
Grupi Parë (1 - 130) - AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 13

Pershkrimi

SNRF 13 Matja me vlerën e drejtë ka si objektiv të përkufizojë vlerën e drejtë, të paraqesë në një SNRF të vetëm një kuadër 
referues për matjen e vlerës së drejtë dhe të paraqesë cilat janë informacionet shpjeguese që të jepen rreth matjeve me 
vlerën e drejtë.
Standardi trajton zbatimin e vlerës së drejtë për: - aktivet jofinanciare, - detyrimet dhe instrumentet e kapitalit neto- 
aktivet financiare dhe detyrimet financiare me pozicione kompensuese në lidhje me rreziqet e tregut ose rrezikun e 
kredisë të palës tjetër
Në paragrafët 61-90 parashikohen teknikat e vlerësimit të vlerës së drejtë. Ndërsa në paragrafët 91-99 paraqiten 
kërkesat për shënimet shpjeguese që duhen dhënë rast pas rasti në lidhje me zbatimin e vlerës së drejtë në aktivet, 
detyrimet dhe instrumentet e kapitalit neto të njësisë ekonomike. Standardi shoqërohet nga pjesët përbërëse të tij, 
përkatësisht shtojca A Kushtet e përcaktuara, shtojca B Udhëzim për zbatim dhe shtojca C Data e hyrjes në fuqi dhe 
periudha kalimtare.

12.30 3 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 16

Pershkrimi

SNRF 16 "Qiratë", përcakton parimet bazë për njohjen, matjen, paraqitjen dhe dhënien e shënimeve shpjeguese për 
marrëveshjet e qirasë. Qëllimi i këtij standardi është të sigurojë që qiramarrësit dhe qiradhënësit japin informacionin e 
duhur dhe të besueshëm për transaksionet që lidhen me këto marrëveshje. Ky modul synon që të japë një informacion të 
vlefshëm për pjesëmarrësit në trajnim dhe të ndihmojë ata që gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare të japin një bazë 
të nevojshme për përdoruesit e pasqyrave financiare për të vlerësuar efektin që qiratë kanë në pozicionin financiar, 
performancën financiare dhe flukset e parasë të një njësie ekonomike.

9.00 3 orë

Tema Fiskalizimi

Pershkrimi

Cfarë është fiskalizimi  dhe cfarë është sistemi elektronik i lëshimit të faturës. Termat kryesore. Afatet kur fillon lëshimi 
elekronik i faturës për transaksionet me para në dorë dhe për transakisonet pa para në dorë. Hapat që duhen ndjekur për 
procesin e fiskalizimit nga cdo biznes. Përfitimet për biznesin dhe administratën tatimore.

12.30 3 orë

Tema Standardet e Auditimit dhe Auditimi i Pasqyrave Financiare (raste praktike)

Pershkrimi
Standardet e Auditimit dhe Auditimi i Paqyrave Financiare. Shembuj ilustustrues për modifikimet në raportin e audituesit 
(SNA 705), cështje për t’u theksuar dhe cështje të tjera (SNA 706) etj

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 17, 18, 19 dhe 20 Nëntor 2020

E Martë, 17 Nëntor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

E Mërkurë, 18 Nëntor 2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 
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Grupi Parë (1 - 130) - AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Kodi i etikës IESBA, kërkesat kryesore etike të profesionistëve kontabël në praktikën publike

Pershkrimi

Tema trajton mënyrën se si zbatohet kuadri konceptual i vendimarrjes etike e pjesës së parë te Kodit IESBA, për 
profesionistët kontabël në praktikën publike (audituesit). 
Një rëndësi e vecantë do ti kushtohet cështjeve të tilla si marrja përsipër dhe vazhdimi i angazhimit, honoraret e 
auditimit, papajtushmëria me ligjet dhe rregullat, etj. Pjesë e trajtimit do jenë cështje të tilla si identifikimi i rreziqeve dhe 
kërcënimeve ndaj parimeve themelore, vlerësimi, adresimi dhe përcaktimi i masave mbrojtëse. Gjithashtu, do të 
trajtohen edhe aspektet e komunikimit me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, dokumentimi, etj

