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Organizimi Përshkrimi Tematikat Kohëzgjatja 

 
 
Mbi 
standarde 
baze te 
kontabilitetit 
 

Rekomandohet për ata 
që kërkojnë rritjen e 
aftësive teknike  

 
Njohuri bazë për Standardet 
kombëtare dhe Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit; 
  

 
 
1 javë kalendarike 
 

Procedurat 
tatimore në 
Republikën e 
Shqipërisë; 

Rekomandohet  për të 
gjithë  

Ligji mbi procedurat tatimore 
ne Republikën e Shqipërisë dhe 
Udhëzimi në zbatim të tij 

2 javë kalendarike  

Mbi TVSH-në Rekomandohet  për të 
gjithë  

Njohuri bazë për TVSH 1 javë kalendarike 
 

Mbi tatimin 
mbi të 
ardhurat 
personale 

Rekomandohet  për të 
gjithë 

Tatimit mbi të ardhurat 1 javë kalendarike 
 

 
 
Edukim i 
personalizuar 

Ofrohet për ata qe 
kërkojnë tema specifike 
edhe për  grupet e 
synuara të biznesit që 
kërkojnë të njihen me 
ndryshimet që pëson 
legjislacioni tatimor dhe 
te punësimit; 

 
Zbatimi i legjislacionit tatimor 
dhe ai i punësimit, sipas 
kërkesave të kohës; 
 

 
 
 
Komunikim i 
vazhdueshëm 

Për agjentët 
tatimor 

Ofrohet për ekspertë 
kontabël, anëtarë të 
shoqatave të 
kontabilitetit;   

Kryhen sipas kërkesave të 
grupeve të interesit;  

Komunikim i 
vazhdueshëm 

 
 

Programe 
të 

avancuara 
 

 
Rekomandohet për ata që 
kërkojnë rritjen e aftësive 
teknike 

Njohuri bazë për:  
- Procedurat Doganore 
- Regjimet Doganore 
- Magazinat Doganore 
- Vleresimi Doganor 
- Nomeklaturen e Mallrave 
- Origjinën e Mallrave 
- TVSH,Akcize;  

 
 

4 javë kalendarike 
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- Kontrolli i automjeteve 
-Analiza e Riskut 

 
Zhvillimi i 

kapaciteteve 
menaxhuese 

Rekomandohet për ata 
që kërkojnë rritjen e 
aftësive teknike 
menaxhimin stategjik, 
vlerësim,  drejtimin; 

Njohuri për teknikat e 
menaxhimit të burimeve 
njerëzore;  

 
 
 
1 javë kalendarike 

 

 
Teknikat e 
auditimit 
tatimor 

Rekomandohet për ata që 
kërkojnë rritjen e aftësive 
teknike 

-Njohuri bazë të auditimit; 
-Shkëmbim eksperiencash me 
ekspertë për teknikat e auditimit 
tatimor  

 
 
1 javë kalendarike 

 

 
 
Programe të 
veçanta 
trajnimi 

Ofrohet për ata qe 
kërkojnë tema specifike 
edhe për  grupet e 
synuara të biznesit që 
kërkojnë të njihen me 
ndryshimet që pëson 
legjislacioni doganor 

 
Zbatimi i legjislacionit doganor 
sipas kërkesave të kohës; 
 

Komunikim i 
vazhdueshëm 

 
Tematika të 
ndryshme  

Bazohet në kërkesat ne 
avance nga te gjithë qe 
kane nevoje një tematike 
mikse te fushës fiskale  

Legjislacion dhe praktike 
tatimore 
Legjislacion dhe praktike 
doganore 
Legjislacion dhe praktike mbi 
punësimin 

Komunikim i 
vazhdueshëm 

 


