur me të provuarit se kryerja e ndonjë 

vlerësimi të tillë është e pasaktë. Pra DA-ja e ATK-së ka vlerësuar se pretendimet e 

paditësit në ankesë nuk paraqesin argumente të mjaftueshme, bindëse dhe esenciale për të 

ndryshuar Njoftim-Vlerësimet e tatimit shtesë të caktuara në kontroll pasi që është 

vërtetuar se janë mjete të deponuara kesh dhe deponim kesh-kthim huazimi, dhe gjithashtu 

vërtetohet se nuk është marrë dy herë i njëjti transaksion edhe tek biznesi edhe nga llogaritë 

personale.  
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Gjykata nga vendimi kontestues vëren se ai përmban të meta të cilat e pengojnë vlerësimin 

e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar. Të metat e tilla konsistojnë në faktin se arsyetimi 

i vendimit kontestuese nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare të vlefshme për zgjidhjen 

e drejtë të çështjes administrative në shqyrtim, dhe një arsyetim i tillë për Gjykatën është i 

mangët dhe i pa qartë dhe kontradiktor. Gjykata vlerëson se vendimi i atakuar përmban të 

meta të tilla për shkak të cilave nuk mund të shqyrtohet ligjshmëria e tij, dhe si i tillë edhe 

nuk mund të ekzaminohet, e sidomos nëse nuk është konstatuar drejtë gjendja faktike, si 

dhe kur provat nuk janë të arsyetuara veç e veç dhe të ndërlidhura së bashku, andaj doemos 

edhe është dashur të anulohet. 

 

Gjykata vlerëson se në këtë lëndë të kontestit tregtar - administrativ nuk ka mundur të 

vërtetohet saktë dhe në tërësi gjendja faktike, andaj edhe është vepruar komfor nenin 43 

par 2, të LKA-së, ku thuhet se : “Nëse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk 

mund të shqyrtohet në bazë të fakteve të vërtetuara në procedurën administrative për shkak 

se në pikëpamje të fakteve të vërtetuara ekzistojnë kontradikta në akte, gjë që në pikat 

esenciale nuk janë vërtetuar plotësisht, e që nga faktet e vërtetuara është nxjerrë 

konkluzioni jo i drejtë në pikëpamje të gjendjes faktike, ose konstaton se në procedurën 

administrative nuk janë respektuar rregullat e procedurës, që do të kishin rëndësi për 

zgjidhjen e çështjes, gjykata do të anulojë me aktgjykim aktin e kontestuar  administrativ. 

Në një rast të tillë, organi kompetent ka për detyrë të veprojë ashtu si është caktuar në 

aktgjykim dhe të nxjerrë akt të ri administrativ”. 

 

Gjykata konstaton se vendimi i kontestuar nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare të 

vlefshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim. E paditura në arsyetim të vendimit 

kontestues ka theksuar se kontrolli me të drejtë e ka ngarkuar tatimpaguesin me tatim shtesë 

pasi konstatohet se transaksionet bankare të Z.B dhe Rr.B kanë qenë të ndërlidhura në 

aktivitetin biznesor të subjektit “G...” SH.P.K,  e cila rrethanë dëshmohet edhe nga 

marrëveshja - aktiviteti i dt.05.03.2021 të nënshkruar në mes të palëve që qarkullimi i 

konstatuar në llogaritë personale të ngarkohet biznesit në fjalë, mirëpo kjo gjykatë një 

arsyetim të tillë nuk mund ta pranojë si të drejtë dhe të ligjshëm, kjo për faktin se  një 

marrëveshje e tillë nuk gjendet në shkresat e lëndës. Ndërsa nga  forma e vizitës 
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përmbushëse e datës 05.03.202, e paditura Administrata Tatimore e Kosovës vetëm ka 

konstatuar se duke u bazuar në Raport të Intelegjencës Financiare dhe analizimit të 

llogarive të Rr.B dhe Z.B, kemi ardhur në përfundim që këto transaksione bankare si 

deponime ti trajtojmë tek subjekti tatimor “G...” Sh.P.K, pasi që në njëfarë forme edhe 

pronari Rr.B ka pranuar që këto transaksione ti paraqiten tek biznesi e jo te personat fizik.  

