
GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE VIJUESHEM PROFESIONAL TE ANETAREVE TE IEKA 
26 – 27 QERSHOR 2014, Mjediset e Hotel Vlora International – Vlore 
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10:00 – 13:00 

Azhornimet me ndryshimet në Legjislacionin Tatimor në 
Republikën e Shqipërisë - paketa e re fiskale  

Azhornimet me ndryshimet në Legjislacionin Tatimor në 
Republikën e Shqipërisë - paketa e re fiskale 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per procedurat tatimore ne 
Republiken e Shqiperise " Nr 9920 date 19.05.2008 dhe udhezimeve 
perkatese. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin " Per akcizat ne Republiken e 
Shqiperise " nr 8976 date  12.12.2002 dhe udhezimeve perkatese ne 
zbatim te ligjit.  

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per tatimin mbi te ardhurat" nr 
8438 date 28.12.1998 dhe udhezimeve perkatese ne zbatim te ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin " Per  lojrat e fatit" nr  10 033 
date 11.12.2008 dhe udhezimeve  perkatese ne zbatim te ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per tatimin mbi vleren e shtuar " 
nr 7928 date 27.04.1995 dhe udhezimeve perkatese ne zbatim te 
ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm të 
kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, nr. 10 383, datë 
24.2.2011. 

  
-  Azhornimi me ndryshimet ne VKM  nr  1114 date  30.07.2008   “Për 
disa ceshtje ne zbatim te ligjeve nr 7703 date 11.05.1993”; "Per 
sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise"  

  
13:00 – 15:00 Pushim per dreke 

15:00 – 18:00 

Azhornimet me ndryshimet në Legjislacionin Tatimor në 
Republikën e Shqipërisë - paketa e re fiskale 

Azhornimet me ndryshimet në Legjislacionin Tatimor në 
Republikën e Shqipërisë - paketa e re fiskale  

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin " Per akcizat ne Republiken e 
Shqiperise " nr 8976 date  12.12.2002 dhe udhezimeve perkatese ne 
zbatim te ligjit.  

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per procedurat tatimore ne 
Republiken e Shqiperise " Nr 9920 date 19.05.2008 dhe udhezimeve 
perkatese  

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin " Per  lojrat e fatit" nr  10 033 date  
11.12.2008 dhe udhezimeve  perkatese ne zbatim te ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per tatimin mbi te ardhurat" nr 
8438 date 28.12.1998 dhe udhezimeve perkatese ne zbatim te ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm të 
kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, nr. 10 383, datë 
24.2.2011 

-  Azhornimi me ndryshimet ne ligjin "Per tatimin mbi vleren e shtuar" 
nr 7928 date 27.04.1995 dhe udhezimeve perkatese ne zbatim te 
ligjit. 

-  Azhornimi me ndryshimet ne VKM  nr  1114 date  30.07.2008 “Për 
disa ceshtje ne zbatim te ligjeve nr 7703 date 11.05.1993”; "Per 
sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise". 
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 09:00 – 12:00 

Informacion mbi disa nga zhvillimet me te fundit ne profesionin e 
audituesit, standardet profesionale dhe Direktiven Europiane te 
auditimit ligjor                                                      

Disa ceshtje qe lidhen me trajtimin kontabel, njohjen dhe paraqitjen e 
elementeve ne rastet e rivlerësimit te aktiveve (SNK 36 - Renia ne Vlere 
e Aktiveve)                                                                                            

Komunikimi i disa problematikave te dala gjate kontrollit te cilesise 
2013 dhe nga zbatimi i projektit per permiresimin e kuadrit per 
dhenien e sigurise mbi cilesine                  

  

12:00 – 12:30 Pushim per kafe 

12:30 – 15:30 

Disa ceshtje qe lidhen me trajtimin kontabel, njohjen dhe paraqitjen e 
elementeve ne rastet e rivlerësimit te aktiveve (SNK 36 - Renia ne Vlere 
e Aktiveve)                                                                                            

Informacion mbi disa nga zhvillimet me te fundit ne profesionin e 
audituesit, standardet profesionale dhe Direktiven Europiane te 
auditimit ligjor -                                                      

  
Komunikimi i disa problematikave te dala gjate kontrollit te cilesise 
2013 dhe nga zbatimi i projektit per permiresimin e kuadrit per 
dhenien e sigurise mbi cilesine                     

 

 

 

 

 


