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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                             

KF.nr.87/22  

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 “A...”, me seli në fshatin ...., p.n, në Gjilan, kundër të 

paditurit Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, duke vendosur lidhur me 

padinë e paditësit për anulimin e vendimin, objekt kontesti vlerësim tatimor, vlera e 

kontestit e pa përcaktuar, në seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor-publik të mbajtur në 

prezencën e E.N - pronari personalisht, dhe S.I - kontabilist, dhe në mungesë të palës së 

paditur,  me datë 16.01.2023, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit N.T.P “A...”, me seli në fshatin .... p.n, në 

Gjilan, si e pa bazuar. 

II. MBETËT NË FUQI vendimi nr. 241/2020 i datës 26.08.2020, 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 N.T.P “A...”,, me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 02.10.2020, ka iniciuar 

kontestin tregtar - administrativ kundër vendimit nr.241/2020 të datës 26.08.2020, të 

paditurit Administrata Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, për shkak të shkeljeve 

ligjore dhe procedurale, konstatimit dhe vlerësimit të gabuar të gjendjes faktike, si dhe 

sanksioneve shtesë tatimore të paarsyeshme, duke propozuar që gjykata pas shqyrtimit të 
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argumenteve dhe provave, ta aprovojë padinë/ankesën, duke anuluar vendimin nr.241/2020 

të datës 26.08.2020, me të cilin është refuzuar kërkesa e tatimpaguesit për anulimin e 

vendimit të Raportit të Kontrollit të datës 22.06.2020. Ndërsa në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka deklaruar se stoku i mbetur i dt:20.12.2016, e të cilin stok, ATK, e ka vlerësuar 

me çmim blerës në vlerë prej 98,657.61 Euro, në fakt ky stok ka vlerën 0(zero), ngase janë 

pajisje të IT-së, që nuk përkojnë me teknologjinë e vitit 2016,  e i cili mall është dashur të 

shkatërrohet. Neve i kemi bërë kërkesë ATK-së për shkatërrimin e këtij malli ose që këtë 

mall ta japim si donacion, mirëpo ATK nuk ka kthyer përgjigje, andaj këtë mall nuk kemi 

mundur ta shkatërrojmë edhe për faktin se depo e menaxhimit të mbeturinave në Gjilan 

nuk ka pranuar ta marrë dhe shkatërrojë këtë mall për shkak të radio-aktivitetit. Andaj, 

malli edhe sot e kësaj dite është në stok. Pas ndryshimit të statusit të firmës nga N.T.P në 

SH.P.K realizuar në vitin 2016, ky stok për qëllime të kontabilitetit sipas faturës me 

nr.201001001 të dt:01.02.2017 është bartur nga N.T.P në SH.P.K, tani paditësi me vlerë 

prej 57,864.57 Euro, vlerë kjo që ndryshon nga vlera paraprake për shkak se kemi të bëjmë 

me mallra të dala nga përdorimi. Andaj, kontesti në këtë rast është se ATK nuk e pranon 

që kjo vlerë  e stokut të bartët sipas faturës në vlerë prej 57,864.57 Euro, por është dashur 

sipas tyre të bartet me vlerën blerëse prej 98,657.61 Euro. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se meqë kemi të bëjmë me pajisje të IT dhe çmimi ndërron shpesh për shkak 

të ndryshimeve në teknologji, ky është mall i stërvjetëruar, andaj kërkoj nga gjykata që ta 

pranojë vlerën sipas faturës me nr.201001001 në shumë prej 57,864.57 Euro. Mbes pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë dhe në fund e njoftoj gjykatën se malli i konstatuar me këtë stok 

dhe qe edhe tani është në Lager i takon viteve- periudhës blerëse 2000-2006. Shpenzimet 

e procedurës nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 22.07.2021, ka theksuar se i kundërshton në tërësi 

pretendimet e paraqitura në padi si të pa bazuara në ligj dhe fakte materiale, dhe vlerëson 

se vendimi i DA-së, respektivisht të ATK-së nr.241/2020, është i drejtë dhe i bazuar në 

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

pretendimet e paditësit fokusohen tek emërtimi i mallit “Mall kompjuterik” për të cilin ai 

pretendon se është mall i vjetërsuar, a po thuajse është jashtë përdorimit –demode. Këtë 

mall paditësi e ka faturuar sipas nr. Faturës 201001001 të datës 01.02.2017, i cili 
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transaksion ka të bëjë me stokun e datës 20.12.2016 me çmim të blerjes në vlerë prej 

