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AA.nr.100/2021                                                                                                                                  

                                                                                                       

 

           GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Ramiz Kuqi, kryetar, Delushe Halimi dhe Gani Avdiu, 

anëtarë, me zyrtarin ligjor Visar Gashi, procesmbajtës, në konfliktin administrativ sipas padisë 

së paditësit N.T “H....” me seli në Prishtinë, kundër të paditurës Administrata Tatimore e 

Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike anulim vendimi për ndëshkim administrativ, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative – Divizioni Fiskal, A.nr.1328/2017, të 

datës 10.11.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 08.06.2021, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  

          Refuzohet si e pa bazuar ankesa e paditësit N.T “H....” me seli në Prishtinë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative - 

Divizioni Fiskal, A.nr.1328/2017, i datës 10.11.2020, vërtetohet. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m   

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative - Divizioni Fiskal, A.nr.1328/2017, të datës 10.11.2020, nën pikën I të 

dispozitivit të aktgjykimit është refuzuar kërkesëpadia e paditësit  N.T “H....”, me seli në 

Prishtinë,  si e pa bazuar. Ndërsa nën pikën II të dispozitivit të aktgjykimit është lënë në fuqi 

vendimi nr.189/2017 i datës 16.06.2017 i Departamentit të Ankesave të Administratës 

Tatimore të Kosovës në Prishtinë. Kurse nën pikën III të dispozitivit të aktgjykimit, është 

vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë paditësi N.T “H....” me seli 

në Prishtinë, përmes përfaqësuesit të autorizuar avokat J.O. nga Prishtina, për shkak të: 

shkeljeve esenciale të dispozitave të LKA-së, shkeljeve të dispozitave të ligjit material, dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Me propozim që të aprovohet në tërësi 

ankesa si e bazuar, dhe të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, 

ashtu që aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit, dhe anulohet vendimi 189/17 i datës 
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16.06.2020 i lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës ose të anulohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Gjykata e Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 49 të LKA, nenit 81.H të Ligjit për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, 

lidhur me nenin 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), të aplikueshëm sipas nenit 

63 të Ligjit për Konfliktet Administrative ( LKA ), gjeti se: 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se me vendimin e kundërshtuar nr.1897/2017 të datës 

16.06.2017, të Administratës Tatimore të Kosovës - Departamentit të Ankesave, nën pikën I të 

dispozitivit të vendimit është refuzuar si e pa bazë ankesa nr.189/2017 e subjektit tatimor N.T 

“H....”, me NRB:......, si dhe numër fiskal (NRF):........., me pronar H.K., me seli në Adresën 

Rr. “......”, pa nr. Prishtinë, në mbështetje të nenit 136/a të Ligjit Nr.02/L-028 për Procedurën 

Administrative, në lidhje me paragrafin 2 të nenit 89 të Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën 

Tatimore dhe Procedurat. Ndërsa nën pikën II të dispozitivit të vendimit, është vendosur që 

vendimi nr.125/2017 – Gjilan, i datës 27.04.2017, për aplikimin e ndëshkimeve sipas 

“Dokumenteve të vendosjes së ndëshkimit”, (gjithsejtë 18 sosh), në vlerë prej nga 250.00 € 

(gjithsejtë 4,500.00 €), të datës 27.04.2017 të lëshuara nga Administrata Tatimore – Njësia 

Rajonale e Gjilanit, vërtetohen si të bazuara, dhe tatimpaguesi mbetet obligues sipas tyre. 

 

Paditësi i pa kënaqur me vendimin e lartcekur të paditurës Administrata Tatimore e 

Kosovës - Departamenti i Ankesave, ka ushtruar padi për konflikt administrativ me datën 

07.08.2017, me pretendim se i njëjti është i paligjshëm, me propozim që i njëjti të lirohet nga të 

gjitha gjobat sipas dokumenteve të vendosjes së ndëshkimeve.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas shqyrtimit të padisë së paditësit paraqitur kundër 

vendimit  nr.189/2017 të datës 16.06.2017, të Administratës Tatimore të Kosovës, në seancën e 

shqyrtimit kryesor e duke u bazuar edhe në provat dhe dëshmitë e tjera të lëndës, bie 

aktgjykimin e ankimuar me të cilin e refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, me të 

cilën ka kërkuar anulimin e vendimit të lartcekur të Administratës Tatimore të Kosovës në 

Prishtinë. Me arsyetim se gjykata lidhur me pretendimet e paditësit se i njëjti ka lëshuar bileta 

dhe kupon fiskal për udhëtarët e tij, me përjashtim të atyre që ishin me biletë mujore dhe 

zyrtarët policor, duke prezantuar edhe kuponët fiskal të datës 08.04.2017, kur edhe është bërë 

vizita përmbushëse, vlerëson se të njëjtat nuk janë të bazuara dhe nuk mund të pranohen si 

dëshmi që kanë qenë në kohën e ushtrimit të aktivitetit, ngase kuponët fiskal të prezantuara 

gjykatës mbajnë orën 17:51 dhe 17:52, dhe se të njëjtit nuk korrespondojnë me kohën e 

aktivitetit të zhvilluar. Prandaj, në bazë të gjendjes faktike, shkresave të lëndës dhe ballafaqimit 

të provave, gjykata e shkallës së parë konstaton se vendimi i kontestuar i ATK-së, lidhur me 

dokumentet e vendosjes së ndëshkimeve me numër 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 

