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Numri i dokumentit:     00499840 

P.nr.540/13  

                                                              

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm,  

gjyqtari i vetëm gjykues Mentor Bajraktari, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare 

juridike pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve  E.B. dhe L.K., që të dy nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 

lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, të akuzuarit sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm me numër PP/II.nr.756/2013 të 

dt.25.03.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 24.09.2018, 24.12.2018, 

08.01.2019, 25.01.2019, 26.03.2019, 05.04.2019, në prezencën e Prokurorit të shtetit Bajram 

Kryeziu, të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre av.T.B. dhe av.G.J. që të dy nga Gjakova, me 

datën 11.04.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 06.06.2019 e përpiloi këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

A. PJESA GJYKUESE 

 

Të akuzuarit: 

 

1.E.B., nga i ati H., e ëma N., e gjinisë Y., data e lindjes..., në Gjakovë, ku edhe tani 

jeton  baba i 2 (dy) fëmijëve , ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, ka qenë bashkëpronar i “M.” Sh.P.K, në Gjakovë, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal... 

 

2.L.K., nga i ati A., e ëma I., e gjinisë Xh., data e lindjes..., në Gjakovë, ku edhe tani 

jeton, i martuar baba i 4 (katër) fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, është 

përfitues i pensionit invalidor nga se vuan nga sëmundja e kancerit, i gjendjes së dobët 

ekonomike, ka qenë bashkëpronar i NPT “M.” SH.P.K, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal... 

J A N Ë  F A J T O R 

 

Sepse gjatë vitit 2009, e gjerë në majin Maj të vitit 2011, në cilësi të drejtorëve dhe 

pronarëve të subjektit NPT “M.” SH.P.K, me seli në Gjakovë, i janë shmangur tatimit në 

veprimtarinë e tyre në biznesin NPT “M.” SH.P.K, nuk kanë treguar qarkullimin real që kanë 

pasur në kuadër të aktiviteteve të tyre afaristë dhe me këtë raste të dëmtuarës ATK në Prishtinë 

i kanë shkaktuar dëm duke iu shmangur tatimit në vlerë prej 147,630.55 €uro. 
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Me këto veprime kanë kryer shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 

lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 2, 3, 11 par.1, 34, 41, 42, 43, 44, 54, 60, 64 dhe 

nenit 249 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së, të akuzuarve iu shqipton:  

 

D Ë N I M I N   ME  K U SH T 

 

Të akuzuarit E.B., duke ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) 

€uro dhe duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  të cilat dënime 

nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Të akuzuarit L.K., duke ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) 

€uro, dhe duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  të cilat dënime 

nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

E dëmtuara ATK– me seli në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.   

  

Detyrohen të akuzuarit, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë  dhe atë secili 

veç e veç në shumën prej 50 (pesëdhjetë) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit secili veç e veç shumën prej 30 (tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

           B. PJESA REFUZUESE 

 

Ndaj të akuzuarve E.B. dhe L.K.,  

 

Në kuptim të nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të KPP. 

 

R E F U Z O H E T  A K U Z A 

 

Sepse në periudhën Janar 2007 e gjerë në funde të vitit 2008, në cilësi të drejtorëve dhe 

pronarëve të subjektit NPT “M.” SH.P.K, me seli në Gjakovë, i janë shmangur tatimit në 

veprimtarinë e tyre në biznesin NPT “M.” SH.P.K, nuk kanë treguar qarkullimin real që kanë 

pasur në kuadër të aktiviteteve të tyre afaristë dhe me këtë raste të dëmtuarës AFK në Prishtinë 

i kanë shkaktuar dëme duke iu shmangur tatimit në vlerë prej 34,183.82 €uro. 

 

Këso dore  kishin për të kryer veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 249 par.2 

lidhur me par.1 të KPK-së. 

 

Për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale gjatë shqyrtimit 

gjyqësor.  

 

E dëmtuara ATK – me seli në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 
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          Shpenzimet e procedurës penale bijën në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

1.Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.756/2013 të dt.25.03.2015, kundër të akuzuarve E.B. dhe 

L.K., që të dy nga Gjakova, për shkak të veprës penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje 

nga neni 249 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

 

I akuzuari E.B., gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën ngarkohet. 

 

I akuzuari L.K., gjatë shqyrtimit gjyqësorë  ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën ngarkohet. 

 

Prokurori i shtetit Bajram Kryeziu, në fjalën përfundimtare të cilën e kishte përgatitur 

me shkrim ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarve E.B. dhe L.K. dhe ka 

kërkuar që të njëjtit të shpallen fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohen dhe të dënohen 

sipas ligjit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E.B. av. T.B., në fjalën e tij përfundimtare të cilën e kishte 

përgatitur me shkrim ashtu që ka propozuar gjykatës që i akuzuari të lirohet nga aktakuza në 

mungesë të provave. 

 

I akuzuari E.B., në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: në tërësi pajtohet me fjalët 

e mbrojtësit të tij av. T.B. dhe nuk ka çka të shtoj tjetër. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit L.K. av. G.J. në fjalën e tij përfundimtare të cilën e kishte 

përgatitur me shkrim ashtu që ka propozuar gjykatës që i akuzuari të lirohet nga aktakuza në 

mungesë të provave. 

 

I akuzuari L.K.  në fjalën e tij përfundimtare  ka deklaruar se: në tërësi pajtohet me 

fjalët e mbrojtësit të tij av. G.J. dhe nuk ka çka të shtoj tjetër. 

 

2. Konstatimet e gjyqtarit të vetëm gjykues 

 

Pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave si dhe 

vlerësimit  të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera,  konform nenit 361 të KPP,  

gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se sipas aktakuzës të akuzuarit ngarkohen se kanë kryer 

veprën penale në periudhën Janar 2007 e gjerë në Maj të vitit 2011, andaj gjykata sipas detyrës 

zyrtare pas analizimit të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor ka ardhur në përfundim 

se për periudhën kohore Janar 2007 e deri në fund të vitit 2008, ka arritur parashkrimi absolut i 

ndjekjes penale, prandaj sipas detyrës zyrtare edhe ka ndarë dispozitivin e akuzës në pjesën 

gjykuese dhe refuzuese, andaj gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor edhe ka vërtetuar këto gjendje 

faktike:  

 

I. Në pjesën gjykuese është vërtetuar se të akuzuarit E.B. dhe L.K., me dashje e kanë 

kryer veprën penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 lidhur me par.1 



 Numri i lëndës: 2018:023791 
 Datë: 11.04.2019 
 Numri i dokumentit: 00499840 
 

4 (13)  

   
2
0
1
8
:0
2
3
7
9
2

 

dhe lidhur me nenin 23 të KPK-së, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në pjesën 

gjykuese të dispozitvit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Në pjesën refuzuese ka konstatuar se ka arritur parashkrimi absolut të ndjekjes 

penale (ndalesë absolutë mbi ndjekjen penale), për periudhën kohore të përshkruar si në 

aktgjykim prandaj me këtë të akuzuarit E.B. dhe L.K., kishin për të kryer veprën penale 

shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 

23 të KPK-së, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në pjesën refuzuese të dispozitvit 

të këtij aktgjykimi. 