12.30 2 orë

Tema Legjislacioni për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 

Pershkrimi

Tema do të trajtojë  kërkesat e Ligjit ‘Për Parandalimin e Pastrimit të Parave’ Nr.9917, datë 19.05.2008 (i përditësuar), 
udhëzimit Nr 29 datë 31.12.2012 dhe VKM nr. 343 date 08.04.2020, kërkesat e Ligjit ‘Për Financimin e Terrorizmit’Nr. 
157/2013 (ndryshuar me ligjin nr. 43/2017, datë 6.4.2017; nr. 32, datë 17.6.2019) dhe Udhëzuesi i përditësuar në Maj 
2020  dhe  tipologjitë e rasteve të Pastrimit të Parave në RSH:
• në sektorin e pasurive të paluajtshme (1 rast)
• në sektorin e ndërtimit (1 rast)
• shoqëritë e transfertave dhe zyrat e kembimit valutor (3 raste)
• profesionet e lira (5 raste)
Detyrat e rekomandimeve të lëna nga Grupi i Posacëm i Veprimit Financiar (ICRG/FATF) me qëllim daljen nga lista e 
vendeve me monitorin të shtuar (lista ‘gri’) 

Grupi Parë  dhe Grupi I Dytë - AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Manuali i Doganës, raste praktike

Pershkrimi

Qëllimi është njohja  e Audituesve Ligjore me manualin doganor, akcizën në vecanti por edhe mënyrën e llogaritjes së 
taksave të tjera në import në përgjithësi, shfaqjen e taksave në formularët doganorë, mënyrat e pagesës, vlerën 
doganore (që njihen si referenca, ndërhyrjet në vlerë që bën dogana), regjimet pezulluese doganore, në mënyrë që 
eksperti të jetë i aftë të kuptojë se si janë llogaritur detyrimet, si shfaqen ato në formularët e deklarimit e të pagesës, 
cfarë pagesash janë kryer nga një operator tregtar e që do i shërbejnë gjatë në praktikë gjatë kryerjes së bilancit 
kontabël.

12.30 4 orë

Tema Case Ware / Pack PEE

E Premte, 20 Nëntor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

Sesion Fakultativ

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 17, 18, 19 dhe 20 Nëntor 2020

E Enjte, 19 Nëntor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 
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Grupi Dytë (131 - 231)- AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Kodi i etikës IESBA, kërkesat kryesore etike të profesionistëve kontabël në praktikën publike

Pershkrimi

Tema trajton mënyrën se si zbatohet kuadri konceptual i vendimarrjes etike e pjesës së parë te Kodit IESBA, për 
profesionistët kontabël në praktikën publike (audituesit). 
Një rëndësi e vecantë do ti kushtohet cështjeve të tilla si marrja përsipër dhe vazhdimi i angazhimit, honoraret e 
auditimit, papajtushmëria me ligjet dhe rregullat, etj. Pjesë e trajtimit do jenë cështje të tilla si identifikimi i rreziqeve dhe 
kërcënimeve ndaj parimeve themelore, vlerësimi, adresimi dhe përcaktimi i masave mbrojtëse. Gjithashtu, do të 
trajtohen edhe aspektet e komunikimit me drejtimin dhe personat e ngarkuar me qeverisjen, dokumentimi, etj

12.30 2 orë

Tema Legjislacioni për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 

Pershkrimi

Tema do të trajtojë  kërkesat e Ligjit ‘Për Parandalimin e Pastrimit të Parave’ Nr.9917, datë 19.05.2008 (i përditësuar), 
udhëzimit Nr 29 datë 31.12.2012 dhe VKM nr. 343 date 08.04.2020, kërkesat e Ligjit ‘Për Financimin e Terrorizmit’Nr. 
157/2013 (ndryshuar me ligjin nr. 43/2017, datë 6.4.2017; nr. 32, datë 17.6.2019) dhe Udhëzuesi i përditësuar në Maj 
2020  dhe  tipologjitë e rasteve të Pastrimit të Parave në RSH:
• në sektorin e pasurive të paluajtshme (1 rast)
• në sektorin e ndërtimit (1 rast)
• shoqëritë e transfertave dhe zyrat e kembimit valutor (3 raste)
• profesionet e lira (5 raste)
Detyrat e rekomandimeve të lëna nga Grupi i Posacëm i Veprimit Financiar (ICRG/FATF) me qëllim daljen nga lista e 
vendeve me monitorin të shtuar (lista ‘gri’) 

