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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

 

KF.nr.31/22 

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 N.T.P. “M...”, me seli në Pejë, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson I.A, kundër të paditurit Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, 

duke vepruar sipas padisë së paditësit për anulim vendimi, objekt kontesti vlerësim tatimor, 

vlerë kontesti 15,016.00 euro, në rishqyrtim dhe rivendosje sipas Aktgjykimit të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, ARJ.UZVP.nr.18/2021 të datës 22.03.2021, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor kryesor -publik të mbajtur, në prani të përfaqësuesit të autorizuar të palës paditëse 

I.A dhe Pronarit personalisht L.K, e në prezencë të përfaqësuesit të autorizuar të palës së 

paditur A.N, me datë 12.01.2023 mori, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit N.T.P. “M...”, me seli në Pejë, 

të cilin sipas autorizimit e përfaqëson I.A. 

II. ANULOHET vendimi nr.252/2015 të datës 04.09.2015, i Departamentit të 

Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë.  

III. OBLIGOHET e paditura Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, që 

paditësit, N.T.P. “M...”, me seli në Pejë, ta liroj nga tatimi shtesë dhe ndëshkimet 

të konstatuara me raport të kontrollit të datës 10.06.2015, ashtu që t’ia pranoj 

gjendjen sipas deklarimeve të bëra pranë Administratës Tatimore të Kosovës, për 

periudhën tatimore janar, shkurt dhe mars të vitit 2015, për llojin e tatimit TVSH-

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

Aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit ligjor. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Ky kontest tregtar administrativ është proceduar në rishqyrtim dhe rivendosje sipas 

Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ.UZVP.nr.18/2021 të datës 22.03.2021, 

e sipas të cilit aktgjykim është pranuar si e bazuar kërkesa e paditësit N.T.P. “M...”, me seli 

në Pejë, për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, është prishë Aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës AA.UZH.nr.599/2019 i datës 02.11.2020 dhe Aktgjykimi i 

Gjykatës themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative – Divizioni 

Fiskal A.U. nr. 1704/15 i datës 12.06.2019 dhe lënda është kthyer gjykatës së shkallës së 

parë për rishqyrtim dhe rivendosje me vërejtje dhe rekomandime të qartë si në arsyetim të 

këtij Aktgjykimi. 

 

Paditësi me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 05.10.2015, ka iniciuar kontestin tregtar 

administrativ kundër të paditurës Administratës Tatimore të Kosovës, me të cilën ka 

kërkuar anulimin e vendimit nr. 252/2015 të datës 04.09.2015,  për shkak të vërtetimit të 

gabuar, jo të drejtë dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të shkeljes së dispozitave të 

procedurës. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare të datës 

12.01.2023 në rishqyrtim dhe rivendosje sipas Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, ARJ.UZVP.nr.18/2021 të datës 22.03.2021, përfaqësuesi i paditësit deklaron se: 

kemi pranuar ekspertizën financiare të ekspertit financiar V.I të dt:23.09.2022, dhe në tërësi 

mbështesim elaborimin që është bërë për vlerën e hapur të tregut, ku në mënyrë decidive 

përshkruhen kushtet dhe rrethanat ne të cilat operon biznesit, këtu paditësi, dhe si rrjedhojë 

është arsyetuar se aplikimi apo gabimi në aplikim të nenit 24 par 2 të Ligjit 05-L- 037, nga 

e paditura është zbatuar gabimisht dhe si rrjedhojë ka ardhur deri të obligimi shtesë tatimor 

15,016.00 Euro dhe 3,201.01 Euro ndëshkim. Siç e kemi cekur në çdo shkresë në çdo 

instancë ankimore dhe në këtë rast konkludojmë se neni 24par 2 i Ligjit 05L-037 përcakton 

qartë se kur duhet zbatuar vlera e hapur e tregut dhe ajo  është shkalla e njëjtë e tregut për 

të cilin ndodhë furnizimi i mallrave dhe shërbimeve dhe kushtet e konkurrencës së 
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barabartë. Po ashtu, edhe Ligji 03/L-222, neni 145 përcakton vlerën e tregut, ku citojmë: 