 

3. Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

 Meqenëse i akuzuari E.B. dhe L.K., nuk e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës 

penale për të cilën akuzohet gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike gjatë shqyrtimit gjyqësorë 

ka dëgjuar dëshmitarët: F.A. dhe A.S. si dhe eksperti financiar A.Sh.,  si dhe ka administruar 

provat materiale të propozuara nga palët dhe atë : raporti i kontrollit  të ATK-së i datës 

23.01.2011 në emër të biznesit N.P.T “M.” Gjakovë, libri i blerjes, libri i shitjeve, libri i arkës 

të dhënat nga banka, gjendja dhe siktasi si dhe faturat që janë cekur në raportin e kontrollit të 

datës 23.01.2011, kartelat bankare të cekura në raportin e gjendjes së kontrollit të datës 

23.01.2011, gjendja e siktasit e datës 11.06.2012 që në të konstatohet borxhi total i ndarë në 

bazë tatimore ndëshkime dhe interes, aktvendimi i bordit të pavarur për rishqyrtime me numër 

A.nr.277 i datës 15.06.2006, ekspertiza e ekspertit financiar A.Sh. i datës 21.08.2013, vendimi 

i Administratës Tatimore të Kosovës- Departamenti i Ankesave me numër 57/2012 i datës 

02.05.2012, Aktvendimi i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime në Prishtinë me numër 

A.nr.66/2012 ATK të datës 09.07.2014, si dhe ka dëgjuar mbrojtjen e të akuzuarve E.B. dhe 

L.K.. 

 

3.1 Deklaratat e dëshmitarëve 

 

3.1.1 Dëshmitari F.A. gjatë shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se : kemi bërë një kontroll 

gjatë vitit 2011 nga data 22.06.2011 deri më datën 23.01.2012 si inspektor asistues, ngase unë 

nuk kam qenë bartës i lëndës “B-M.”  por si përgjegjës dhe bartës i lëndës për këtë kontroll ka 

qenë kolegu A.S., ndërsa unë si asistues i tij, sipas kërkesës së tij. Ai ka shtuar se arsyeja për 

kontroll tek ky biznes ka qenë veprimtari e tij e zhvilluar në regjionin e Gjakovës, deklarimet  

lidhur me tatimet dhe mos përputhja e tij me punimet e kryera gjatë viteve paraprake duke 

ekzaminuar paraprakisht llogaritë bankare dhe evidencat e tatim paguesit. Ai ka shtuar se 

kontrollat fillojnë sipas formës zyrtare, formulari AU00, formulari AU002 i cili plotësohet nga 

udhëheqësi i ekipit dhe formulari AU003 i cili i dorëzohet tatim paguesit dhe në bashkëpunim 

dhe koordinim me tatim paguesin caktohet data e kontrollit dhe në atë formular shënohen të 

gjitha evidencat që duhet të i nënshtrohen kontrollit. Ai ka shtuar se dokumentacionin e 

nevojshëm për ekzaminim e kemi pasur dhe çdo gjë na është ofruar nga tatim paguesi. Ai ka 

shtuar se biznesi “M.” është kontrolluar për disa lloje të tatimeve, TVSH-ja për periudhën Janar 

2005- Maj 2011, kontributet pensionale TM1- periudha 3 mujore TM1 01 2005- TM1 2011, 

pasqyra vjetore 2005-2010, tatimi në të ardhura personale Janar 2005- Maj 2011 dhe 

kontributet individuale për punëtor Janar 2005- Maj 2011. Ai ka shtuar se për vitin 2005-2006, 

qarkullimi i pjesshëm i pa deklaruar ka qenë rritja e të hyrave për vitin 2005 e cila është cekur 

edhe në raportin e kontrollit është për 20,527.12 Euro, kurse për vitin 2006 kemi rritje të  

hyrave 32,282,10 €uro. Ai ka shtuar se edhe sipas viteve tjera vijuese  në vitin 2007 ka qenë 

rritja e të hyrave bruto 5478,26 Euro, për vitin 2008 ka qenë rritja e të hyrave bruto për 

37.1972,71 Euro, për vitin 2009 ka qenë rritja e të hyrave bruto është konstatuar se ka 
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shmangie për 565,919.01 Euro ndërsa për vitin 2010 kemi rritje të të hyrave në total për 

505.978,90 Euro ndërsa deri në Maj sipas periudhave, për periudhën Janar 20,000 Euro. Ai ka 

shtuar se gjatë gjithë kontrollit kanë qenë prezent 2 bashkëpronarët E.B. dhe L.K. si dhe 

financieri A.M. kontabilist i ndërmarrjes. Ai ka shtuar se të dhënat janë siguruar nga vetë 

evidencat e tatim paguesit i cili është i obliguar që të deklarojë në baza mujore për numrin e 

punëtorëve, pagën, tatimin e mbajtur në burim dhe kontributin pension ale. Ai ka shtuar se për 

intervalin kohor 2005-2011 vlera e cila është vlerësuar sipas kontrollit, për shmangie në këtë 

periudhë për periudhën e vlerësuar është baza tatimore 208,574.28 Euro. Ai ka shtuar se 

shmangia tatimore është konstatuar duke i vlerësuar punimet  e kryera, kontratat dhe para 

kontratat të cilat kanë qenë në mes të tatim paguesit dhe blerësve apo punë kryesve si dhe 

transaksionet bankare të cilat e kanë pasur emërtimin si të hyra nga kësti i pagesës për banesë 

apo për lokal. Ai ka shtuar se me vetë faktin se tatim paguesi është ankuar në departamentin e 

ankesave, Bordin e pavarur dhe në instancën e Gjykatës kuptohet se tatim paguesi nuk është 

pajtuar me raportin e vlerësimit të ATK-së por i njëjti nuk ka dhënë sqarime gjatë kontrollit se 

këto vlerësime janë të pa baza, pra lënda ka kaluar pozitiv për ATK-në, në Departamentin e 

