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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                            KF.nr.30/22  

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. – Dega në Kosovë, me adresë Rr. “....” ..., në 

Prishtinë, kundër të paditurit Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, duke 

vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e vendimin nr.179/2019 të datës 

30.05.2019, objekt kontesti vlerësim tatimor, vlera e kontestit e pa përcaktuar, në seancën 

e shqyrtimit gjyqësor kryesor-publik të mbajtur në mungesë të palës paditëse dhe në 

prezencën e përfaqësuesit të autorizuar të paditurit Artan Krasniqi, me datë 11.01.2023, 

mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit “G...” SH.P.K. – Dega në Kosovë, me 

adresë Rr. “....” ..., në Prishtinë, si e pa bazuar. 

II. MBETËT NË FUQI vendimi nr.179/2019 i datës 30.05.2019, i Administratës 

Tatimore të Kosovës me seli në Prishtinë.   

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi “G...” SH.P.K. – Dega në Kosovë, me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 

03.07.2019, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ kundër vendimit nr.179/2019 të 

datës 30.05.2019 të paditurit Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, për 

shkak të mos aplikimit të drejtë të dispozitave ligjore dhe mos vërtetimit të drejtë të 

gjendjes faktike, duke theksuar se pretendimi i ATK-së se importi i përkohshëm (IM5) e 

përcakton pronësinë e mallrave, përbënë vlerësim të gabuar dhe aplikim jo të drejtë të 
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dispozitave ligjore nga ana e ATK-së, duke pasur parasysh se importi i përkohshëm (IM5) 

është thjesht regjim doganor dhe nuk përcakton pronësinë e mallrave. Tutje, vlerësimi i 

gabuar i gjendjes faktike nga ana e ATK-së qëndron edhe në faktin se Shoqërisë meme të 

regjistruar në Shqipëri nuk i janë njohur shpenzimet e zhvlerësimit të mjeteve të përdorura 

për aktivitetin e degës së saj në Kosovë, si shpenzim në Shqipëri. Duke propozuar që të 

aprovohet ankesa/padia e G... - Dega në Kosovë, ashtu që vendimi nr.179/2019 i datës 

30.05.2019 me të cilin janë vërtetuar gjetjet në Raportin e Kontrollit të anulohet dhe të 

shfuqizohet, ashtu që G... - Dega në Kosovë ti njihen si shpenzim shpenzimet e 

zhvlerësimit të mjeteve të përdorura për aktivitetin në Kosovë. Shpenzimet e procedurës 

nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 01.10.2020, ka theksuar se sa i përket pretendimit 

të paditësit se dega nuk ka identitet apo personalitet juridik nuk është argument i 

mjaftueshëm për ndryshimin e Njoftim Rivlerësimeve. Pretendimi i paditësit lidhur me 

shpenzimet e zhvlerësimit është i pa bazuar sepse importi i përkohshëm nënkupton hyrjen 

e mallrave me qëllim të qëndrimit për një periudhë të caktuar në vend dhe më pas të 

rieksportohet, prandaj shpenzimet e zhvlerësimit nuk janë pranuar sepse paditësi nuk ka 

import të rregullt. ATK vlerëson se padia e ushtruar nga paditësi është e pa bazuar dhe nuk 

përmban pretendime të mbështetura në fakte, duke propozuar që të refuzohet padia si e pa 

bazuar, dhe të aprovohet vendimi i Departamentit të Ankesave të ATK-së Nr.179/2019 si 

i drejtë dhe i bazuar në ligj. Ndërsa në seancën e shqyrtimit kryesor përfaqësuesi i 

autorizuar i të paditurit ka deklaruar se pretendimi i paditësit lidhur me shpenzimet e 

zhvlerësimit është i pabazuar për arsye se malli i importuar është import i përkohshëm me 

regjimin IM5, që nënkupton hyrjen e mallrave me qëllim të qëndrimit për një kohë të 

caktuar në Kosovë, e më pas përmes kthimit të njëjtave përmes procedurës doganore të ri-

eksportimit. Tutje, njoftojmë gjykatën se paditësi lidhur me pronësinë e këtyre mallrave 

nuk ka bashkangjitur asnjë dokument. Prandaj, shpenzimet e zhvlerësimit nuk i janë 

pranuar sepse paditësi nuk ka pasur import të rregullt të mallrave për të cilat pretendon 

zhvlerësim të tillë. Tutje, është mirë të theksohet se këtu paditësi nuk ka bashkangjitur 

asnjë transaksion bankar për të dëshmuar realizmin e pagesave për mallrat e importuara në 