‘’Çmimi në të cilin mallrat dhe shërbimet e ngjashme të të njëjtës cilësi dhe sasi do të mund 

të shiteshin në një transaksion të paanshëm’’. Mbi këtë bazë konkludojmë se ATK ka 

zbatuar gabimisht dispozitat ligjore dhe si rrjedhojë, kërkojmë që në dispozitiv të bëhet 

anulimi i vendimeve me obligime shtesë që kanë rrjedhë. Bëjë precizimin e kërkesëpadisë 

ashtu që: 1. të bëhet APROVIMI i padisë; 2. të ANULOHET aktvendimi 252/15 i 

dt:04.09.2015; dhe 3. të kthehet gjendja sipas deklarimeve dhe pagesave sipas 

tatimpaguesit. Në tërësi e kundërshtojmë parashtresën – kundërshtim i ekspertizës 

financiare nga e paditura sepse elaborimi dhe thirrjet ligjore nuk korrespondojnë me 

gjendjen reale që tatimpaguesi realizon transaksione të shitjeve në vendin në periferi të 

Pejës. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigje në padinë të datës 16.07.2018 dhe  27.07.2018 e kundërshton në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa-bazuara në ligj dhe fakte materiale, dhe 

vlerëson se vendimi nr. 252/2015 datë 04.09.2015, është i drejtë dhe i bazuar në 

legjislacionin tatimor të aplikueshëm. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare të datës 12.01.2023 në rishqyrtim dhe rivendosje sipas Aktgjykimit të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ.UZVP.nr.18/2021 të datës 22.03.2021, përfaqësuesi i 

të paditurit deklaron se:  mendojmë se eksperti financiar në këtë ekspertizë nuk i ka kryer 

detyrat të cilat i ka pasur të caktuar nga ana e gjykatës për kryerjen e kësaj ekspertize sa i 

përket vlerës së hapur të tregut. Këtë e bazojmë, përveç kundërshtimeve që kemi paraqitur 

me shkrim në gjykatë, edhe të një fakt tjetër, në fq:9 pika 1, shkalla e njëjtë e tregut, 

konkretisht ku eksperti thekson se ‘’ankuesi e ka selinë në Pejë, të punësuar ka 3 punëtor 

dhe bënë shitje vetëm duhan dhe atë me boks ( 10 paqeta) apo paketë( 50 boks apo 500 

paqeta), nuk ka restorant, nuk ofron shitje tjera’’. Me këtë edhe eksperti e ka konstatuar se 

ky tatimpagues, këtu paditës, sipas këtyre shitjeve nuk ka logjik që këtë sasi të duhanit me 

ble një person fizik siç i ka bërë konstatimet eksperti dhe deklarimet paditësi. Pasi që kjo 

sasi e duhani blihet vetëm nga bizneset e vogla dhe në këtë rast eksperti në ekspertizë ka 

konstatime kontradiktore sa i përket vlerës së hapur të tregut. Kundërshtimet tjera janë 

paraqitur me shkrim në kundërshtimin e ekspertizës. Po ashtu, e njoftojmë gjykatën se arsye 

se si ATK ka aplikuar marzhën te këta shitës qëndron në faktin se ka konstatuar se këta janë 
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duke bërë nën deklarim të vlerës të shitjes me kuponë fiskal. E këtë veprim, ATK e ka bërë 

duke u bazuar në nenin 20 par 4 të UA nr.15/2010 të Ligjit 03/L-222 dhe konform kësaj 

dispozite ligjore, duke u mbështetur në Ligjin 03/L-146 mbi TVSH-në, konform nenit 24 

par 2 të këtij ligji, ka aplikuar vlerën e hapur të tregut. Në qoftë se ia hedhim një sy biznesit 

konkret, gjatë procedurës së kontrollit ky ka deklaruar se shitjen parësore e ka me shumicë 

ndërsa pas kontrollit, ATK, ka konstatuar se 98,35-99.01% janë shitje të realizuar të blerësit 

