DREJTORIA E FINANCAVE
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE MBI TE CILAT VEPRON

1. Ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”,
2. Ligjit Nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
3. Ligjit Nr. 160/2014, date 27.11.2014 “Per buxhetin e vitit 2015”
4. Ligji nr. 9180, date 5.02.2004 “Për statistikat zyrtare”
5. Ligji Nr .10 405, datë 24.3.2011 “Per kompetencat per caktimin e pagave dhe
shperblimeve”
6. Ligji Nr. 9584, datë 17.7.2006 “Per pagat Shperblimet dhe strukturat e institucioneve te
pavaruar kushtetuese dhe te institucioneve te tjera te pavarura te krijuara me ligj” .
7.

Ligji Nr. 9228, date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”

8. VKM Nr. 835, datë 18.09.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërorë të
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,Tregtisë dhe Sipërmarrjes”
9.

VKM nr 226 date 25.02.2015 « Per rishperndarjen e numrit te punonjesve dhe fondeve
buxhetore per vitin 2015 »,

10. VKM nr 295 date 8.04.2015 « Per shtesen brenda fushes se pergjegjesise shteterore te
MZHETS edhe Agjencia Kombetare te Bregdetit
11. VKM Nr . 545, datë 11.8.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të
niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të
kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës,.. , disa institucione të pavarura,
institucionet në varësi të Kryeministrit , institucionet ne varesi te MInistrive te Linjes , te
ndryshuar
12. VKM nr. 717, datë 23.6.2009 "Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve
buxhetore", I ndryshuar të ndryshuar me VKM Nr 610, datë 24.7.2013
13. VKM Nr. 1703, datë 24.12.2008 ‘Për vendosjen e standardeve të shërbimeve dhe të
veprimtarive sezonale/të përkohshme, për ministritë dhe institucionet buxhetore
14. VKM Nr.929, date 17.11.2010, “Per krijimin dhe perdorimin e fondit te veçante” i
ndryshuar me VKM Nr.493, date 6.07.2011, “Per disa ndryshime te....VKM 929

15. VKM Nr..775, datë 24.9.2010 “Per administrimin e financimeve të huaja në Republikën e
Shqipërisë
16. VKM nr 11 date 14.1. 2015 ‘Per percaktimin e Numrit te punonjesve me kontrate te
perkohshme per vitin 2015” , I ndryshuar me VKM nr 136 date 18.2.2015
17. VKM Nr.50 date 5.2.2014 “Per miratimin e Strategjise per parandalimin dhe shlyerjen e
detyrimeve te prapambetura e planit te veprimit “
18. VKM nr.870, datë 14.02.2011 të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin financiar të
punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”, dhe Udhëzimit nr.22, datë 10.07.2013
të Ministrit të Financave,
19. Udhëzimin Nr.2, datë 6.02.2012 të Minitrisë së Financave “Për procedurat standarde të
zbatimit të buxhetit”,
20. Udhëzimit Nr.2, datë 9.1.2015 të Minitrisë së Financave “Për zbatimin e buxhetit të vitit
2015 »
21. Udhezimit Nr. 8, date 29.03.2012 të Minitrisë së Financave “Per procedurat standarte te
pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem”
22. Udhezim Nr. 2 date 18.8.2011 të Minitrisë së Financave “ Per menyren e ekzekutimit te
detyrimeve monetare te institucioneve buxhetore ne llogari te thesarit “
23. Udhëzimit të Minitrisë së Financave nr.8 , datë 7.3.2014 “Për përcaktimin dhe zbatimin e
limiteve të angazhimit për vitin 2014”, për periudhën 2015-2017
24. Urdheri i Kryeminitrit Nr. 159 date 9.5.2014 “Per miratimin e metodologjise per
raportimin, monitorimin dhe vleresimin e investimeve pubilke “
25. Udhezim Nr. 30 date 27.12.2011 të Minitrisë së Financave “Per menaxhimin e Aktiveve
ne Njesite e Sektorit Publik “
26. Udhezim Nr.5 date 27.2.2014 të Minitrisë së Financave “Per shlyerjen e detyrimeve te
prapambetura : dhe Udhezimi Nr .5/1 date 21.05.2014 “Per nje ndryshim te Tij” .

“

1. ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 si dhe
udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat” , i ndryshuar,
2. VKM-së nr. 922, datë 29.12.2014, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave
tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si
dhe kërkesave të
3. ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar”,
data 31 mars 2015 është afati përfundimtar për të dorëzuar në formë elektronike Formularin
e Deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Fitimin të vitit ushtrimor 2014.
4. të ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të
ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, Neni 41 “Personat juridikë që
detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare”, apo akteve nënligjore).
5. të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, neni 60, i cili do të dorëzohet elektronikisht së bashku

