
Tiranë, datë 23.06.2022

Lënda: NJOFTIM PËR FILLIMIN E SESIONIT Të TRAJNIMEVE PËR SKK/SNK

ISAB/KUB ofron: 

Njoftohen të gjithë profesionistët e interesuar se:

Pranë Kolegjit Universitar të BIZNESIT (KUB), Instituti për Studime dhe
Aplikime në Biznes (ISAB) në datën 04.07.2022 deri  10.07.2022 zhvillon

Online, një Sezon Trajnimesh “Për ndryshimet ligjore në Paketën
Fiskale 2022, Standartet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (SKK, SNK) dhe Vendimet investuese, teknikat 

financiare dhe menaxhimi i kapitalit qarkullues të Njësive Ekonomike

Trajnimi zhvillohet për specialistët dhe profesionistët e Fushës së Kontabilitetit, të Auditimit, të Bankave, Kompanive të
Sigurimeve, të Korporatave dhe kompanive publike dhe private, punonjës të strukturave Fiskale dhe të Auditimit të 
Administrates Publike e Private etj, të cilëve sipas Ligjit nr.25 datë 10.05.2018 ”Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”,
u kërkohet të mbajnë kontabilitet dhe të raportojnë sipas standardeve kombëtare të përmirësuara dhe ndërkombëtare 
të kontabilitetit dhe raportimit financiar.

Ky trajnim u shërben më së miri të gjithë atyre kandidatëve që duan të hyjnë në Provimin e Shtetit për të fituar Titullin 
Profesional “Kontabel i Miratuar” apo “Auditues Ligjor”, sipas kërkesave të ligjit nr. 10091 dt. 05.03.2009 (i ndryshuar).

Realizimi i programit do të zhvillohet  Online për 7 ditë dhe për 42 Orë, (nga dita e hënë datë 04.07.2022 deri të Dielën
në datën 10.07.2022)

Trajnimi shërben për plotësimin e Detyrimit për Kualifikimin e Vijueshëm të detyrueshëm, për të gjithë profesionistët
anëtarë të Shoqates Kontabël i Miratuar (SHKM) e të tjerë jo anëtarë të kësaj shoqate, profesionistë, që kanë fituar 
Titullin Auditues Ligjor ose Kontabël i Miratuar dhe duan të plotësojnë këtë detyrim profesional, si dhe profesionistë të
tjerë që duan të përditësojnë njohuritë profesionale.

Orari i Trajnimit nga dita e Hënë deri të Premten, çdo ditë do të realizohet nga ora 14.00 deri 20.00 dhe për ditën e 
Shtunë dhe të Dielë nga ora 8.30 deri në orën 14.30

Tarifa për çdo pjesëmarrës si kandidat për t’u përgatitur për të hyrë në Provim, nën drejtimin e Bordit te Mbikqyrjes
Publike, për të fituar titullin Auditues Ligjor apo Kontabël i Miratuar, është 20 000 Lekë

Për Anëtarët e Shoqatës Kontabël i Miratuar, që plotësojnë detyrimin e Kualifikimit të Vijueshëm të detyrueshëm 
dhe ushtrojnë profesionin (janë në listën aktive), Tarifa është 10 000 lekë plus Kuota e antarësisë 3000 lekë/viti, ndërsa
antarët e tjerë që nuk e ushtrojnë profesionin (janë në listën pasive), 5000 lekë plus 3000 kuota. Për të tjerë kandidatë, 
jo anëtarë të SHKM, që e kanë fituar titullin profesional dhe janë aktivë 12 000 lekë dhe për jo aktivët, tarifa është 
6 000 lekë plus 3000 lekë/viti kuota e antarësisë

Pagesat do të kryen në Arkën e Kolegjit Univesitar të Biznesit (KUB), Rr.Vangjel Noti, Laprakë, Tiranë

Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit pajisen me Certifikatën përkatëse, për SKK dhe SNK, dhe kualifikimin e
vijueshëm, të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike dhe Ministria e Financave 

Të dhënat dhe linku përkates do t’u dërgohet në datën 03.07. 2022, vetëm atyre anëtarëve të cilët do të kenë kryer
regjistrimin (si dhe kanë bërë pagesën respektive)