98,657.61n€, nga biznesi N.T.P “A...” tek biznesi tjetër “A...” sh.p.k, e për të dy këto 

subjekte pronar është paditësi E.N, andaj, në bazë të legjislacionit tatimor, ATK-ja ka 

vepruar në bazë të nenit 24 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH-në, Shuma e tatueshme për 

furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe nenit 46 të Ligjit Nr.03/L-222 për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat, Transaksionet mes personave të lidhur, ku në 

mungesë të krahasimit apo furnizimit të mallrave dhe shërbimeve “vlera e hapur e tregut” 

nënkupton si në vijim: neni 24 pika 3.1 në lidhje me mallrat, një shumë që nuk është më e 

vogël se çmimi i blerjes së mallrave  ose të mallrave të ngjashme ose ne mungesë te çmimit 

të blerjes, çmimi i kostos i përcaktuar në kohen e furnizimit. Transaksioni në fjalë sipas 

faturës me nr.201001001 të datës 01.02.2017 ka qenë i deklarua nga paditësi me vlerë prej 

57,864.54 €, me arsyetim se kemi të bëjmë me mallra të dala jashtë përdorimit, dhe të 

njëjtën kontrolli e ka vlerësuar sipas vlerës së stokut, vlerë kjo e mallrave sipas çmimeve 

blerëse të artikujve bazuar ne nenin 24 të Ligjit Nr.05/L-037 për tatimin mbi vlerën e 

shtuar, paragrafi 2 dhe 3, nënparagrafi 3.1 si dhe nenit 31 të UA Nr.03.2015 . Shpenzimet 

e procedurës nuk i kërkon. 

 

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

LKA-së, për arsye se e paditura e ka pranuar ftesën për këtë seancë me  datën 20.12.2022, 

ndërsa përmes parashtresës së datës 12.01.2023 e ka njoftuar gjykatën se nuk mund të 

prezantoj në këtë seancë dhe ka kërkuar që të veprohet konform nenit 38 paragrafi 5 dhe 

nenin 41 të LKA-së (provë: Parashtresa e datës 12.01.2023 nga ATK). 

 

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: 

Vendimin me nr.241/2020 të dt:26.08.2020; Raportin e kontrollit të dt:22.06.2020; 

Ankesën e ushtruar në ATK, të dt:23.07.2020; Kërkesën e dt:16.02.2016; Formularin për 

kërkesë apo ankesë të dt:24.02.2016; Përgjigjen në padi të dt:02.08.2021; Intervistën 

fillestare tek tatimpaguesi të datës: 09.06.2020; Tabelën – Verifikim i stoqeve të 

dt:20.12.2016; Faturën nr.201001001; Lager-listën e dt:20.12.2016; si dhe Pasqyrën e 

tatimpaguesit, së bashku me gjendjen e borxheve e datës së printimit: 28.07.2021. 



4 

 

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 

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 22.06.2020, 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 22.06.2020 përmes formave 

të AU001, AU002 dhe AU003. Objekt i kontrollit sipas Raportit të Kontrollit ka qenë 

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për periudhën 01.01.2017-30.12.2019, Kontributet 

Pensionale të Pronarit (CI) për periudhën 01.01.2017-31.12.2018, si dhe Tatimi në të 

Ardhurat Personale (PD) për periudhën 01.01.2017-31.12.2018, ku pas përfundimit të 

kontrollit kanë rezultuar ndryshime për TVSH për periudhën tatimore 02/2017, ngase 

shënimet sipas tatimpaguesit dhe kontrollit nuk kanë qenë të njëjta, dhe kontrolli ka 

rezultuar me tatim shtesë për periudhat tatimore TVSH-02/2017 në vlerë prej 5,945.10 €. 

Po ashtu, nuk është kontestuese as fakti se subjekti në procedurë ka ushtruar ankesë me 

datën 23.07.2020, pranë Divizionit të Ankesave të Administratës Tatimore të Kosovës, e 

cila ka marrë vendimin me nr. prot.241/2020 të datës 21.08.2020, 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 

02.10.2020, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ pranë kësaj gjykate. 

 

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

Tatimore e Kosovës-Divizioni i Ankesave, duke vepruar sipas ankesës së datës 23.07.2020, 

e ka refuzuar ankesën e subjektit tatimor, me arsyetim Divizioni i Ankesave bazuar në 

dosjen në dispozicion ka vërtetuar se kontrolli ka vlerësuar transaksionin e shitjes së mallit 

nga subjekti “A...” N.T.P për “A...” SH.P.K, ku pronar, gjegjësisht drejtori biznesi i të dy 

subjekteve është E.N, me nr. Faturës 201001001 të datës 01.02.2017, i cili transaksion ka 
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të bëjë me stokun e datës 20.12.2016 me çmim të blerjes në vlerë prej 98,657.61 €. 