Ankesave brenda ATK-së dhe në Bord. Ai ka shtuar se ATK konform ligjit ka të drejtë në çdo 

kohë dhe për çdo periudhë brenda 6 vitesh që të bëjë kontroll për 6 vitet paraprake kurse nëse 

konstatohet se kemi shmangie edhe më shumë se 6 vite por ajo duhet të jetë me një urdhëresë 

apo udhëzim të veçantë nga drejtori gjeneral dhe çështja e kontrolleve se sa herë jemi të 

obliguar që të bëjmë kontroll nuk është e përcaktuar me rregullore dhe si inspektor mund ta 

bëjmë çdoherë. Ai ka theksuar se ATK ka disa vegla nga të cilat bazohet për vizitë apo 

kontroll, elementi i parë që tatim paguesi shihet se nuk ka deklarime të rregullta është gjendja e 

Sigtas-it nga e cila shihet se ky tatim pagues ka nën vlerësim dhe elementi i dytë nga zyra është 

nga të dhënat që ne kemi nga Dogana e Kosovës, nga thesari si dhe nga bankat por ka edhe 

elemente tjera që ne i shfrytëzojmë, pas këtyre vjen vizita pra para kontrolli nga e cila 

konstatohet ose i tregohet tatim paguesit se nuk është duke deklaruar konform ligjit dhe 

asnjëherë nuk shkohet në kontroll pa u bërë vizita e para kontrollit. Ai ka shtuar se inspektorët 

janë të pavarur në vlerësimin e tyre mirëpo ata mbikëqyrën nga udhëheqësit e drejtpërdrejtë si 

dhe nga drejtori regjional. Ai ka shtuar inicimi i rastit për kontroll është në bazë të rasteve për 

kontroll nga Administrata tatimore dhe në rastin konkret është nënshkruar nga L.R., menaxher i 

ATK-së në atë kohë dhe nga kjo është caktuar rasti për kontroll me të njëjtën datë nga 

udhëheqësi i ekipit Z. F.Sh. ndërsa po atë ditë i është dhënë formulari AU003 pronarit dhe 

është caktuar data 27.06.2011 për fillimin e procedurës së vlerësimit për kontroll nga 

inspektorati i ATK-së. Ai ka shtuar se  urdhëresa nuk është dhënë nga drejtori gjeneral për 

shkak se në atë kohë autorizimet në atë kohë për hapjen e kontrollit e cila procedurë është edhe 

tash e jep menaxheri regjional apo drejtori regjional dhe në rastin konkret e ka dhënë 

menaxheri regjional. Ai ka shtuar se desha të shtojë dhe të përmirësoj deklarimin që e dhashë 

sot gjatë dhënies së shumës së totalit ku jam deklaruar se për periudhën kohore Janar 2005- 

Maj 2011 obligimi tatimor për tatim paguesin me ndëshkim dhe interes është 420,914 Euro por 

theksoj se ku kam theksuar për shumën totale 208,574.28 Euro është vetëm baza tatimore, pra 

vetëm vlera e cila tatim paguesi është dashur të paguajë për periudhën e gjatë vetë deklarimit. 

 

 3.1.2 Dëshmitari A.S., gjatë shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se : tek subjekti afaristë 

“M.” për kontrolle kam qenë së bashku me F.A. dhe ka kam qenë bartës i lëndës dhe për 

kontrolle tek ky subjekt kemi qenë me datën 22.06.2011. Ai ka shtuar se sa i përket 

proceduarve janë procedurat të cilat ne i marrim nga menaxheri e të cilat ia dërgon udhëheqësit 

të ekipit dhe pastaj udhëheqësi i ekipit e dërgon lëndën tek inspektori ku subjektit afarist i 

dorëzohet AU003 i cili është një formular ku i përshkruhen të dhënat e biznesit dhe periudha 

pra në formularin AU003 janë të përshkruara se subjekti afarist duhet të i dorëzojë librin e 

shitjes, blerjes, ditarin e arkës, formularët e deklaruar të TVSH-së  si dhe të gjitha evidencat që 
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lidhen me atë periudhë të kontrollit, dhe se periudha kohore e kontrollit ka qenë Janar 2005 

deri në Maj 2011.Ai ka shtuar se gjatë kontrollit si inspektor kemi konstatuar se tatim paguesi 

nuk e ka deklaruar qarkullimin real bazuar në evidencat e ofruara nga vetë tatim paguesi pas 

ekzaminimit të kontrollit. Ai ka shtuar se sa më kujtohet ka qenë 205.000 apo 206.000 €uro pra 

ka qenë baza tatimore pa ndëshkime dhe kjo bazë është e caktuar edhe në raport. Ai ka shtuar 

se sa i përket para kontratave nëse blerësi nuk ka deponuar mjete në llogarinë e subjektit afarist 

apo vetë pronarët nuk e kanë dhënë se kjo para kontratë është përfunduar nuk është marrë si 

qarkullim nga kontrolli, ndërsa sa i përket vlerës se sa është vlera e këtyre para kontratave janë 

të shënuara të gjitha në raportin e kontrollit. Ai ka shtuar se  prezent gjatë kontrollës kanë qenë 

dy pronarët E.B. dhe L.K. dhe po ashtu edhe kontabilisti A.M. 

 

 3.1.3 Dëshmitari - eksperti A.Sh., gjatë shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: sipas 

kërkesës së prokurorisë kam bërë ekspertizë financiare për subjektin afaristë “M.” dhe si objekt 

i ekzaminimit ka periudha qenë viti 2005-2011. Kam pasur dokumentacionin e nevojshëm që  i 

është dërguar nga prokurori për të dhënë një ekspertizë profesionale. Ai ka theksuar se 

dokumentacioni nuk ka qenë i mjaftueshëm mirëpo ne kemi vepruar në bazë të kërkesës së 

