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                                      Republika e Kosovës 
                               Republika Kosova - Republic of Kosovo 
                                              Qeveria - Vlada - Government  

 

                                                   Ministria e Financave 
                                Ministarstvo za  Finansije – Ministry of  Finance 
                                
                                                               
                                         KKRF   -  Këshilli  i  Kosovës  për  Raportim  Financiar 
                                             KSFI     -  Kosovski  Savet  za  Financijko  Izveštavanje 
                                             KCFR   -  Kosovo  Financial  Reporting  Council 

    ______________________________________________________ 
                                                                           FORMË APLIKACIONI  

                                                                                                   PËR  
                                       FIRMË LIGJORE TË AUDITIMIT  

Në pajtim me udhëzimet  administrative 2012/01 dhe 2012/03 
Të plotësohen të gjitha fushta e hijezuara xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
Po/Jo – kërkesat– shlyeni përgjigjen e paaplikueshme  
Në fushat – Vetëm për përdorim zyrtar – të mos shkruhet.             
 
Emri i firmës së auditimit:  

Adresa dhe te dhënat 
kontaktuese per firmën e 
auditimit: 

 

Emri i personit që e plotëson 
formën:  

 

Data e plotësimit:  

Emri/at e 
udhëheqësit/partnerëve të 
firmës:  

 

 
Të ofrohet një kopje e shtypur dhe një në formë elektronike në formatin Microsoft Word (së 
bashku me çfarëdo versioni elektronik të dokumenteve në dispozicion).  
 
Përmes kësaj unë e dorëzoj aplikacioni dhe konfirmoj se të gjitha hollësitë dhe dokumentet 
mbështetëse janë të sakta.  
 
Nënshkrimi i menaxherit kryesor                                          Data e aplikimit: 
 
________________________                                          ________________________ 
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 Përmbajtja:  
 
SEKSIONI 1: APLIKACIONI PËR REGJISTRIM SI FIRMË E A UDITIMIT  
 
  Vetëm për përdorim zyrtar: 
Seksioni: E 

plotësuar 
nga: 

Rishikim 
nga 
(KKRF): 

E plotë dhe 
kërkesat janë 
përmbushur 
(po/jo) 

Pjesa I: Çertifikatat profesionale 
 

(a) Çertifikatat aktuale të 
praktikës së partnerëve të 
auditimit në Kosovë 
(shënimi 1)  

(b) Çertifikata e regjistrimit të 
rrjetit ose firmës amë në 
një juridiksion tjetër 
(shënimi 2) 

   

Pjesa II: 
 

(a) Adresa e zyrës së 
regjistruar në Kosovë  

(b) Kopja e polisës së sigurimit 
professional për firmën  
(shenim 3) 

(c) Plani/aktivitetet e trajnimit 
profesional për auditim 
(shënimi 4) 

   

Pjesa III:  
Deklarata e nënshkruar ligjore për 
të gjithë aplikuesit (shënimi 5) 

   

Pjesa IV:  
(a) Numri i Kosovarëve që do 

të punësohen në vitin e parë 
(shënimin 6)  

(b) Plani/aktivitetet e trajnimit 
profesional për auditim  

Numri i planifikuar i personelit në 
periudhën e ardhshme tre vjeçare 
(shënimi 7) 

   

 
Tarifa e aplikimit 
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SEKSIONI 2: SHËNIMET SHPJEGUESE 
 

1. Udhëzimi administrativ 2012/01 (aplikuesit e huaj) dhe 2012/03( aplikuesit Kosovar)  
kërkon që firma e auditimit duhet të ketë së paku dy udhëheqës/partnerë të cilët janë të 
aprovuar dhe regjistruar nga KKRF si auditor ligjor në Kosovë   

2. Çertifikata e regjistrimit të rrjetit ose firmës amë duhet të jetë nga juridiksioni ku 
praktika/zyra e Kosovës pret të pranojë mbështetje profesionale nëse është e nevojshme   

3. Kjo është e aplikueshme nëse polisa e sigurimit nuk është në emër të firmës. 
4. Pritet që firma e auditimit të ofroj trajnim të nevojshëm profesional të punësuarve në 

përputhje me kërkesat e IES 8. Ky trajnim mund të realizohet përmes kurseve të ofruara 
nga shoqatat profesionale të kontabilitetit të aprovuara nga Këshilli ose përmes trajnimit 
të ofruar nga praktikat/zyrat e rrjetit.  

5. Qëllimi i deklaratës ligjore të nënshkruar është mbështet kërkesat se firma është e aftë 
dhe e përshtatshme të ofroi shërbime të auditimit ligjor për publikun. Kjo deklaratë 
mund të ketë formën në vijim:  
 
“Në pesë vitet e fundit, firma:  
(i) A i është refuzuar ose kufizuar e drejta për të zhvilluar tregti, biznes ose 

profesion për të cilin nevojitet licencë specifike, regjistrim ose autoritet tjetër
                Po/Jo 

(ii)  A i është refuzuar regjistrimi në ndonjë organizatë profesionale ose asociacion 
të tregtisë ose ka vendosur të mos vazhdojë me aplikimin?   
                                      Po/Jo 

(iii)  A është qortuar, nuk është tërhequr vërejtja për sjellje në të ardhmen nga ndonjë 
organizatë profesionale ose rregullatore?      

                                                                                                                                           Po/Jo 
(iv) A është subjekt i ndonjë urdhërese nga gjykata e nxitur nga ndonjë organizatë 

profesionale ose rregullatore?      
                                                                                                                   Po/Jo 

(v) A është hetuar në bazë të deklaratave për sjellje të keqe ose shpërdorim në lidhje 
me aktivitetet profesionale ose biznesore e cila ka rezultuar në ankesë formale të 
dëshmuar por asnjë urdhëresë disiplinuese nuk është bërë?   
                                                 Po/Jo 

(vi) A është deklaruar fajtor për ndonjë kundërvajtje e as nuk është shpallur fajtor 
për asnjë kundërvajtje, nëse kjo ka ndodhur jepni hollësitë e shkeljes dhe 
dënimeve të imponuara si dhe datën e dënimit     
                                    Po/Jo  

(vii) A ka ndonjë hetim aktualisht që po zhvillohet kundër aplikuesit në mënyrë 
specifike sa i përket mashtrimit ose shkeljeve për shpëlarje të parasë? 
                                     Po/Jo 
 

6. Udhëzimi administrativ kërkon që firma duhet të ofroj informata të caktuara sa i përket 
punësimit të personelit (të tanishëm dhe të ardhshëm) të cilët do të trajnohen në 
aktivitetet e kontabilitetit dhe auditimit. Këto të dhëna të kërkuara përdoren vetëm për 
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t’i ndihmuar Këshillit në konsiderimin e kërkesës për trajnime profesionale në të 
ardhmen   

 
E përgjithshme: Ju  lutem sigurohuni se të gjitha çertifikatat dhe dokumentet mbështetëse janë 
të përfshira dhe seksioni 1 është plotësuar si duhet. Firmat e aprovuara të auditimit do të 
njoftohen dhe emri i firmës do të përfshihet në Regjistrin Publik të auditorëve ligjor të 
mirëmbajtur nga Këshill 
         
 
 
 
 
 
 
               
                   
 
 
 
 