e pa identifikuar, e për të cilat ka lëshuar vetëm kuponë fiskal. Me këtë ka bërë edhe 

shkëputjen e zingjirit të TVSH, pasi që dihet fakti se persona fizik të cilët janë duhanpirës 

prej logjikës dhe jetesës së përditshme maksimumi i blerjes së tyre ditore është nga një pako 

deri në 10 paqeta. Kur ATK ka vërejtur këto dukuri jo vetëm tek ky tatimpagues, por të 

gjithë shitësit e duhanit ka aplikuar metodën e Departamentit të Tatimpaguesve të Mëdhenj, 

pasi që vlera e shtypur në kuponë, ku klient përfundimtar është personi fizik dhe jo biznesi, 

dhe ka bërë verifikimin e çmimeve shitëse tek këto biznese, si: P..., N..., V..., S..., A... 

SH.P.K, B... – Istog, B... – Mitrovicë, E...– Ferizaj, L... – Deçan, G... SH.P.K – Gjilan, N... 

– Gjakovë, M..., A..., dhe D..., ku në bazë të informatave të këta shitës të cilët lëshojnë 

kuponë fiskal për blerësit me pakicë – personat fizik, dhe ka ngarkuar dhe aplikuar marzhën 

me raport të kontrollit e të konfirmuar me vendim të Divizionit të Ankesave. Për të vërtetuar 

këto që u thanë si më lartë, i ofrojë gjykatës në kopje të mjaftueshme Aktgjykimin e 

Shkallës së Parë me nr.A.nr.1143/17 dhe të Shkallës së Dytë K.D.SH.II.nr.102/22. Si pasojë 

e këtyre veprimeve, shitësi, këtu paditësi, me anë të shitjes e ka kepur zingjirin e TVSH-së 

pasi që nuk ka lëshuar faturë shitëse, e këtë meqë blerësi nuk e ka pranuar një faturë të tillë, 

pasi që blerësi do të ishte ngarkuar me TVSH në bazë të asaj fature. 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-publik të datës  12.01.2023  ka administruar provat dhe atë: 

Vendimi i ATK-së nr.252/2015 i dt: 04.09.2015; Ankesa e ushtruar në ATK, e 

dt:09.07.2015; Sqarimi i dhënë nga këtu paditësi, për ATK i dt:09.06.2015; Kuponët fiskal 

mbi deklarimin e shitjeve 11 sosh; Raporti i kontrollit i dt:10.06.2015; Kontrata vjetore për 

shitblerjen e mallit me shumicë e lidhur mes ‘’B...’’ Sh.P.K dhe këtu paditësin,  me 

nr.031/14 e dt:21.01.2014; Kontrata për shitblerjen e mallit me shumicë e lidhur mes ‘’P...’’ 
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dhe këtu paditësin, me nr.01/15, e dt:03.01.2015; Përgjigja në padi e MD-së e 

dt:27.07.2018 dhe e ATK-së e dt:16.07.2018; Libri i shitjes për periudhën kohore 

01.01.2015 deri 04.05.2015, e dt:05.05.2015; Libri i blerjes për periudhën kohore 

01.01.2015 deri 31.12.2015, e dt:05.05.2015; Pasqyra e tatimpaguesit e dt:28.10.2015, së 

bashku me gjendjen e borxheve, Ekspertiza financiare e dt:23.09.2022; Parashtresa – 

kundërshtimi i ekspertizës 08.12.2022; Tabela – Gjendja e mallit në depo e dt:31.12.2014 

dhe 04.05.2015, Format AU001, AU002, AU003, Intervista me tatimpaguesin e 

dt:05.05.2015. 