Transaksioni në fjalë sipas faturës së lartcekur ka qenë i deklaruar nga tatimpaguesi në 

vlerë prej 57,864.54 €, me arsyetimin e tatimpaguesit se kemi të bëjmë me mallra të dala 

jashtë përdorimit dhe të njëjtën kontrolli e ka vlerësuar sipas vlerës së stokut, vlerë kjo e 

mallrave sipas çmimeve blerëse të artikujve bazuar në nenin 24 par.2 dhe 3 nën par.3.1 të 

Ligjit Nr.05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, si dhe nenit 31 të Udhëzimit 

Administrativ Nr.03/L2015. 

 

Gjykata vlerëson si të pa bazuar pretendimin e paditësit se rivlerësimi i mallit sipas çmimit 

blerës e ka ngarkuar subjektin tonë me detyrime tatimore të pajustifikueshme për një mall 

që ka vlerën zero, ngase është e qartë se pagesa e tatimeve dhe kryerja e obligimeve 

tatimore është obligim ligjor dhe kushtetues, mirëpo këto obligime lindin kur ka vlera dhe 

shtesa të mallrave dhe shërbimeve, e jo aty ku nuk ka shtesa dhe vlera të reja, por ramje 

dhe humbje të vlerave. Kjo për faktin se gjykata ka vlerësuar se Divizioni i Ankesave i 

ATK-së me të drejtë ka konstatuar se tatimpaguesi është dashur që të prezantoj dëshmi 

komfor paragrafit 1 të nenit 26 të Udhëzimit Administrativ Nr.15/2010, me të cilin 

përcaktohet se: “Shitjet me lirim dallohen nga shitjet në të cilat mallrat janë ofruar me 

çmim të ulur, si pjesë e një plani të marketingut, për të tërhequr klientët për biznesin apo 

me sugjerimin e prodhuesit për t’i shitur prodhimet e tij. Çmimet e shitjeve, duhet të 

dokumentohen nga biznesi në mënyrë që të verifikohen mallrat, të cilat në të vërtetë janë 

shitur me çmim të ulur krahasuar me çmimin normal të shitjes. Dokumentacioni i tillë, 

mund të përmbajë kopjet e shpalljeve nëpër gazeta, kopjet e reklamave televizive, apo 

materiale tjera marketingu, përfshirë dokumentacionin e datës së shitjes. Çdo lehtësim 

(nxitje) e prodhuesit apo lehtësime tjera të marra nga biznesi në lidhje me mallrat e shitura 

me çmim të ulur duhet të përfshihet në të ardhurat e biznesit”. Pra, çdo lehtësim (nxitje) e 

prodhuesit apo lehtësime tjera të marra nga biznesi në lidhje me mallrat e shitura me çmim 

më të ulur duhet të përfshihet në të ardhurat e biznesit. 

 

Po ashtu, gjykata e vlerëson si të pa bazuar pretendimin e paditësit se kërkesa e drejtuar 

ATK-së e datës 24.02.2016, lidhur me mundësinë e shkatërrimit të mallit kjo për faktin se 

gjykata ka vlerësuar se Divizioni i Ankesave me të drejtë ka konstatuar se verifikimi i 
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stoqeve është bërë në prani të palës, dhe se nuk është kontestuese sasia e stokut nga palët 

ndërgjyqëse, ndërsa tatimpaguesi nuk ka prezantuar asnjë dokument për dëmtimin e mallit 

dhe nuk ka ndjekur procedurat e parapara sipas nenit 24 par.1 nën par. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, dhe 1.1.5 të UA nr.15/2010. Ngase me nenin 19 par.10 të Ligjit Nr.03/L-222 për 

Administratën dhe Procedurat, përcaktohet se “Për përcaktimin e detyrimeve tatimore, në 

rastin e prishjes, shkatërrimit dhe djegies së mallit për tu pranuar si shpenzime të 

veprimtarisë ekonomike, tatimpaguesi mungesën e mallit kërkohet ta dokumentoj me fakte 

të besueshme të lëshuara nga organet kompetente. Nëse sipas kërkesës së ATK-së, 

tatimpaguesi nuk dokumenton mungesën e mallrave, atëherë mallrat e tilla do të 

konsiderohen si mallra të shitura”. Prandaj, sipas vlerësimit të gjykatës e paditura 

Divizioni i Ankesave drejtë ka konstatuar se tatimpaguesi nuk ka argumentuar me dëshmi 

dhe prova bindëse për të vërtetuar të kundërtën e vlerësimit sipas nenit 19.6 të Ligjit të 

lartcekur, sipas të cilit nen tatimpaguesi e ka barrën e provës lidhur me të provuarit se 

kryerja e ndonjë vlerësimi nga Drejtori i Përgjithshëm është e gabuar dhe barrën për të 

provuar se shuma e ndonjë vlerësimi është e pasaktë. 

 

Duke mare për bazë faktin se 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, 

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 
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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.241/2020 i 

datës 26.08.2020 i të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës-Divizioni 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 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.87/2022 datë 16.01.2023 

 

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 