Kosovë. Ndërsa, për shpenzimet për të cilat ka sjellë argumente të njëjtat i janë pranuar 

nga ATK. Në faqen 5 të raportit të kontrollit është theksuar shumë qartë se mallrat për të 



3 

 

cilat nuk janë pranuar shpenzimet e zhvlerësimit e të cilat janë importuar me regjimin IM5 

të njëjtat janë kthyer në ri-eksport me regjimin EX3. Andaj, bazuar në këto që u ceken, 

konsiderojmë që padia e paditësit është e pabazuar, nuk përmban pretendimet të bazuara 

në fakte konkrete dhe gjykatës i propozojmë gjykatës së padia të refuzohet si e pabazuar, 

ndërsa vendimi i Departamentit të Ankesave të ATK-së të vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. Gjykatës në këtë seancë ia dorëzoj edhe pasqyrën e tatimpaguesit e dat:10.01.2023 

i nxjerrë nga sistemi SIGTAS i ATK-së me të cilin dëshmohet se gjendja e përgjithshme e 

këtu tatimpaguesit është pa obligime të pashlyera në ATK. Kurse në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se qëndrojë pranë theksimeve të mëhershme në këtë seancë duke i propozuar 

gjykatës që të vërtetohet vendimi i kontestuar i ATK-së dhe të refuzohet si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditësit. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

Gjykata ka shqyrtuar këtë kontest tregtar - administrativ komfor dispozitave të nenit 41 të 

LKA-së, ngase për paditësin nuk ka prezantuar askush në seancën e shqyrtimit gjyqësor -

kryesor, edhe pse i njëjti është ftuar përmes tabelës së shpalljeve, ku data e njoftimit në 

tabelë ka qenë 15.12.2022, ndërsa data e largimit nga tabela 27.12.2022. Prandaj, gjykata 

ka vepruar konform nenit 38 paragrafi 5 dhe nenit 41 të LKA-së. 

 

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

provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 11.01.2023, ka administruar provat dhe atë: 

Raportin e kontrollit nr.1930/ 20.03.2019; Ankesën e ushtruar në ATK, nr.197/2019, të 

dt:25.04.2019; Vendimin 197/19, të dt:30.05.2019; Shkresën nr.917/0406/ 2018 nga 

Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve – Republika e Shqipërisë; Pasqyrat financiare, 

pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyrën e fluksit të parasë, pasqyra e 

ndryshimeve në kapital, analiza e postit shpenzime të tjera, aktivet dhe pasivet, vlera 

kontabël neto, inventari i mjeteve të transportit, inventari i AQT të subjektit G... – Shqipëri 

për vitin 2017; Marrëveshjen e datës 28.09.2004 të pa nënshkruar; Përgjigjen në padi të 

datës 01.10.2020; si dhe Pasqyrën e tatimpaguesit të ATK-së të datës 10.01.2023. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi, 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 
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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 i 

datës 20.03.2019, deklarimeve në ankesë, shkresave të lëndës, vendimit kontestues, dhe 

deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka gjetur se nuk është kontestuese 

fakti se kontrolli tek subjekti në procedurë ka filluar me datën 21.01.2019 përmes formave 

të AU001 dhe AU002, ku nga i njëjti është kërkuar i tërë dokumentacioni kontabël ashtu 

siç është paraparë me nenin 13 të Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe 

Procedurat, si dhe të sqaruar me nenin 17 të Udhëzimit Administrativ nr.15/2010. Po ashtu, 

nuk është kontestuese se në Raportin e Kontrollit të datës 20.03.2019, shpenzimet e 

përgjithshme për vitin 2017 sipas t/p kanë qenë 292,030.80 €, ndërsa shpenzimet e 

përgjithshme me kontrolle janë 223,095.02 €, duke u zvogëluar për 68,935.78 €. Po ashtu, 

nuk është kontestuese se me kontroll nuk është pranuar shpenzimi – transferimi i kostot 

prej 66,320.60 €, i cili ka të bëjë me shpenzimin e zhvlerësimit për makineri dhe pajisje 

tjera të importuara përmes regjim IM5, dhe nuk është pranuar shpenzimi prej 2,615.18 €, 

të cilin shpenzim kontrolli e ka njohur si KMSH-filter vajrat. Nuk është kontestuese as 

fakti se subjekti në procedurë ka ushtruar ankesë pranë Departamenti të Ankesave të ATK-

së, e cila ka marrë vendimin me nr. prot. 179/2019 të datës 30.05.2019, si akt administrativ 

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

refuzuar ankesën e subjektin në procedurë, e kundër të cilit paditësi me padinë e datës 

03.07.2019, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ pranë kësaj gjykate. 

