
 
NJOFTIM: 
Programi i formimit profesional për Ekspertë Fiskalë 
 
Prishtinë,  
Institutiti KAF (Instituti per Kontabilitet, Auditim dhe Financa) ka hartuar planprogramin e ri dedikuar 
Ekspertëve Fiskalë ( Niveli i parë - Teknik Fiskal dhe Niveli i dytë - Ekspert Fiskal ) 
 
Instituti KAF organizon programin e formimit profesional për ekspertë fiskalë – Niveli i parë (Teknik Fiskal), 
si dhe inkurajon të aplikojnë të gjithë kandidatët e interesuar që dëshirojnë të mësojnë se si aplikohet sistemi  
fiskale në praktikë. Ky trajnim ka një rëndësi të veçantë dhe është i pari i këtij lloji që organizohet në Kosovë.  
 
Programi për Nivelin e Parë “Teknik Fiskal”  përmban njohuri themelore nga: 

1. Legjislacioni i shoqërive tregtare (MTI); 
2. Legjislacioni dhe sistemi fiskal në Kosovë (ATK); 
3. Ligji i punës në Kosovë (MPMS); 
4. Legjislacioni doganor (DK); 
5. Kontabiliteti financiar (SNK); 
6. Hyrje në raportime financiare (SNK); 
7. Informatizimi financiar (aplikimi me softuer të kontabilitetit). 

 
Shënim: Trajnimi ka karakter praktik për të gjitha temat e lartëcekura. 
 
 
Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit KAF dokumentat e mëposhtme: 

ü Kërkesën për regjistrim 
ü Curriculum Vitae (Vendos foton në CV) 
ü Plotësimi i formularit të regjistrimit dhe 
ü Pagesën në xhirollogarin e Insititutit KAF. 

 
Grupi kryesor (grupi i parë) 

Lloji i trajnimit Afati për aplikim 
dhe pagesë 

Data e fillimit 
të trajnimit 

Data e përfundimit 
të trajnimit Ditët Ora Çmimi 

TEKNIK FISKAL 15/05/2012 19/05/2012 30/06/2012 E Shtune 
09:00 

- 
16:00 

395 € 

 
*Grupi opcional  (Grupi i dytë) 

Lloji i trajnimit Afati për aplikim 
dhe pagesë 

Data e fillimit 
të trajnimit 

Data e përfundimit 
të trajnimit Ditët Ora Çmimi 

TEKNIK FISKAL 15/05/2012 23/05/2012 04/07/2012 E Merkure 
09:00 

- 
16:00 

395 € 

*Grupi opcional – Vlene vetem nese behet grupi i dytë (pasi të plotesohen vendet për grupin e parë).  
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√
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PRAKTIKË 

KARRIERË √

APLIKO DHE PËRFITO: Regjistrimi ka filluar, bëhu pjesë e programit  të formimit 
profesional për EKSPERT FISKAL 
i pari i këtij lloji që organizohet në Kosovë. 

 

APLIKO TANI ! 

Kontaktë: 

Instituti KAF, Mejreme Krasniqi, Menaxhere   Tel.Mob:.  +377 (0) 44 118  346 Tel.Fix:. +381 (0) 38  550 608 Web:    www.ikaf.org E-mail: ikafmejreme@gmail.com  
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