 

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 konflikt administrativ, duhet vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

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

dt. 10.06.2015,  i Administratës Tatimore të Kosovës, deklarimeve në ankesë, shkresat e 

lëndës, aktvendimi kontestues, dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor në 

rishqyrtim dhe rivendosje sipas Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, 

ARJ.UZVP.nr.18/2021 të datës 22.03.2021, Gjykata ka gjetur se nuk është kontestuese 

fakti se paditësi pas pranimit të raportit të kontrollit dt. 10.06.2015, ka ushtruar ankesë me 

pranë Departamentit të Ankesave të Administratës Tatimore të Kosovës, e për të cilën 

ankesë, ATK-ë me datë 04.09.2015, ka sjell vendimin nr. 252/2015, si akt administrativ 

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

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

05.10.2015, ka iniciuar konfliktin administrativ pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti për Çështje Administrative – Divizioni Fiskal, e cila ka vendos me 

Aktgjykimin A. nr. 1704/15 të datës 12.06.2019, duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësit. 

Pastaj nuk është kontestues as fakti se këtu paditësi ka bërë ankesë në Gjykatën e Apelit të 

Kosovës ndaj Aktgjykimit si më lartë dhe e cila gjykatë ka vendosur me Aktgjykimin 
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AA.nr.599/2019 të datës 02.11.2020 duke refuzuar si të pabazuar ankesën e këtu paditësit, 

tutje kjo çështje ka shkuar edhe në Gjykatën Supreme të Kosovës në bazë të kërkesës për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit dhe e cila gjykatë ka vendosur me Aktgjykimin 

ARJ.UZVP.nr. 18/2021 të datës 22.03.2021, duke e pranuar si të bazuar kërkesën e 

paditësit, prishur Aktgjykimet si më lartë dhe kthyer lëndën në rishqyrtim dhe rivendosje 

shkallës së parë. 

 

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 dhe rekomandimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës dhënë në arsyetimin e Aktgjykimit ARJ.UZVP.nr. 18/2021 të datës 22.03.202, 

përmes aktvendimit A.nr.1704/15 të datës 05.10.2021 ka caktuar ekspertizë financiare, me 

detyra që të bëjë rivlerësimin ku nga dokumentet financiare të paditësit të konstatoj 

aplikimin e vlerës së hapur të tregut për shitjet e realizuara dhe sipas kushteve se kur mund 

të aplikohet metoda e hapur e tregut.  

 

Eksperti financiar në ekspertizën e datës 23.09.2022, ka dhënë mendimin se shitjet e 

deklaruara dhe çmimet e shitjeve për personat e paidentifikuar janë të mbështetura në 

kontratat të cilat ankuesi i ka me furnitorët për produktet e duhanit. Aplikimi i çmimeve të 

tregut duke krahasuar shitësit e specializuar (shitësit e duhanit) me shitësit përmes super 

marketeve (spektër të gjerë produkteve përfshirë edhe duhanin) nuk paraqet vlerën e hapur 

të tregut të përshkruar në nenin 24 të Ligjit 03/L-146 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 

03/L-197 dhe Ligjin 04/L-108 Ligjin për TVSH paragrafin 2 të përshkruar në Raportin e 

Kontrollit faqe 5 ngase: Shkalla e njëjtë e tregut, - Supermarketet janë të vendosura nëpër 

vende të frekuentueshme me një laramani të gjerë artikujsh (mijëra artikuj), të punësuar në 

një pikë shitjeje mbi 5 punëtorë, shitje me paqet, rrallë herë me boks (10 paqeta) asnjëherë 

me paket (50 boks apo 500 paqeta), shumica e tyre kanë edhe restauronte, etj..., blerësit të 

njëjtën kohë kryejnë edhe blerje tjera apo marrin shërbime tjera, - ankuesi selinë e ka në 

Pejë, të punësuar 3 punëtor, në shitje vetëm duhan dhe atë me boks (10 paqeta) apo paket 

(50 boks apo 500 paqeta), nuk ka restauronte, nuk ofron shitje tjera. Konkurrencë e 

barabartë do të ishte vetëm po të merreshin çmimet krahasuese të shitësve të njëjtë, pra 
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shitësit e duhanit. Mendoj se qarkullimi i deklaruar nga ankuesi duhet të mbetet i 

pandryshuar. 

