BORDI I MBIKËQYRJES PUBLIKE
KOMISIONI I PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE
Kalendari për datat e reja të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe
Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2021 është si më poshtë:
Disiplina

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Data

Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas 20 shkurt 2021
standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit
financiar;
Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të 27 shkurt 2021
drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës
në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë
profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare;
Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve 04 mars 2021
dhe taksave në Republikën e Shqipërisë;
Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, 13 mars 2021
sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të
auditimit;
Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, 19 mars 2021
kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe
përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës;
Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i 23 mars 2021
kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit.

Shënim:
Sipas Ligjit 10091 dt. 05.03.2009 i ndryshuar, për titullin AL kandidatët duhet të kalojnë me sukses të gjithë
provimet e parashikuara (1-6).
Sipas Ligjit 10091 dt.5.03.2009 i ndryshuar, për titullin KM kandidatët duhet të kalojnë me sukses vetëm
tre provimet e para (1, 2 dhe 3).
*Kandidatët që kanë kryer pagesën e regjistrimit dhe për arsye të ndryshme nuk janë paraqitur në

testim, pagesa i njihet vetëm për sezonin e menjëhershëm pasardhës.
*Kandidatët që kanë kryer pagesat dhe për arsye të ndryshme nuk janë paraqitur në testim,
pagesa i njihet vetëm për sezonin e menjëhershëm pasardhës.
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