Prokurorit dhe kemi përpiluar këtë ekspertizë. Ai ka theksuar se nuk është ofruar 

dokumentacioni burimor por theksoj se nuk është njësoj si të kryej vetë një kontroll tek 

subjekti afarist dhe vetëm dokumentacioni që merret nga inspektorët, ATK-ja. Ai ka theksuar 

se tek subjekti “M.” për periudhën 2005-2011, ne në bazë të kërkesës së prokurorit kam bërë 

ekzaminimin e dokumentacionit që është ofruar nga ana e prokurorit dhe në bazë të atij 

dokumentacioni kemi hartuar këtë ekspertizë. Ai ka shtuar se gjatë vlerësimit të 

dokumentacionit si ekspert kam vërejtur që ka pasur disa lëshime vit pas viti nga ana e këtij 

subjekti  dhe në bazë të raportit që ka bërë ATK-ja kam gjetur se në vitin 2005, huazimet të 

cilat kanë qenë në shumë prej 5000 Euro janë vlerësuar si të hyra të cilat unë jap mendimin se 

nuk kanë qenë dashur që këto huazime të konsiderohen si të hyra sepse huaja nuk konsiderohet 

e hyrë për shkak se ato para që huazohen ato edhe kthehen pra kjo ishte për vitin 2005 dhe nga 

ana e ATK-së 652,17 Euro nga vlerësimi i ATK-së në bazë të raportit janë vlerësuar më tepër 

pra unë kam konstatuar se gjatë vitit 2005, shmangie të tatimit ka pasur 486,53 Euro prej 

shumës 1138.70 Euro. Në vitin 2006 unë kam konstatuar se ka shmangie nga subjekti afarist 

“M.” 2597.57 Euro nga ajo që ka konstatuar ATK 4006.26 Euro dhe për këtë kam ardhur në 

përfundim se subjekti afarist “M.” nga llogaria bankare e këtij subjekti ka bërë një pagesë në 

emër të një pro fakturë dhe kjo pro fakturë mund të jetë edhe e pa realizueshme prandaj 

konsiderojë se kjo shumë nuk mund të trajtohet si realizim apo si marrje siç ka bërë ATK. Për 

vitin 2007 nuk kam pasur ndonjë vërejtje meqenëse nga ana e ATK-së  është bërë vlerësimi 

drejtë dhe nuk kam pasur ndonjë vërejtje lidhur me këtë vit. Për vitin 2008 kemi prapë një pro 

fakturë, pagesë për fakturë në shumë prej 15,000 Euro, e cila është kryer nga llogaria bankare e 

subjektit afarist dhe ATK-ja e ka konsideruar si realizim shtesë  përkatësisht shitje të cilën në 

bazë të vlerësimit tim unë këtë nuk e kam vlerësuar kështu për shkak se është pro fakturë dhe 

mund të mos realizohet pra edhe njëherë theksoj se pro faktura është një pagesë mirëpo nuk 

dihet a është  e realizueshme, pra a është kryer apo jo obligimi nga marrësi i të hollave ashtu që 

për vitin 2008-të kam konstatuar se këtu kemi edhe TVSH-në edhe vlerësimin e të hyrave nga 

korporata, ashtu që në rastin konkret ATK-ja ka vlerësuar ulje të tatimit tek TVSH-ja 

17.059,61 Euro ndërsa unë kam konstatuar se ka pasur shmangie vetëm prej 15.105,18 Euro 

ndërsa nga tatimi i të ardhurave nga korporatat ATK-ja ka vlerësuar 16.516,99 Euro ndërsa unë 

kam vlerësuar se ka pasur shmangie prej 15.212,64 Euro. Për vitin 2009 nga TVSH-ja, ATK-ja 

ka vlerësuar 57.514,32 Euro ndërsa vlerësimi im ka qenë 55.445,37 Euro, ndërsa tek tatimi i 

korporatave ATK-ja ka vlerësuar 34.243,92 Euro ndërsa vlerësimi im ka qenë 32.657,71 Euro, 

arsyeja për këtë ndryshim ka qenë se për periudhën 2009,ka qenë për shkak se nga subjekti 

afarist “M.” ka pasur 3 kthime të huazimeve në vlerë prej 15,000 Euro mbi të cilat llogaritet 
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TVSH-ja dhe tatimi i korporatave, Për vitin 2010 ATK-ja ka vlerësuar TVSH-në 18.535,23 

Euro ndërsa vlerësimi im ka qenë 18.093,85 Euro, ndërsa tatimi në korporata tek ATK-ja ka 

qenë 41.985,34 Euro ndërsa vlerësimi im ka qenë 41.433,62 Euro dhe arsyeja për këtë është se 

janë bërë disa deponime për këtë vit nga ana e subjektit afarist e që nga ana e arkëtarit të 

bankës përshkrimi i tyre nuk është bërë adekuat ku inspektori i ka vlerësuar si realizim të cilat 

nuk kanë qenë realizim mirëpo kanë qenë deponim i mjeteve. Për muajin Maj 2011 nuk kanë 

paraqitur as ATK ndonjë shmangie tatimore për këtë pjesë të vitit gjatë kontrollit. Ai ka shtuar 

se shmangia e tatimit sipas meje ka qenë 181.814,40 €uro. Ai ka shtuar se vetëm tek TVSH-ja 

dhe tatimi në koorporat  janë konstatuar shmangiet nga tatimi. Ai ka shtuar se qëndroj pranë 

kësaj ekspertize të dhënë me datën 21.08.2013.Ai ka shtuar se e kam pasur tekstin e raportit të 

inspektorit i cili ka parashtruar njëfarë pyetje pronarit të subjektit se a e keni paguar prej të 

hyrave këtë hua dhe ai iu ka përgjigjur se po dhe këtë e ka marrur si realizim e që nuk është 

dashur të merret për shkak se evidenca për një subjekt me një qarkullim të madh duhet të ketë 

evidencë të plota kontabilare dhe jo evidenca të thjeshta dhe në fund të ekspertizës e kam 

dhënë edhe një fjali ku kam theksuar se nga të dhënat në raport fitohet bindja se këto shmangie 

kanë ardhur si pasojë e mos evidencave të mjaftueshme të nevojshme për përcjelljen e 

veprimtarisë punuese të këtij subjekti afarist. Ai ka shtuar se këto janë marrë nga vetë raporti i 

ATK-së meqenëse unë gjatë llogaritjes kam llogaritur vetëm TVSH-në dhe tatimin në 

korporata pra unë kam llogaritur vetëm tatimin shtesë që është bërë nga ana e juaj dhe kjo 

llogaritje mund të bëhet lehtë  edhe vetë raportin e ATK-së.  

 

3.2 Provat materiale 

 

3.2.1 Nga leximi i raportit të kontrollit  të ATK-së i datës 23.01.2011, gjykata ka 

vërtetuar faktin se nga ana e inspektorëve të Administratës Tatimore ë Kosovës, F.A. dhe A.S. 

ishte përpiluar ky raport lidhur me të gjeturat në biznesin N.P.T “M.” Gjakovë, ku si pronarë të 

këtij biznesit ishin të akuzuarit E.B. dhe L.K., ku nga inspektorët tatimore ishte bërë kontrolle 

në këtë biznes për verifikimin e qarkullimit të deklaruar  nga tatimpaguesi, evidenca e blerjeve 

dhe shitjeve, shpenzimet, llogaritë bankare, pasqyrat financiare, dhe ishin kontrolluar deklarimi 

i tatimit pra i TVSH-së, CI, WM, dhe CM për periudhën kohore Janar 2005-Maj 2011 dhe CD 

për periudhën vitet 2005-2010.  