 

Eksperti financiar V.I në seancën e shqyrtimit gjyqësor-kryesor të datës 12.01.2023 ka 

deklaruar se mbetët në tërësi pranë vendimit dhe konstatimit të dhënë në ekspertizë të 

dt:23.09.2022.  

 

E paditura përmes parashtresës së datës 08.11.2022, kundërshton ekspertizën financiare të 

lartcekur, duke propozuar që bazuar në faktet dhe dëshmitë e verifikuara më lartë, ATK-ja 

si palë e dëmtuar në procedurë konsideron dhe njëherit kërkon nga Gjykata që kësaj 

ekspertize financiare të mos ja falë besimin sa i përket konstatimeve në këtë ekspertizë 

lidhur me obligimet në pagesën e tatimit në TSVH-ë, por të vërtetohet si i bazuar vendimi 

252/2015 i datës 04.09.2015, pasi që kjo ekspertizë është e pa bazuar sa i përket konstatimit 

të vlerës së hapur të tregut. 

 

Gjykata e ka pranuar ekspertizën financiare të ekspertit financiar V.I, në tërësi si të 

besueshme, me që e njëjta është profesionale e mbështetur në bazë të mjaftueshme ligjore, 

ka konstatuar drejtë gjendjen faktike bazuar në prova dhe e argumentuar mirë në raport me 

detyrat e dhëna me Aktvendim të Gjykatës. 

 

Gjykata nuk pajtohet me qëndrimin e të paditurit dhënë në arsyetimin e vendimit kontestues 

ku thuhet se “departamenti i ankesave vlerëson se kontrolli gjatë analizimit të shitjeve ka 

konstatuar se tatimpaguesi tek shitjet me kupon fiskal ka bërë nën vlerësim të çmimit shitës, 

bazuar në informatat e palëve të treta. Kontrolli për vlerësim të vlerës së tregut është 

bazuar në çmimet shitëse mesatare për muaj në informatat e siguruara nga DTM-ja për 

aplikim të vlerës së hapur të tregut, për shitjet me pakicë të duhanit të llojeve të ndryshme 

dhe ka nxjerr çmimin mesatar për çdo lloj të duhanit. Kjo mesatare e konstatuar nga 

kontrolli është aplikuar në sasinë e duhanit të shitur me kuponët fiskal”,  

 

kjo për faktin se në rastin konkret gjykata vlerëson se eksperti financiar me të drejtë ka 

theksuar se nëse shikohet paragrafi 2 i Nenit 24, të ligjit 03/L-146, “Për nevoja të këtij Ligji 



8 

 

“vlera e hapur e tregut” nënkupton shumën e plotë që duhet ta paguaj konsumatori në 

shkallën e njëjtë të tregut në të cilin ndodh furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, nën kushtet 

e konkurrencës së barabartë, për furnizuesin nën mbizotërimin e tregut brenda Kosovës ku 

është bërë furnizimi, në mënyrë që të marr mallrat ose shërbimet në fjalë në atë moment”, 

dhe drejtë ka konstatuar gjendjen faktikes kur ka vërtetuar se konkurrenca e barabartë do 

të ishte sikur të merreshin çmimet e shitjes me pakicë të subjekteve krahasuese që kanë 

qarkullimin vjetor të njëjtë apo afërsisht të njëjtë, veprimtarinë tregtare të njëjtë, lokacionin 

ku ushtrohet aktiviteti banesor në afërsi të këtu paditësit, pra nga dyqanet të cilat janë të 

specializuara në shitjen e duhanit. 

 

Eksperti konsideron se për rastin konkret do të duhej të merreshin për bazë çmimet e shitjes 

që ka pasur të kontraktuara tatimpaguesi me Furnitorët e tij sipas Kontratave të Shitblerjes 

së Mallit me Shumicë dhe atë me: “P...” L.L.C. me NRB .... me seli në Magjistralja 

Prishtinë – Fushë Kosovë p.n. Prishtinë dhe  “B...” Sh.P.K. NRB .... Zona Industriale pn. 