9.00 3 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 13

Pershkrimi

SNRF 13 Matja me vlerën e drejtë ka si objektiv të përkufizojë vlerën e drejtë, të paraqesë në një SNRF të vetëm një kuadër 
referues për matjen e vlerës së drejtë dhe të paraqesë cilat janë informacionet shpjeguese që të jepen rreth matjeve me 
vlerën e drejtë.
Standardi trajton zbatimin e vlerës së drejtë për: - aktivet jofinanciare, - detyrimet dhe instrumentet e kapitalit neto- 
aktivet financiare dhe detyrimet financiare me pozicione kompensuese në lidhje me rreziqet e tregut ose rrezikun e 
kredisë të palës tjetër
Në paragrafët 61-90 parashikohen teknikat e vlerësimit të vlerës së drejtë. Ndërsa në paragrafët 91-99 paraqiten 
kërkesat për shënimet shpjeguese që duhen dhënë rast pas rasti në lidhje me zbatimin e vlerës së drejtë në aktivet, 
detyrimet dhe instrumentet e kapitalit neto të njësisë ekonomike. Standardi shoqërohet nga pjesët përbërëse të tij, 
përkatësisht shtojca A Kushtet e përcaktuara, shtojca B Udhëzim për zbatim dhe shtojca C Data e hyrjes në fuqi dhe 
periudha kalimtare.

12.30 3 orë

Tema Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar SNRF 16

Pershkrimi

SNRF 16 "Qiratë", përcakton parimet bazë për njohjen, matjen, paraqitjen dhe dhënien e shënimeve shpjeguese për 
marrëveshjet e qirasë. Qëllimi i këtij standardi është të sigurojë që qiramarrësit dhe qiradhënësit japin informacionin e 
duhur dhe të besueshëm për transaksionet që lidhen me këto marrëveshje. Ky modul synon që të japë një informacion të 
vlefshëm për pjesëmarrësit në trajnim dhe të ndihmojë ata që gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare të japin një bazë 
të nevojshme për përdoruesit e pasqyrave financiare për të vlerësuar efektin që qiratë kanë në pozicionin financiar, 
performancën financiare dhe flukset e parasë të një njësie ekonomike.

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 17, 18, 19 dhe 20 Nëntor 2020

E Martë, 17 Nëntor 2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

E Mërkurë, 18 Nëntor 2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 
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Grupi Dytë (131 - 231)- AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Fiskalizimi

Pershkrimi

Cfarë është fiskalizimi  dhe cfarë është sistemi elektronik i lëshimit të faturës. Termat kryesore. Afatet kur fillon lëshimi 
elekronik i faturës për transaksionet me para në dorë dhe për transakisonet pa para në dorë. Hapat që duhen ndjekur për 
procesin e fiskalizimit nga cdo biznes. Përfitimet për biznesin dhe administratën tatimore.

12.30 3 orë

Tema Standardet e Auditimit dhe Auditimi i Pasqyrave Financiare (raste praktike)

Pershkrimi

Standardet e Auditimit dhe Auditimi i Paqyrave Financiare. Shembuj ilustustrues për modifikimet në raportin e audituesit 
(SNA 705), cështje për t’u theksuar dhe cështje të tjera (SNA 706) etj

Grupi Parë  dhe Grupi I Dytë - AL sipas Regjistrit Publik dhe AL Pasiv

9.00 3 orë

Tema Manuali i Doganes, raste praktike

Pershkrimi

Qëllimi është njohja  e Audituesve Ligjore me manualin doganor, akcizën në vecanti por edhe mënyrën e llogaritjes së 
taksave të tjera në import në përgjithësi, shfaqjen e taksave në formularët doganorë, mënyrat e pagesës, vlerën 
doganore (që njihen si referenca, ndërhyrjet në vlerë që bën dogana), regjimet pezulluese doganore, në mënyrë që 
eksperti të jetë i aftë të kuptojë se si janë llogaritur detyrimet, si shfaqen ato në formularët e deklarimit e të pagesës, 
cfarë pagesash janë kryer nga një operator tregtar e që do i shërbejnë gjatë në praktikë gjatë kryerjes së bilancit 
kontabël.

12.30 4 orë

Tema Case Ware / Pack PEE

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - 17, 18, 19 dhe 20 Nëntor 2020

E Enjte, 19 Nëntor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

E Premte, 20 Nëntor  2020 _me anë të platformës ZOOM Webinar 

Sesion Fakultativ
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