 

Pra sipas vlerësimit të kësaj gjykate e paditura një konstatim të tillë do të duhej ta bazonte 

në prova dhe dëshmi konkrete dhe jo vetëm ti mjaftonte ky konstatim abstrakt, dhe se 

arsyetimi i tillë i paqartë dhe kontradiktor është i barasvlershëm me mungesë të arsyetimit 

e që paraqet shkelje në dëm të këtu paditësit, ku pa evitimin e të cilës nuk mund të 

procedohet tutje. Prandaj, Gjykata në rivendosje e obligon të paditurën që të deklarohet 

lidhur me çështjet e theksuara si më lartë, dhe pas vlerësimit të tyre veç e veç të marrë 

vendim të drejtë dhe të bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, duke përcaktua detyrimin 

eventual bazuar në të gjetura nga kontrolli vetëm për subjektin tatimor “G...” Sh.P.K,, këtu 

paditësin, ngase duke qenë se i njëjti është person juridik i regjistruar si SH.P.K., në bazë 

të ligjit për shoqëritë tregtare në Kosovë, neni 75, paragrafi 1, thuhet se “Shoqëria me 

Përgjegjësi të Kufizuar është person juridik e cila është juridikisht e ndarë nga aksionarët, 

dhe Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar është vetvetiu bartëse e te drejtave dhe 

obligimeve”, ndërsa neni 76, përcakton qartë se : paragrafi 1. “Shoqëria me Përgjegjësi të 

Kufizuar është përgjegjëse për të gjitha borxhet e saj dhe detyrimet tjera metë gjitha asetet 

e saj”,  dhe paragrafi 2. “një aksionar i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar nuk është 

përgjegjës për borxhet ose detyrimet e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar vetëm për 

arsye se është aksionar”.  

Tutje në rivendosje e paditura bazuar në legjislacionin tatimor lidhur me të gjeturat nga 

raporti i kontrollit i dt:10.03.2021 për personin fizik-Z.B, dhe Raporti i kontrollit i 

dt:10.03.2021 për personin fizik-Rr.B, të sigurojë kontratën ose marrëveshjen më shkrim 

se këtu paditësi i merr përsipër detyrimet e tyre, e në rast se këtë nuk mund ta bëjë atëherë 

të njëjtit ti ngarkoj ndaras sipas të gjeturave me raportet e tyre të kontrollit nga përgjegjësia 

e këtu paditësit. 
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Bazuar në nenin 81.F par.2 të ligjit Nr.04/L-102 të Udhëzimit Administrativ për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat Nr.03/L-

222  se: “Administrata tatimore, doganore ose ndonjë administratë tjetër kompetente do të 

bart detyrimin e vërtetimit të fakteve të cilat e mbështesin vendimin dhe kundërshtojnë 

kërkesën e tatimpaguesit”. Neni 7 paragrafi 1 dhe 3 i Ligjit për Procedurën Kontestimore 

nr. 03/L-006 parasheh se:  “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat 

i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë me të cilat konstatohen faktet e tilla, Gjykata 

nuk mund ta bazojë vendimin e vet në faktet dhe provat, lidhur me të cilat palëve nuk u 

është dhënë mundësia që të deklarohen.” Nga këto dispozitat Gjykata konsideron se 

përdorimi i mjeteve dhe metodave te provuarit, nënkupton një detyrim për palët dhe 

respektimin e procedurave ligjore te përcaktuara me ligj. 

 

Gjykata vendos për çështjen e kontestit tregtar-  administrativ në bazë të fakteve të 

vërtetuara në procedurë administrative, në vështrim të nenit 43, paragrafi 1, të LKA-se. Në 

bazë të këtij parimi, Gjykata e ka të pamundur të vendos në mënyrë meritore në këtë kontest 

tregtar- administrativ për arsye se ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e 

ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, andaj e aprovon padinë e paditësit, anulon 

aktvendimin e kontestuar, dhe lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. Gjykata bazuar 

në autorizimet nga neni 43 par.2 të LKA-së e detyron të paditurën, që në ri procedurë të 

veproj sipas vërejtjeve të dhëna në arsyetim të këtij aktgjykimi. Vërejtjet e cekura janë te 

obligueshme për organin e paditur, edhe duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative. 

 

Vendimin që secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 64 të LKA-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 43 par.2, dhe 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 
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KF.nr.172/22 datë 25.01.2023 

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. 