 

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

Ankesave të ATK-së duke vepruar sipas ankesës së datës 25.04.2019, e ka refuzuar 

ankesën e tatimpaguesit, me arsyetim se vlerësimi i kontrollit për tatimin shtesë është bërë 

në harmoni me nenin 19 të Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat  

dhe nenin 29 të UA nr.15/2010 për Zbatimin e Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën 

Tatimore dhe Procedurat, sipas dokumentacionit të tatimpaguesit të ofruar gjatë procedurës 

së kontrollit për periudhën kontrolluese.  
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Pretendimi i tatimpaguesit në lidhje me trajtimin e kontrollit për mos pranimin e 

shpenzimeve të vlerësimit (transferi i kostos) nga kontrollit për asetet e hyra në Kosovë me 

regjimin doganor IM5 (import i përkohshëm) dhe jo nën regjimin doganor IM4 (import i 

përhershëm) është vërtetuar si i pa bazuar, për faktin se importi i përkohshëm nënkupton 

hyrjen e mallrave me qëllim të qëndrimit për një periudhë të caktuar në vend dhe më pas 

të ri-eksportohet, këtë fakt drejtë e ka konstatuar e paditura nga dokumentacioni i ofruar 

nga këtu paditësi i cili në faqen 4 dhe 5 të raportit të kontrollit ku thekson në detaje 

periudhën e kontrollit, të gjeturat nga importet IM4 si import i rregullt dhe IM5 si Import i 

përkohësh, si dhe kthimin e mallrave-pajisjeve kontestuese më 11/2015 si Ri-eksport me 

procedurën doganore EX3.  

 

Gjykata vlerëson si të pa bazuar pretendimin e paditësit se Ligji për Shoqëritë Tregtare 

Nr.02/L-123 në nenin 37 paragrafi 37.8 përcakton se dega nuk ka identitet ose personalitet 

juridik që është i ndarë ose të veçantë nga ai i shoqërisë së huaj tregtare që e ka themeluar 

atë, kjo për faktin se Departamenti i Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës drejtë 

ka vlerësuar se këto pretendime nuk paraqesin argumente të mjaftueshme dhe esenciale për 

të ndryshuar Njoftim Rivlerësimet e tatimit shtesë të caktuara me kontroll, përderisa neni 

17 i Udhëzimit Nr.02/2016 në paragrafin 1 përcakton se në bazë të nenit 15, paragrafit 1 të 

Ligjit, vetëm pronari i pasurive të prekshme që shfrytëzohen për zhvillimin e aktivitetit 

ekonomik, për të cilat mban rrezikun e konsumimit, prishjes apo vjetërsimit të mjeteve, ka 

të drejtë të zbres shpenzimet e zhvlerësimit. 

 

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. 

Nga provat e administruara në këtë kontest tregtar - administrativ gjykata nuk ka mundur 

të vërtetoj një gjendje tjetër faktike nga ajo e  vërtetuar nga ana e organit të paditur, kjo për 

faktin se paditësi në këtë kontest tregtar-administrativ ka dështuar që të prezantojë provat 

me të cilat do të mbështet pretendimet e tija në padi, për arsye se është obligim i palës 

paditëse që të prezantojë para Gjykatës faktet me të cilat e mbështet kërkesën e tij. 

 

Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se aktvendimi i kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm 

dhe përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, 
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duke vlerësuar se edhe e drejta materiale është zbatuar drejtë. Gjykata konstaton se në këtë 

çështje administrative, drejtë është vërtetuar gjendja faktike nga e cila del se nuk është 

cenuar ligji në dëm të paditësit, andaj pretendimet e paditësit nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi 

pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga ana e 

organit të paditur. Prandaj, mbi këtë gjendje të fakteve, shkresave të lëndës dhe 

administrimit të provave, gjykata konstaton se paditësi as në këtë kontest tregtar-

administrativ nuk ka arritur që të paraqes fakte mbi të cilat e mbështet kërkesën e tij, ngase 

me nenin 7.1 të LPK-së, përcaktohet se “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet 

mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen 

faktet e tilla”. Ndërsa me nenin 319.1 të LPK-së përcaktohet se “Secila nga palët 

ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e 

veta”. Andaj, pranë një gjendje të tillë faktike gjykata vlerëson se vendimi nr.179/2019 i 

datës 30.05.2019 i të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës-Departamenti i 

Ankesave, me të cilin është refuzuar si e pa bazuar ankesa e subjektit në procedurë, është 

plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Vendimi për shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 64, të LKA-së. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit neni 

43, par 1, dhe 46, par 1 dhe 2, të LKA-së, Ligji nr.03/L-202 për Konfliktet Administrative, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.30/22 datë 11.01.2023 

Zyrtar 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 