 

3.2.2 Nga leximi i librit të blerjes, libri i shitjeve, libri i arkës të dhënat nga banka 

gjendjes dhe siktasit si dhe faturat që janë cekur në raportin e kontrollit gjykata ka konstatuar 

se: në këto libra janë të evidentuara qarkullimi i blerjeve shitjeve dhe gjendja e arkës nga 

banka, gjendja e llogarisë bankare, siktasi dhe faturat  të biznesit N.P.T “M.” Gjakovë, të cilat 

janë marrë për bazë gjatë përpilimit të raportit të datës 23.01.2011.  

 

3.2.3 Nga leximi i gjendjes dhe siktasit të datës 11.06.2012 gjykata ka konstatuar se në 

këtë raport pasqyrohet borxhi total i ndarë në baza tatimore, ndëshkime dhe interes.  

 

3.2.4. Nga leximi i aktvendimit të bordit të pavarur për rishqyrtime  me numër A.nr.277 

i datës 15.06.2006, gjykata ka vërtetuar faktin se ishte refuzuar si e pa bazë ankesa e 

tatimpaguesit NT “B-M.” me seli në Gjakovë dhe kishte mbet në fuqi vendimi i administratës 

Tatimore me numër 136, të datës 27.06.2002, lidhur me tatimin shtesë në kategorinë e tatimit 

të paragjykuar sipas njoftim rivlerësimit të cilit gjendet në shkresat e lëndës.  

 

3.2.5. Nga leximi i ekspertizës së ekspertit financiar A.Sh. i datës 21.08.2013, gjykata 

ka vërtetuar faktin se eksperti financiar A.Sh. në mënyrë tabelare ka dhen obligimet tatimore të 

subjektit aferistë “B-M.” për periudhën kohore viti 2005-2010 dhe këto të dhëna i kishe nxjerrë 
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duke  u bazuar lidhur me konstatimet që kanë bërë inspektorat e ATK-së për shmangiet apo 

nën deklarimet e obligimeve të janë bërë nga subjekti aferistë “B-M.” në vitin 2005-2010 dhe i 

njëjti kishte konstatuar obligimet tatimore se ky subjekt afaristë për këtë periudhë kohore të 

lartpërmendur sipas vlerësimit të inspektorëve të ATK-së  ka qanë 192.784, 30 €uro, ndërsa 

sipas vlerësimit të tij ato kishin qenë në shumë prej 181.414,40 €uro. 

 

3.2.6. Nga leximi i vendimit të Administratës Tatimore të Kosovës- Departamenti i 

Ankesave me numër 57/2012 i datës 02.05.2012 gjykata ka vërtetuar faktin se me këtë 

aktvendim ishte aprovuar pjesërisht ankesa e tatimpaguesit NT “B-M.” me seli në Gjakovë me 

bashkëpronar E.B. dhe L.K., ashtu që në mbështetje të nenit 136/c të Ligjit nr.02/L-28 për 

Procedurën administrative në lidhje me par.2 të nenit 89 të Ligjit nr.03/L-222 për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat ashtu që ishin ndryshuar njoftim Rivlerësimet e tatimit 

shtesë për TVSH-ë për periudhën 09/2009, 12/2010 dhe 05/2011, tatimi në të Ardhura të 

Korporatave për vitet fiskale 2008, 2009 dhe 2010, ndërsa pjesa tjetër e vlerësimit kishte 

mbetur pa u ndryshuar sipas vlerësimit të kontrollit. Pjesa e mbetur pas ndryshimeve mbetet 

obligim për pagesë për tatimpaguesin.    

 

3.2.7. Nga leximi i  Aktvendimit të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime në Prishtinë me 

numër A.nr.66/2012 ATK të datës 09.07.2014, gjykata ka vërtetuar faktin se me këtë 

aktvendim ishte hedhur poshtë ankesa e subjektit në procedurë NT “B-M.” me seli në Gjakovë, 

të ushtuar nga bashkëpronarët E.B. dhe L.K. si e ushtruar jashtë afatit ligjorë dhe kishte mbet 

në fuqi Vendimi i Departamentit të Ankesave me numër 57/2012 i datës 02.05.2012, lidhur me 

tatimin shtesë sipas njoftim  Rivlerësimeve të ATK-së Regjioni i Gjakovës.  

 

 3.3 Mbrojtja e të akuzuarit  

 

 3.3.1 I akuzuari E.B., gjatë shqyrtimit gjyqësorë nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa 

gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se : në biznesin e tyre “NTP “M.” Sh.P.K, gjatë vitit 2007 në 

vazhdimësi jemi marr vetëm me ushqimore ashtu që kemi pasur një depo me shumicë dhe 

pakicë dhe një market, ndërsa në vitin 2008 gjatë muajit 6 kemi filluar që të merremi edhe me 

ndërtimin e  objekteve banesore. Financat e firmës prej vitit 2007 e tutje i ka mbajtur A.M., 

ndërsa para kësaj periudhe i ka mbajtur një kontabilist tjetër S.E.. Është e vërtetë se kanë 

ardhur inspektorët e ATK-së për kontroll për rastin për të cilin po gjykohemi dhe me 

inspektorët është marr kontabilisti A.M.. Nuk jemi dakorduar me raportin e hartuar nga 

punëtoret e ATK-së, ashtu që kemi bërë një ankesë meqenëse inspektorët nuk e kanë pasur të 

gjithë dokumentacioni që kemi pasur si biznes meqenëse në atë kohë kontabilisti A.M. ka pasur 

probleme shëndetësore ka qenë me dijalizë dhe ka devijuar dhe për këtë kemi bërë ankesë 

ashtu që ankesa jonë nuk është aprovuar, pastaj kundër këtij vendimi kemi bërë ankesë në 

