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FORMË APLIKACIONI
PËR
AUDITOR LIGJOR
(Në pajtim me udhëzimet administrative 2012/02 për Vendor dhe 2012/01 për të jashtëm)

Të plotësohen të gjitha fushat e hijezuara xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po/Jo – kërkesat– shlyeni përgjigjen e paaplikueshme
Në fushat – Vetëm për përdorim zyrtar – të mos shkruhet.
Emri dhe Mbiemri i
aplikuesit:
Adresa dhe të dhënat
kontaktuese per aplikuesin:
Emri i personit që e plotëson
formën:
Data e plotësimit:
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 aplikuesit
__________________________________
Data e aplikimit
__________________________________

Përmbajtja:
SEKSIONI 1: APLIKACIONI PËR AUDITOR LIGJOR

Seksioni:

Pjesa I: Çertifikatat profesionale
(a) Çertifikata si auditor i
çertifikuar/licencuar
(b) Çertifikatë e praktikës nga
jurisdiksionet tjera
(shënimi 1)
(c) Çertifikata e anëtarësisë në
një organizatë profesionale
në Kosovë
Pjesa II:
(a) Dëshmi për dy vjet përvojë
pune pas kualifikimit
(shënimi 2)
(b) Letër nga punëdhënësi i
aplikuesit (shënimi 2)
(c) Kopje e polisës së sigurimit
profesional
Pjesa III:
Deklaratë ligjore e nënshkruar
nga të gjithë aplikuesit (shënimi 3)
Pjesa IV: (për auditorët e huaj)
(a) Çertifikata aktuale nga një
jursdiksion i huaj
(b) Çertifikata mbi
përfundimin e kurseve për
ligjet e Kosovës
(c) Tre letra të referencës
(shënimi 4)
(d) Anëtarësia në një
organizatë profesionale në
Kosovë
Tarifa e aplikimit

E
plotësuar
nga:

Vetëm për përdorim zyrtar:
Rishikim
E plotë dhe
nga
kërkesat janë
(KKRF):
përmbushur
(po/jo)

SEKSIONI 2: SHËNIMET SHPJEGUESE
1. Kur një aplikues Kosovar ka përfunduar edukimin dhe trajnimin e tij/saj në një juridiksion
të huaj, ai/ajo duhet të dorëzoj një kopje të vërtetuar të çertifikatës aktuale të praktikës të
lëshuar nga një organizatë profesionale e njohur dhe anëtare e IFAC. Kur aplikuesi nuk
posedon një çertifikatë aktuale të praktikës, të gjitha kërkesat sa i përket edukimit, përvojës
praktike dhe dëshmisë për dy vjet përvojë pune pas kualifikimit duhet të dorëzohen në
mënyrë që t’i mundësojë Këshillit të përcaktohet në përputhje me Udhëzimin Administrativ
2012/02
2. Aplikuesi Kosovar duhet të dorëzoj ose një letër nga punëdhënësi i tij/saj në të cilën
vërtetohet periudha e punësimit si profesionist i auditimit. Letra duhet të përfshijë
minimumin e informatave në vijim:
• Emri i punëdhënësit ose mbikëqyrësit të auditorit ligjor
• Titulli profesional
• Adresa dhe telefoni
• Datat e punësimit
• Përshkrimi i punës dhe detyrat kryesore
• Konfirmimi i auditorit kryesor/partnerit se detyrat përmbushin kërkesat për përvojë
pas kualifikimit
Në mënyrë alternative aplikuesi duhet të ofroj informatat në vijim për të mundësuar
Këshillin të përcaktohet për përshtatshmërinë e dy vjetëve të përvojës praktike pas
kualifikimit:
Viti1

Te hyrat e Numri / ekuivalent /i
fituara
javëve
Data e secilit i secilit angazhim
i secilit angazhim
angazhim
psh auditim i
jashtëm,
ose
adiministrim
i
praktikës
Datat

200x

Përshkrimi

200x+1

3. Qëllimi i deklaratës së nënshkruar ligjore është të mbështetet kërkesa se aplikuesi është
person i aftë dhe i përshtatshëm për të ofruar shërbime të auditimit ligjor për publikun.
Deklarata mund të ketë formën në vijim:
“Në pesë vitet e fundit, aplikantit:
(i)
A i është refuzuar ose kufizuar e drejta për të zhvilluar tregti, biznes ose profesion për të
cilin nevojitet licensë 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
1

Përvoja pas kualifikimit fillon në datën ose të fundit të kontratës tre vjeçare të trajnimit te një fimë/auditor të aplikuesit ose
datës së provimit të fundit ose datës në të cilën aplikuesi ka marrë për herë të parë titullin si auditor i licencuar nga KKRF

(iv)
(v)

(vi)

(vii)

A është subjekt i ndonjë urdhërese nga gjykata e nxitur nga ndonjë organizatë
profesionale ose rregullatore?
Po/Jo
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?
Jo
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
Jo
A ka ndonjë hetim aktualisht që po zhvillohet kundër aplikuesit në mënyrë specifike sa i
përket mashtrimit ose shkeljeve për shpëlarje të parasë?
Jo

4. Qëllimi i letrës së referencës është të demonstroj kompetencë dhe integritet të aplikuesit. Në
këtë kontekst kompetenca definohet si demonstrimi i njohurisë dhe të kuptuarit e teorisë dhe
zbatimit të standardeve të kërkuara profesionale (Standardet Ndërkombëtare të Auditimit).
Është përgjegjësi e aplikuesit të ofroj hollësi për referuesit dhe të siguroj se kopjet e këtyre
letrave janë dërguar me kohë në KKRF. Letra mund të dërgohet drejtpërdrejt në KKRF
nëse ka informata ose hollësi të natyrës së ndjeshme ose konfidenciale në ato letra.
Letra duhet të jetë e adresuar në mënyrë të përbashkët edhe te aplikuesi edhe te KKRF, dhe
mund të ketë formatin në vijim:
Emri i referuesit
Titulli profesional
Adresa
Telefoni ose email
Natyra e marrëdhënjeve me aplikuesin (profesionale/personale)
Ofroni hollësi të përvojës së mëparshme relevante të aplikuesit (auditim i jashtëm) dhe
kompentencës profesionale
5. E përgjithshme: Ju lutem sigurohuni se të gjitha çertifikatat dhe dokumentet mbështetëse
janë të përfshira dhe seksioni 1 është plotësuar si duhet.