Prishtinë. Sipas këtyre kontratave blerësi – këtu ankuesi në kontratën e lidhur me furnitorin 

“P...” L.L.C. me NRB .... me seli në Magjistralja Prishtinë – Fushë Kosovë p.n. Prishtinë 

në nenet 5, 6 dhe 8 parashihen edhe çmimet e shitjes me boks, gjithashtu edhe me kontratën 

e lidhur me furnitorin “B...” Sh.P.K. NRB .... Zona Industriale pn. Prishtinë në nenet 5, 6 

dhe 7 parashihen edhe çmimet e shitjes me boks. Duke pasur parasysh se çmimet e 

përcaktuara me këto kontrata për blerësin – këtu ankuesin janë të pandryshueshme dhe të 

njëjtat nuk ka mundësi të ndryshohen sepse do të kishin pasoja edhe ligjore të parapara me 

nenin 17 (P...) nenin 18 (B... Sh.P.K.) ndaj të njëjtit, këtë e obligojnë marrëdhëniet 

kontraktuale që ka me furnitorët. Vlen të theksohet se sipas këtyre kontratave ankuesi ka 

qenë i obliguar të raportoj çdo javë tek furnitorët për shitjet që ka bërë, kjo është paraparë 

me Nenin 12 (P...) përkatësisht Nenin 11 (B... Sh.P.K.). 

 

Gjykata po ashtu nuk pajtohet as me qëndrimin tjetër të të paditurës dhënë në arsyetimin e 

vendimit kontestues ku thuhet se :  “departamenti i ankesave konsideron se çmimet janë 

marrë nga çmimet e shitjes nga bizneset që bëjnë shitje për klient të fundit dhe nga 

mesatarja e nxjerr me kontroll, sipas së cilës ka rezultuar qarkullimi dhe tatimi shtesë për 

periudhat 01-03/2015 për TVSH-ë “ kjo për faktin se lidhur me këtë gjykata vlerëson se 



9 

 

eksperti financiar drejtë ka konstatuar gjendjen faktike se në rastin konkret nuk është 

dashur të përdoret kjo mesatare, por është dashur të merret mesatarja e çmimeve të shitjeve 

të subjekteve të cilat ushtrojnë veprimtari të njëjtë (shitësit e duhanit), me afërsisht 

qarkullim të njëjtë dhe në rrethin ku operon subjekti. Mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

është se çmimet mesatare të shitjes do të duhej të merreshin çmimet e aplikuara nga ana e 

të gjithë subjekteve të të njëjtit brend (veprimtari – shitësit e duhanit) dhe të shikohej se 

çfarë është diferenca e çmimeve të aplikuara nga ta dhe jo kurrsesi të super marketeve 

(vërejtje në Vendimin e DA faqe 2: P..., N..., V..., S..., A..., A... Sh.P.K. – Prizren, NT B... – 

Istog, B...-Mitrovicë, E... Ferizaj, L... – Deçan, G... Sh.P.K. – Gjialn, N... – Gjakovë, M...., 

A... dhe D...), sepse përpos që dallon veprimtaria, një ndër faktorët tjetër që bën dallimin 

është edhe se supermarketet furnizohen nga këta furnitor me këto lloje të mallrave, numri 

i punëtorëve të angazhuar në makete, shpenzimet të cilat krijojnë maketet e tejkalojnë çdo 

krahasim të shitjeve me pakicë që e bëjnë shitësit e duhanit. 

 

Tutje eksperti me të drejtë ka konstatuar se shitjet që kryhen në supermarkete janë shitje 

me copë/paqet duhani e rrallë herë me boks – 10 copë /paqeta, kjo është faktori determinant 

në caktimin e çmimit që duhet të trajtohet shitje me pakicë që lë të kuptohet se i përket 

shitjeve për konsumatorin final, përderisa ankuesi shitjet e tij i ka kryer tek personat e 

paidentifikuar dhe ATK – kontrolli si dhe DA me Vendimin kontestues këto shitje i ka 

trajtuar të nënvlerësuara duke bërë nivelimin e këtyre çmimeve – shitjeve me shitjet e 

marketeve dhe në mënyrë fiktive është bërë rritje e qarkullimit të ankuesit ku për pasojë ka 

rezultuar me TVSH shtesë dhe ulje të kreditimit për TVSH. Në asnjë instancë kompetente 