Bordin e ATK-së. Ai ka shtuar se  eksperti A.Sh. nuk ka bashkëpunuar me neve por 

ekspertizën e tij i njëjti e ka bazuar vetëm në dokumentacionin e ATK-së andaj kemi 

parashtruar gjykatës që të bëjmë një ekspertizë tjetër nga se e kemi të ruajtur dokumentacionin 

financiar lidhur me afarizmin e firmës. Është e vërtetë që kemi qenë prezent gjatë kontrollit dhe 

të gjithë dokumentacionin inspektoreve të ATK-së iu ka prezantuar kontabilisti A.M. por i 

njëjti nuk është konsultuar me neve për prezantimit të dokumentacionit sepse gjatë kontrollit 

kemi qenë shumë të angazhuar dhe kemi qenë nëpër rrugë. Dokumentet e prezantuara sa e di 

unë kanë qenë të nënshkruara nga firma. Ai më pas ka theksuar se e kemi pyetur A. se pse kanë 

ardhur inspektorët e ATK-së lidhur me këtë çështje dhe i njëjti na ka njoftuar se kanë ardhur 

për kontroll dhe po ashtu na ka treguar se çfarë dokumentacioni i ka dorëzuar inspektorëve të 

ATK-së.  
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 3.3.2 I akuzuari L.K., gjatë shqyrtimit gjyqësorë nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa 

gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se: biznesi NTP “M.” Sh.P.K, e kemi themeluar së bashku 

me E.B. në vitin 1992-1993 dhe si veprimtari ka qenë ushqimore. Fillimisht në biznes financat 

i ka mbajtur S.E. pastaj A.M.. Deri në vitin 2011 mendoj që i kanë mbajtur me rregull financat, 

pastaj unë jam sëmurë, jam me kancer edhe sot e kësaj dite dhe nuk jam marrë fare me punë. 

A.Sh. e njoh vetëm si figurë dhe në firmë nuk ka qenë asnjëherë, as për të kërkuar ndonjë 

dokument. Ekspertiza mendoj se është e njëanshme, për arsye se është bërë vetëm me 

dokumentacion të ATK-së, pa asnjë konsultim me kontabilistët dhe pa dokumentacionin tonë. 

Deri në vitin 2011 e di që tatimi është paguar në rregull, më pas nuk e di sepse kam qenë në 

spital. Asnjëherë nuk na është tërhequr vërejtja se nuk e kemi deklaruar tatimin me rregull dhe 

me vite të tëra nuk ka qenë ndonjë kontroll për të kontrolluar ndonjë lëshim. Kur është bërë 

kontrollimi nga ana e inspektorëve të ATK-së, kontrolli ka qenë i gjatë dhe unë kam pasur 

kontakte të herëpashershme me inspektorët dhe kam qenë prezent kur e kanë marrë 

dokumentacionin. Prezantimin e dokumentacionit e kam bërë unë së bashku me E. dhe tani të 

ndjerin A.B. i cili ka qenë inxhinier i firmës, herë pas here ka qenë edhe financieri A.M., pasi i 

njëjti pas luftës ka qenë me dializë dhe ka pasur raste që nuk ka qenë prezent. Më kujtohet që 

inspektor kanë qenë F.A. dhe A.S.. Kur e kanë kryer kontrollin na kanë njoftuar për gjendjen 

dhe vendimin me të cilin na kanë dënuar, mirëpo pas kësaj periudhe unë jam sëmurë dhe nuk 

kam qenë në dijeni. Shuma e shmangies nuk më kujtohet por është e shënuar në raport. Neve 

çka na është ofruar për pagesë nga ana e kontabilistëve e kemi paguar dhe nuk e di se çka kanë 

bërë ATK me dokumentacion. Me sa jam në dijeni, është dorëzuar i tërë dokumentacioni sipas 

formularëve AU-001, AU-002 dhe AU-003 dhe nuk më kujtohet nëse jam konsultuar me 

financierin A.M.. Mendoj që duhet të jetë një ekspert i pavarur i licencuar që t’a vërtetojë 

gjendjen faktike sepse A.Sh. nuk ka qenë i pavarur pasi që i njëjti nuk e ka kërkuar 

dokumentacionin nga ne por vetëm e ka bërë ekspertizën në bazë të dokumentacionit dhe 

raportit të ATK-së. Pagesën e tatimit në firmë e kemi bërë me formularët e ATK-së, ashtu siç 

na ka thënë A.M. se kemi obligim për tatim. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 249 par.1 të KPK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

shmangie nga tatimi e kryejnë : “Kushdo i cili me qëllim që ai apo personi tjetër t’i shmanget 

pjesërisht apo tërësisht pagimit të tatimit, tarifave apo kontributeve tjera të përcaktuara me 

ligj, jep të dhëna të pavërteta apo nuk i përfshin informatat lidhur me informatat e tij, gjendjen 

ekonomike apo faktet tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të këtilla”. Ndërsa paragrafi 2 

ka përcaktuar se “nëse shuma e detyrimit nga paragrafi 1 i këtij neni, pagimi i të cilit shmanget 

është më e lartë se 15.000 euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 6 (gjashtë) 

muajve deri në 5 (pesë) vjet.” 

 

 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Gjykata i ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se nuk është kontestuese fakti se të akuzuarit 

E.B. dhe L.K., gjatë vitit 2009, e gjerë në majin Maj të vitit 2011, në cilësi të drejtorëve dhe 

pronarëve të subjektit NPT “M.” SH.P.K, me seli në Gjakovë, i janë shmangur tatimit në 

veprimtarinë e tyre në biznesin NPT “M.” SH.P.K, nuk kanë treguar qarkullimin real që kanë 

pasur në kuadër të aktiviteteve të tyre afaristë dhe me këtë raste të dëmtuarës AFK në Prishtinë 

i kanë shkaktuar dëm duke iu shmangur tatimit në vlerë prej 147,630.55 €uro. Gjykata këtë e 

ka vërtetuar pasi që ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi dëshmitarëve F.A. dhe A.S. 
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si dhe ekspertit financiar A.Sh., ngase të njëjtat janë bindëse dhe të njëjtat janë në harmoni me 

njëra tjetrën por janë në harmoni edhe me provat materiale të cilat janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë. Dëshmitari F.A., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: arsyeja për 

kontroll tek biznesi “M.” ka qenë veprimtari e tij e zhvilluar në regjionin e Gjakovës, 

deklarimet  lidhur me tatimet dhe mos përputhja e tij me punimet e kryera gjatë viteve 

paraprake duke ekzaminuar paraprakisht llogaritë bankare dhe evidencat e tatim paguesit.  Ai 

ka shtuar se  dokumentacionin e nevojshëm për ekzaminim e kemi pasur dhe çdo gjë na është 

ofruar nga tatim paguesi dhe se biznesi “M.”. Janë kontrolluar për disa lloje të tatimeve, 

TVSH-ja për periudhën Janar 2005- Maj 2011, kontributet pensionale TM1- periudha 3 

mujore TM1 01 2005- TM1 2011, pasqyra vjetore 2005-2010, tatimi në të ardhura personale 

