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                                                                                           KF.nr. 95/22 

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

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

tregtar-administrativ të paditësit “B...” SH.P.K me seli në fshatin ... Komuna Ferizaj, të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson E.H kundër të paditurit Administrata Tatimore e 

Kosovës me seli në Prishtinë, duke vendosur sipas padisë së paditësit për anulim 

vendimit, objekt kontesti Vlerësim tatimor, vlerë kontesti e pa përcaktuar, në seancën e 

shqyrtimin kryesor-publik të mbajtur në prani të përfaqësuesit së autorizuar të paditësit, 

E.H, dhe përfaqësueses së autorizuar të paditurit R.A, me datë 13.01.2023, mori këtë: 

A K T V E N D I M 

 

I. HEDHET POSHTË padia me shenjën KF nr. 95/2022, e paditësit “B...” SH.P.K me 

seli në fshatin ... Komuna Ferizaj, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson E.H, kundër 

të paditurës Administrata Tatimore e Kosovës, si e parakohshme. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

Paditësi “B...” SH.P.K me seli në fshatin B... Komuna Ferizaj, të cilin sipas autorizimit 

e përfaqëson E.H, me padinë e datës 28.08.2020 ka iniciuar në Gjykatë kontestin 

tregtar-administrativ kundër të paditurit Administrata Tatimore e Kosovës në Prishtinë 

ndaj vendimit 184/2020 të datës 28.07.2020, me të cilën ka kërkuar të aprovohet në 

tersi kërkesëpadia e paditësit “B...” SH.P.K me seli në fshatin ... Komuna Ferizaj, të 

detyrohet DHTI të bëj rivlerësime mbi bazën e saktë të provave materiale, të anulohet 

vendimi i nxjerr nga divizioni i ankesave. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor ka 

deklaruar se :  kërkojmë nga ATK të hap kontrolle të rregullt, sepse kjo ka qenë vetëm 

aksion policor dhe jo kontroll e rregullt dhe të vërtetohet gjendja faktike për periudhën 

kontestuese, meqenëse me padi janë paraqitur prova materiale të mjaftueshme të cilat 

ATK nuk i ka marrë për bazë dhe të vërtetohet gjendja faktike lidhur me obligimet 

eventuale të subjektit këtu paditësit. E paditura me veprimet e ndërmarra ka qëllim 

vetëm ta zvarrisë procesin. Ne si biznese nuk po mund të jemi funksional si pasoj e 
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këtyre zvarritjeve. E njoftojmë gjykatën se përveç vendimit kontestues 184/2020 të 

dt:28.07.2020, deri më tani nuk ka vendim tjetër nga Divizioni i Ankesave i ATK-së. 

Shpenzimet e procedurës i kërkon, por nuk i ka precizuar. 

 

E paditura në përgjigje në padi ka kundërshtuar pretendimet e palës paditëse dhe ka 

kërkuar të Hedhet poshtë si e pa lejuar kërkesëpadia e paditësit e ushtruar ndaj vendimit 

të departamentit të ankesave të ATKS-së nr. 184/2020 datë 28.07.2020, dhe të mbetet 

në fuqi vendimi nr. 184/2020 datë 28.07.2020. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

kryesor ka deklaruar se : Lidhur me pretendimet e palës paditëse se ka prova të cilat do 

duhej të shqyrtoheshin është me rendësi të theksohet se lidhur me gjetjet e kontrollit të 

ushtruar nga ATK po zhvillohet procedurë penale ndaj paditësit dhe se zhvillimi i kësaj 

procedure penale është pikërisht arsyeja sipas të cilës Divizioni i Ankesave i ATK-së, 

nëpërmjet vendimit kontestuese e ka pezulluar procedurën administrative. Paditësi 

nëpërmjet kërkesëpadisë ka kërkuar anulimin e njoftim rivlerësimeve të dala nga 

kontrolli i njësisë së hetimit të ATK-së, mirëpo vendimi i Divizionit të Ankesave nuk 

është lëshuar në merita, përkatësisht nuk ka trajtuar ligjshmërinë e njoftim – 

rivlerësimeve, por vetëm ka pezulluar procedurën administrative si më lartë. 

Rrjedhimisht, parashtrojmë se paditësi nëpërmjet kësaj padie do të duhej të kontestonte 

ligjshmërinë e pezullimit të procedurës administrative dhe jo të kërkonte anulimin e 

vendimit e njoftim rivlerësimeve të cilat njësia e hetimeve e ATK-së i ka nxjerrë në 

përputhje me Ligjin për ATK dhe Procedurat. E njoftojmë gjykatën se përveç vendimit 

kontestues 184/2020 të dt:28.07.2020, deri më tani nuk ka vendim tjetër nga Divizioni 

i Ankesave i ATK-së si dhe tatimpaguesi sipas gjendjes në SIGTAS nuk ka borxh aktiv. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

Gjykata Komerciale, Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti Fiskal, duke u nisur 

edhe nga konstatimi i Gjykatës Supreme dhënë përmes aktgjykimit 

ARJ.UZVP.nr.52/22 i dt:25.07.2022, dhe duke elaboruar edhe dispozitën nga  neni 85 

i Ligjit nr.05/L-031 për procedurën e përgjithshme administrative lidhur me çështjet 

paraprake ku përcaktohet se, kur organi publik që zhvillon procedurën has në një 

çështje, zgjidhja e secilës është parakusht për zgjidhjen e çështjes kryesore dhe e cila 

përbën një çështje juridike të pavarur (në vijim: "çështje paraprake"), për zgjidhjen e së 

cilës është kompetente një gjykatë apo organ tjetër, organi publik qe zhvillon 

procedurën do të pezulloje çështjen kryesore, deri sa çështja paraprake te jetë vendosur 

dhe do të njoftojë palën për vendimin e pezullimit, ka ardhur në përfundim se e paditura 
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ka marre vendimin nr.184/2022 dt.28.07.2020, me te cilin është pezulluar shqyrtimi 

sipas ankesës së paditësit nr. 184/2022 dt.22.06.2020, deri ne përfundimin e procedurës 

penale nga ana e Prokurorisë Themelore. Prandaj, kjo Gjykate, në baze të neneve 9,10 

dhe 13 të LKA-së (Ligji nr.03/L-202) ka konstatuar se vendimi i te paditurës ATK-ë 

me nr.184/2022 dt.28.07.2020, nuk është vendim përfundimtar i organit administrativ, 

dhe në pajtim me nenin 34.1 1.1 te Ligjit ne fjale vendosi ta hedh poshtë padinë si të 

parakohshme. 

 

Po ashtu, me nenin 34, par 2 të Ligjit 03/L-202 për Konfliktet Administrative, është 

përcaktuar shprehimisht se “për shkaqe të parashikuara në paragrafin 1, të këtij neni, 

gjykata mund të hedhë poshtë padinë në çdo fazë të procedurës”, tutje sipas nenit 34 

par. 1, pika 1.1 të Ligjit 03/L-202 për Konfliktet Administrative është përcaktuar se 

“Gjykata e hedh poshtë padinë me vendim, nëse konstaton se: padia është e 

parakohshme”. 

 

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

 

Për këto arsye, e në kuptim të dispozitave ligjore të 34 par 2, lidhur me par.1 pika 1.1 

të këtij neni të LKA-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti Fiskal  

KF.nr.95/22, datë 13.01.2023 

                                                                                                                                                       

Zyrtari Ligjor                                                                            Gj y q t a r i, 

Albert HALITI                                                             Fisnik NULI 

______________                                                 _________________                                                                                 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi 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.  