(Inspektorati i Tregut, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës dhe as ATK) nuk janë ofruar 

prova të ankesës së ndonjë blerësi edhe të paidentifikuar se ka paguar çmim më të lartë se 

sa që i është faturuar apo lëshuar kuponi fiskal, po të kishte ankesa të tilla atëherë do të 

ishte shumë e arsyeshme që të ndërmerreshin veprime dhe të bëhej nivelimi i çmimeve 

sipas të cilit do të konstatohej se janë bërë fshehje të qarkullimit real. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, për një vlerësim i tillë sikurse në raport të kontrollit të 

vërtetuar edhe me vendimin kontestues nga organi administrativ pranë të paditurës nuk 

është dhënë arsyetimi i duhur se paditësi të ketë shitur mallin produkte të duhanit me çmime 

të nënvlerësuara apo të rritura, të ketë lëshuar kuptona fiskal të dyfishtë, pra me çmime të 
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ndryshme, kundrejt atyre të regjistruar në librat e tregtisë, apo të këtë shitur mall pa e 

lëshuar kuponin fiskal.  Në këtë kontekst, qarkullimi shtese gjegjësisht vendosja e tatimit 

shtese sipas vlerësimit edhe të kësaj gjykate paraqet vlerësimin të paragjykuar nga e 

paditura gjatë  kontrollit duke e llogaritur diferencën e çmimit i cili ka rezultuar me 

qarkullimin shtesë për periudhën kontestuese 01-03/2015 për llojin e tatimit TVSH-ë, e 

njëkohësisht edhe tatimin shtesë. Kusht tjetër që nuk është marrë për bazë nga e paditura 

kanë qenë edhe kontratat të cilat paditësi i ka pasur me furnizuesin P... dhe B... SH.P.K, e 

në të cilat kontrata kanë qenë të përcaktuara çmimet që nuk guxojnë të kalojnë çmimin e 

përcaktuar në kontratë në rast të shitjes me pakicë, nga këtu paditësi. Provë : kontrata 

vjetore për shitblerjen e mallit me shumicë e lidhur mes ‘’B...’’ Sh.P.K dhe këtu paditësin,  

me nr.031/14 e dt:21.01.2014; dhe kontrata për shitblerjen e mallit me shumicë e lidhur 

mes ‘’P...’’ dhe këtu paditësin, me nr.01/15, e dt:03.01.2015. 

 

E paditura nuk ka ofruar sqarim juridik për arsyet me te cilat është bërë rritja e qarkullimit 

mbi bazën e marzhës se mesatares nga çmimet e vlerës se hapur te tregut, përveç thirrjes 

në nenin 24.2 te Ligjit 03/L- 146 mbi TVSH i cili thotë se "vlera e hapur e tregut nënkupton 

shumen e plot që duhet te paguaj konsumatori ne shkallen e njëjtë te tregut ne te cilën 

ndodhet furnizimi i mallrave ose shërbimeve, nën kushtet e konkurrencës se barabarte, për 

furnizuesin nën mbizotërimin e tregut brenda Kosovës ku është bërë furnizimi, ne mënyrë 

qe të marr mallra ose shërbimet në fjale ne atë moment”. Nga interpretimi i drejtë i këtyre 

dispozitave sipas vlerësimit të gjykatës askund nuk përmendet e drejta për krahasim me 

çmimet mesatare siç ka vepruar kontrolli. Sipas mendimit te kësaj Gjykate, e gjithë kjo, 

vërteton vlerësimin jo të saktë, të pabazuar të rivlerësimit të çmimeve nga i cili ka rezultuar 

qarkullimi tatimi shtese ne kategorinë e TVSH-së për periudhën kontestuese. 

 

 

 

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. 
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Vendimin që secila palë ti 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 tha më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 46 par 1, 2 dhe 3, të 

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

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.31/22 datë 12.01.2023 

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.  