Janar 2005- Maj 2011 dhe kontributet individuale për punëtor Janar 2005- Maj 2011. Ai ka 

shtuar se gjatë kontrollit kanë qenë prezent dy bashkëpronarët E.B. dhe L.K. si dhe financieri 

A.M. kontabilist i ndërmarrjes dhe të dhënat janë siguruar nga vetë evidenca e tatim paguesit i 

cili është i obliguar të i deklaroj në bazat mujore për numrin e punëtoreve, pagave tatimit të 

mbajtur në burim dhe kontributit pensional. Edhe nga dëshmia e dëshmitarit A.S. gjykata e ka 

vërtetuar faktin se pas kontrollit që i kishin bërë subjekti afarist “M.”, si inspektor kishte 

konstatuar se ky biznes i ishte shmangur tatimit pasi që i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se ai kishte qenë bartësi i lëndës, dhe gjatë kontrollit prezent kanë qenë dy pronarët 

E.B. dhe L.K., dhe po ashtu edhe kontabilisti A.M.. Gjatë kontrollit kemi konstatuar se 

tatimpaguesi nuk e ka deklaruar qarkullimin real bazuar në evidencat e ofruara nga vetë 

tatimpaguesi pas ekzaminimit të kontrollit. Se të akuzuarit me biznesin e tyre “M.” i ishin 

shmangur tatimit si në pjesën gjykuese të aktgjykimit dhe në shumën e përcaktuar gjykata këtë 

gjendje faktike e ka vërtetuar nga dëshmia e ekspertit A.Sh., i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se: kam pasur dokumentacionin e nevojshme që është dërguar nga Prokuroria për të 

dhënë një ekspertizë profesionale. Ai ka theksuar se gjatë vlerësimit të dokumentacionit si 

ekspert kam vërejtur disa lëshime  vite pas viti, që janë bërë nga ana e ATK- në bazë të raportit 

të ATK-së. Sa i përket vitit 2009 nga TVSH-ja, ATK-ja ka vlerësuar 57.514,32 Euro ndërsa 

vlerësimi im ka qenë 55.445,37 Euro, ndërsa tek tatimi i korporatave ATK-ja ka vlerësuar 

34.243,92 Euro ndërsa vlerësimi im ka qenë 32.657,71 Euro, arsyeja për këtë ndryshim ka 

qenë se për periudhën 2009,ka qenë për shkak se nga subjekti afarist “M.” ka pasur 3 kthime 

të huazimeve në vlerë prej 15,000 Euro mbi të cilat llogaritet TVSH-ja dhe tatimi i 

korporatave, Për vitin 2010 ATK-ja ka vlerësuar TVSH-në 18.535,23 Euro ndërsa vlerësimi im 

ka qenë 18.093,85 Euro, ndërsa tatimi në korporata tek ATK-ja ka qenë 41.985,34 Euro ndërsa 

vlerësimi im ka qenë 41.433,62 Euro dhe arsyeja për këtë është se janë bërë disa deponime për 

këtë vit nga ana e subjektit afarist e që nga ana e arkëtarit të bankës përshkrimi i tyre nuk 

është bërë adekuat ku inspektori i ka vlerësuar si realizim të cilat nuk kanë qenë realizim 

mirëpo kanë qenë deponim i mjeteve. Për muajin Maj 2011 nuk kanë paraqitur as ATK ndonjë 

shmangie tatimore për këtë pjesë të vitit gjatë kontrollit. Ai ka shtuar se shmangia e tatimit 

sipas meje ka qenë 181.814,40 €uro. Ai ka shtuar se vetëm tek TVSH-ja dhe tatimi në korporat  

janë konstatuar shmangiet nga tatimi. Ai ka shtuar se qëndroj pranë kësaj ekspertize të dhënë 

me datën 21.08.2013. Gjykata dëshmisë së ekspertit A.Sh. ia ka falur besimin e plotë për shkak 

se e njëjta është edhe në harmoni me dëshmitë e dëshmitarëve F.A. dhe A.S., sa i përket 

çështjes se nuk ka qenë kontestues fakti se të akuzuarit si bashkëpronarë të biznesit “M.”, janë 

shmangur tatimit dhe Gjykata ekspertit ia ka falur besimin e plotë për shkak se i njëjti në 

mënyrë shumë të qartë ka sqaruar të gjeturat të metat e raportit ATK-së,  dhe në bazë të 

dokumentacionit që i është ofruar nga ana e Prokurorisë si dhe raportit të inspektorëve të ATK-

së, i njëjti ka bërë edhe elaborimin që ndër vite të përmbledhura për shmangien e tatimit dhe 

obligimeve që janë bërë nga subjekti afarist B “M.”, në vitet 2005 deri në 2010, dhe i njëjti 

edhe në mënyrë tabelorë me ekspertizën e tij ka paraqitur shmangien nga tatimi nga subjekti 

afarist “M.”, të cilës ekspertizë po ashtu gjykata ia ka falur edhe besimin. Se të akuzuarit E.B. 
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dhe L.K.,  gjatë kontrollit i kishin dorëzuar kontrollerëve të gjithë dokumentacionin e biznesit 

“M.”, kjo mund të vërtetohet nga leximi i librit të  shitjeve, të blerjeve, librit të arkës, të dhënat 

nga Banka, dhe sintaksi, faturat dhe dokumentet tjera të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor si prova. Gjykata nuk ka mundur të ia falë besimin  mbrojtjes së të akuzuarit E.B. dhe 

L.K. kur kanë deklaruar  se të njëjtit me biznesin e tyre në të cilin ishin bashkëpronar NTP 

“M.” SH.P.K, nuk i janë shmangur tatimit nga se inspektorët gjatë kontrollit nuk kanë pasur të 

tërë dokumentacionin e nevojshëm të cilin e kemi pasur si biznes dhe nuk janë pajtuar me 

shumën që e kanë konstatuar inspektorët e ATK-së ngase, gjykata konsideron se të akuzuarit 

mbrojtjen e tyre në këtë formë e bëjnë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, dhe se 

mbrojtja e tyre është në kundërshtim edhe me dëshmitë e dëshmitarëve- inspektorëve të ATK-

së F.A. dhe A.S., nga se të njëjtit kanë deklaruar se gjatë gjithë kontrollit të biznesit “M.”, 

prezent kanë qenë të akuzuarit pra bashkëpronarët këtu të akuzuarit E.B. dhe L.K., dhe po 

ashtu i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për vlerësim është marr nga vetë tatimpaguesi dhe 

kontrolli është bërë sipas formularëve AU001, AU002 dhe AU003, i cili formular pra ky i 

fundit i dorëzohet tatimpaguesit dhe në bashkëpunim dhe në  koordinim me tatimpaguesit 

caktohet data e kontrollit dhe në atë formularë shënohen të gjitha evidencat të cilat duhet t’i 

nënshtrohen kontrollit. 