686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, dhe 695 të datës 27.04.2017, në vlerë prej 

4,500.00 €, është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të rregullt dhe të bazuar në ligj në 

tërësi e pranon edhe kjo gjykatë, për arsye se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me 

shkelje qenësore të dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat shkelje gjykata e 

shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, të aplikueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. Gjykata e 

shkallës së parë duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të kontestuar në kuptim të nenit 44 
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par.1 të Ligjit për Konfliktet Administrative, dhe nenit 81G të Ligjit Nr.04/L-102 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, 

në drejtim të thënieve në padi, në përgjigje në padi, provave të administruara në seancë 

gjyqësore si dhe pas shqyrtimit të shkresave të tjera të lëndës me të drejtë ka konstatuar se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

 Sa i përket pretendimeve ankimore në ankesë për shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës, ky kolegj nuk i aprovoi, pasi që aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje 

esenciale të dispozitave procedurale, meqë gjykata ka shqyrtuar padinë, fillimisht e ka dërguar 

padinë përfaqësuesit të së paditurës në përgjigje në padi, pastaj ka caktuar seancën e shqyrtimit 

kryesor, ka nxjerr prova të mjaftueshme, që do të thotë se gjatë vlerësimit gjykata e shkallës së 

parë, nuk ka bërë shkelje të dispozitave procedurale të LKA-së. 

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve ankimore për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, se gjykata e shkallës së parë fare nuk ka marrë për bazë provat e dorëzuara 

nga ana e paditësit, nga të cilat vërtetohet se vendimi i kontestuar ka qenë në tërësi i 

kundërligjshëm. Pastaj se, gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë për bazë as orarin e nisjes së 

autobusit të paditësit, edhe pse i njëjti me prova valide të lëshuara nga organi kompetent, nga 

ky orar i nisjeve saktë do të vërtetohet se autobusi nuk ka fare nisje në ora 19:00 ashtu siç ka 

pretenduar oficeri i ATK-së, ndërsa gjykata ka gjetur se kemi kontrolle të kryera nga ATK diku 

rreth orës 19:00. Pra, për paditësin është e pakuptueshme dhe jo logjike gjendja faktike nga 

gjykata e shkallës së parë, kjo për faktin se rastin konkret kemi të bëjmë me një diferencë 

kohore prej 2 orësh në mes të kohës së kryerjes së pretenduar të Kontrollës nga ATK-ja, dhe 

gjendjes që e flet vet dokumenti fillestar i kësaj procedure. Këto pretendime ankimore kolegji i 

kësaj gjykate nuk i aprovoi, ngase gjykata e shkallës së parë me rastin e shqyrtimit të padisë së 

paditësit ka nxjerrë prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë se pretendimet e paditësit janë të 

pa bazuara, sepse të njëjtat janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e 

organit të paditur dhe në kundërshtim me provat në shkresat e lëndës, meqë vendimi i organit 

administrativ i të paditurës, është në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.   

 

          Kolegji i kësaj gjykate, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes gjen se gjykata e 

shkallës së parë nga provat e administruara drejtë ka konstatuar se organi i paditur i ATK-së ka 

vepruar drejtë kur me dokumentet e vendosjes së ndëshkimit të datës 27.04.2017, i ka shqiptuar 

paditësit gjobën administrative në përputhje me nenin 53 par.6 të Ligjit Nr.03/L-222 për 

Administratën  Tatimore dhe Procedurat, që parasheh se “Çdo person i cili kërkohet të vendosë 

një pajisje elektronike fiskale për regjistrimin e transaksioneve të bëra gjatë aktivitetit të tyre 

ekonomik dhe i cili nuk i lëshon klientit të vet kupon nga pajisja e tillë e fiskalizuar, do të 

detyrohet për një gjobë të përcaktuar në përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni. Në 

rast të dështimit të pajisjes apo rrymës, duhet të lëshohen kuponët e shkruar me dorë të cilët 

janë miratuar nga administrata tatimore në vend të kuponit të lëshuar nga një pajisje 

elektronike fiskale, që i nënshtrohet ndëshkimit të përshkruar në këtë paragraf”. Po ashtu, 

gjykata e shkallës së parë me të drejtë i’u ka referuar edhe nenit 43 par. 103 të Udhëzimit 

Administrativ Nr. 15 /2010 për Zbatimin e Ligjit Nr.03/L-222 mbi Administratën Tatimore dhe 

Procedurat, i cili parasheh Kuponët nga Arkat Fiskale, ku thuhet se “Paragrafi 6 i Nenit 53 të 

Ligjit parasheh një ndëshkim kundër çdo personi që kërkohet të përdorë një pajisje elektronike 

fiskale që dështon t’i lëshojë një kupon tatimpaguesit nga pajisja e fiskalizuar. Shuma e 

ndëshkimit që do të vlerësohet është bazuar në dispozitat e paragrafit 2 të Nenit 53 të Ligjit: 

103.1 Në rastin e parë të mos-lëshimit të një kuponi nga pajisja e fiskalizuar, tatimpaguesi do 

të ndëshkohet sikur vetëm një kupon nuk është lëshuar. 103.2 Megjithatë, në vizitat e 

mëvonshme, tatimpaguesi do t’i nënshtrohet një ndëshkimi për secilin kupon që nuk është 

lëshuar deri në maksimum prej 5,000€ (10,000€ në rastin e një tatimpaguesi me qarkullim prej 
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500,000€ e më shumë). I njëjti ndëshkim aplikohet në të njëjtën mënyrë në rastin e mos-

lëshimit të kuponit me dorë në një formë të miratuar nga ATK në rast të prishjes së një pajisje 

apo ndërprerje të energjisë. 103.3 Lëshimi i kuponit jo të rregullt si rezultat i ngacmimit të 

PEF-it ashtu që të dhënat e pasakta janë regjistruar në PEF do të konsiderohet si mos-lëshim i 

kuponit dhe do t’i nënshtrohet ndëshkimit të përshkruar në këtë paragraf. Prandaj, duke u nisur 

nga gjendja e tillë e çështjes, se për çdo shërbim të konsumatorit duhet të lëshohet kuponi 

fiskal, kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur është bazuar në 

dispozitat e LPA-së, Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, dhe Ligjit 

Nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat, Udhëzimit Administrativ nr.15/2010, si dhe Udhëzimit Administrativ 

nr.01/2015. Andaj, nga tërë kjo që u cekë më lartë dhe mbi këtë gjendje faktike, kjo gjykatë 

konsideron se gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë ngase nuk është 

cenuar ligji në dëm të paditësit, sepse nga shkresat e lëndës në mënyrë bindëse dhe të sigurt 

është vërtetuar se paditësi ka bërë shkelje tatimore me mos lëshimin e kuponëve fiskal në 

momentin e shërbimit për klientët, ashtu siç kërkohet me legjislacion tatimor.  

 

 Kurse sa i përket pretendimeve tjera ankimore se gjykata e shkallës së parë nuk ka 

vërtetuar se a është hera e parë që gjobitet ky operator ekonomik, dhe a ka mundur që ti 

shqiptoj gjobën e tillë për çdo kupon fiskal, pasi që ATK fare nuk ka marrë as edhe një shënim 

të vetëm drejtë legjitimimit të  personave që pretendohet që nuk kanë pasur kupon fiskal të 

lëshuar, dhe nuk ka vërtetuar se a kanë qenë të liruar ndonjë nga këta persona nga pagesa e 

biletës, dhe a ka poseduar ndonjë nga këta udhëtar mujore të paguar për këtë relacion, pasi që 

është e obliguar që të merr për bazë të gjitha rrethanat para se të marrë një vendim të tillë. 

Gjithashtu, këto pretendime ankimore, kolegji i kësaj gjykate nuk i aprovoj, sepse vlerësoi se të 

njëjtat janë të paqëndrueshme dhe të paargumentuara me prova konkrete të cilat do të gjenin 

mbështetje ligjore, dhe si të tilla janë pa ndikim në vërtetimin e gjendjes tjetër faktike nga ajo e 

vërtetuar edhe nga gjykata e shkallës së parë. Sepse sipas dispozitës së nenit 56.1 të Ligjit 

Nr.02/L-28 për Procedurën Administrative, është paraparë se “Barra e provës për faktet e 

pretenduara bie mbi palët e interesuara në procedimin administrativ, pavarësisht nga detyrimi 

i administratës për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj. Andaj, sipas 

vlerësimit të kolegjit të kësaj gjykate aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë është 

i qartë dhe i kuptueshëm, si dhe përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat i 

pranon edhe kjo gjykatë.  

 

Duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë ka zbatuar 

dispozitat procedurale dhe materiale me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit, e pasi 

që me pretendimet tjera ankimore të përsëritura të njëpasnjëshme një aktgjykim i tillë nuk 

mund të vihet në pyetje, ankesa e paditësit u refuzua si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar u vërtetua si i drejtë dhe i ligjshëm.  

   

            Mbi këtë bazë e në mbështetje të nenit 49 të LKA-së, lidhur me nenin 200 të LPK-së, të 

aplikueshëm sipas nenit 63 të LKA-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

          

       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                AA.nr.100/2021, me datë 08.06.2021 

 

 

Zyrtari Ligjor         Kryetari i kolegjit, 

             Visar Gashi          Ramiz Kuqi 