 

Sa i përket propozimit të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre avokatëve T.B. dhe G.J. që 

të bëhet një ekspertizë tjetër e pavarur nga një ekspert tjetër financiar gjykata këtë propozim e 

ka refuzuar me arsyetimin se mbrojtja nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme që do të konstatonin 

kundërthëniet e ekspertizës së ekspertit të  A.Sh. dhe kontradiktat e tij me provat dhe gjykata 

konsideron se caktimi i një eksperti të tillë ka qenë i panevojshëm për këtë çështje penale dhe 

propozimi i tillë ka qenë me qëllim të zvarritjes së procedurës dhe se gjykata sipas nenit 142 të 

KPP-së që mund të caktoj ekspert tjetër në qoftë së të dhënat dhe konstatimet e ekspertëve  

ndryshojnë thelbësisht ose kur konstatimet e tyre janë të pa qarta, jo të plota apo kontradiktë 

me vetveten ose me rrethanat e shqyrtuara e në rast se këto të meta nuk mund të mënjanohen 

me marrjen e sërishme në pyetje të ekspertëve mund të kërkohet mendim i ekspertëve tjerë, e 

në rastin konkret gjykata konsideron se mbrojtja nuk e ka dhënë arsye të mjaftueshme lidhur 

me kontradiktat apo konstatimet e ekspertit A.Sh. dhe nuk ka pasur ndonjë ekspert tjetër që ka 

dhënë mendim tjetër lidhur me këtë çështje prandaj edhe e ka refuzuar propozimin e mbrojtjes 

si të pa bazuar.  

 

Duke u bazuar në të gjitha këto dhe provat materiale të lartcekura për gjykatën është jo 

kontestuese fakti se të akuzuarit E.B. dhe L.K., me dashje kanë kryer veprën penale shmangie 

nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPRK-

së si në pjesën gjykuese të këtij aktgjykimit.  

 

 6. Gjendja faktike e vërtetuar    

 

Andaj pas administrimit të provave gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe pas vlerësimit të tyre 

një nga një dhe në lidhmëni me njëra tjetrën gjykata ka vërtetuar në pjesën gjykuese këtë 

gjendje faktike: se të akuzuarit E.B. dhe L.K. kanë kryer veprën penale shmangie nga tatimi në 

bashkëkryerje nga neni 249 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPRK-së, duke iu 

shmangur takimit ku si bashkëpronar të biznesit NTP “M.” Sh.P.K, nuk kanë treguar 

qarkullimin real që kanë pasur në kuadër të aktiviteteve të tyre afaristë, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të pjesës gjykuese të aktgjykimit. 

 

 7.Vendimi për refuzimin e akuzë në pjesën B 
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Gjykata, ka ardhur në përfundim se për periudhën kohore Janar 2007 e gjerë në fund të 

vitit 2008 aktakuza duhet të Refuzohet, pasi që në rastin konkret ka arritur afati i parashkrimit  

absolut  të ndjekjes penale. Për veprën penale të shmangies të tatimit nga neni 249 par.2 lidhur 

me par.1 të KPRK-së, është paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim prej 6 (gjashtë) muajve 

deri në 5 (pesë) vite burgim, që do të thotë se parashkrimi relativ sipas dispozitës së nenit 90 

parag.1 nënparag.1.5 të KPK-së, paraqitet kur kalon koha prej 5 (pesë) viteve, nga momenti i 

kryerjes së veprës penale. Ndërsa sipas dispozitës të nenit 91 parag.6 të KPK-së, parashkrimi 

absolut paraqitet kur kalon dyfishi i kohës se afatit të parashkrimit relativ, përkatësisht 

periudha prej 6 (gjashtë) vitesh. Vepra penale shmangie nga tatimi nga neni 249 par.2 lidhur 

me par.1 të KPRK-së, në pjesën refuzues të aktgjykimit është kryer nga periudha kohore Janar 

2007 e gjerë në fund të vitit 2008, e meqë nga data e kryerjes së veprës penale e deri ne 

shpalljen e aktgjykimin ka kaluar koha e paraparë për parashkrim absolut, prandaj gjykata ka 

marr aktgjykimin refuzues. 

                                                                                                                 

 8.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve E.B. dhe L.K., gjykata 

vlerësoi të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të neni 64 të KPK-së, të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale: për të akuzuarin E.B. si rrethanë lehtësuese ka vlerësuar se i njëjti është 

mbajtës i familjes 5 anëtarësh, gjendjen e dobët ekonomike, në gjykim ka pasur qëndrim tejet 

korrekt, faktin se me parë nuk ka ra ndesh me ligjin, më parë nuk ka qenë i dënuar. Për të 

akuzuarin L.K. gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe si rrethanë lehtësuese mori faktin se 

është mbajtës i familjes 5 anëtarësh, gjendjen e  dobët ekonomike, gjendjen e rëndë 

shëndetësore pasi që i njëjti vuan nga një sëmundje e rëndë, në gjykim ka pasur qëndrim tejet 

korrekt, faktin se me parë nuk ka ra ndesh me ligjin, më parë nuk ka qenë i dënuar. Kështu që 

duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin me kusht si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 34 dhe 

qëllimi i dënimit me kusht nga neni 42 të KPK-së, dhe se dënimet si të tilla të shqiptuara sipas 

bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe rrethanat personale të 

cilat i posedojnë të akuzuarit, dhe se dënimi  konsiston  në parandalimin e të akuzuarve nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë  rehabilitimin  e  tyre, të  parandalojë  

personat  e  tjerë  nga  kryerja  e  veprave penale dhe të shprehë gjykimin  shoqëror për veprën 

penale, ngritjen  e  moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

10.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 të KPP-së.  

 

11. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi në pjesën gjykuese mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë konform 

nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit 

Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, ndërsa duke u bazuar në nenin 454 par.1 

të KPP-së në pjesën refuzuese ka vendosur që shpenzimet e procedurës të bien në llogari të 

mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  
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Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për pjesën gjykuese  

konform nenit  365 të KPP-së, ndërsa për pjesën refuzimit konform nenit 363 par.1 nënparg.1.3 

të KPP-së.  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.540/13, me datë 11.04.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Nushe Kadrija                                  Mentor Bajraktari  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 


