KREU V
TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E AUDITUESVE TË BRENDSHËM
Neni 14
Përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së auditimit të brendshëm
Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjës për:
a ) organizimin e angazhimeve të auditimit të brendshëm, sipas standardeve dhe
metodologjisë së miratuar në përputhje me nenin 8 të këtij ligji;
b) hartimin e Kartës së Auditimit, akteve të tjera specifike për fusha të veçanta të
auditimit të brendshëm, në zbatim të këtij ligji dhe akteve të tjera në zbatim të tij, si
dhe dërgimin e tyre për informacion në strukturën përgjegjëse për harmonizimin e
auditimit të brendshëm;
c) hartimin dhe zbatimin e planit strategjik e vjetor për veprimtarinë e auditimit të
brendshëm dhe dërgimin për informacion në strukturën përgjegjëse për
harmonizimin e auditimit të brendshëm, pas miratimit nga titullari i njësisë publike;
ç) përgatitjen e raportit vjetor, i cili i dërgohet strukturës përgjegjëse për
harmonizimin e auditimit të brendshëm dhe përmban të dhënat e mëposhtme, por
nuk kufizohet vetëm në to:
i) angazhimet e auditimit, të kryer gjatë periudhës së raportuar;
ii) shmangiet nga plani, arsyet dhe argumentet përkatëse;
iii) vlerësimin e sistemeve të kontrollit brenda njësisë publike dhe për rekomandimet
për përmirësim;
iv) veprimet e ndërmarra nga titullari i njësisë publike për zbatimin e
rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim të pazbatuar;
d) raportimin menjëherë në formë të shkruar tek titullari i njësisë publike dhe te
Ministri i Financave, i cili ka në varësi strukturën e inspektimit financiar publik, kur
zbulon parregullsi apo veprime, që në vlerësimin e njësisë së auditimit përbëjnë
vepër penale.
Neni 15
Të drejtat e audituesve të brendshëm
Audituesit e brendshëm, në kryerjen e misionit të tyre, kanë të drejtat e mëposhtme:
a) të ushtrojnë në mënyrë të pavarur funksionin e auditimit, pa lënë hapësirë për
ndërhyrje nga kolegët, mbikëqyrësit, drejtuesit e njësisë së auditimit apo pala e
audituar, me përjashtim të marrëdhënieve të ndërsjella të këshillimit;

b) të kërkojnë dhe të sigurojnë të gjitha të dhënat me karakter teknik, ekonomik e
financiar dhe menaxherial të njësisë që auditohet, duke marrë përsipër ruajtjen e
fshehtësisë së tyre, sipas legjislacionit në fuqi;
c) të marrin nga punonjësit e njësisë së audituar, për rastet që gjykohet e nevojshme,
shpjegime, deklarata dhe fotokopje të dokumenteve, në të cilat titullari i njësisë
publike të audituar ka vënë shënimin "e njëjtë me origjinalin", si dhe materiale të
transportueshme, në formë elektronike, që janë subjekt i auditimit të brendshëm;
ç) të kenë kushtet e nevojshme, zyrë dhe pajisje logjistike të përshtatshme për
ushtrimin e veprimtarisë së auditimit, kur auditimi kryhet jashtë ambienteve të
njësisë publike;
d) të ndjekin, në mënyrë periodike, trajnimin e vijueshëm profesional, sipas
kërkesave të nenit 20 të këtij ligji;
dh) t'i paraqesin kërkesën drejtuesit të njësisë së auditimit për heqjen dorë nga një
veprimtari auditimi, kur vlerësojnë se për shkaqe të argumentuara cenohen
besueshmëria dhe cilësia e auditimit ose në rastet kur veprimtaria audituese është në
kushtet e konfliktit të interesit.
Neni 16
Përgjegjësitë e audituesve të brendshëm
Përgjegjësitë e audituesve të brendshëm janë:
a) të njohin, të respektojnë dhe të ushtrojnë veprimtarinë audituese në përputhje me
aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe me standardet ndërkombëtare, të pranuara,
të auditimit të brendshëm;
b) të ushtrojnë funksionet e tyre në mënyrë objektive dhe me profesionalizëm;
c) të veprojnë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Kodin e Etikës, Kartën e
Auditimit dhe rregullat për konfidencialitetin për audituesin e brendshëm;
ç) të kryejnë auditime në mënyrë të pavarur, duke u udhëhequr nga interesi publik,
për të forcuar besimin në ndershmërinë, paanësinë dhe efektivitetin e shërbimit;
d) të ruajnë konfidencialitetin e të dhënave, fakteve apo rasteve të gjetura gjatë
kryerjes së auditimit apo të lidhur me të, si dhe të ruajnë dokumentet për çdo
angazhim auditimi të kryer, bazuar në detyrimet, që rrjedhin nga ligjet në fuqi për të
drejtat e përdorimit dhe të arkivimit të informacionit zyrtar;
dh) të përditësojnë rregullisht njohuritë dhe aftësitë e tyre profesionale, në mënyrë
që t'i përdorin ato me efikasitet dhe për të garantuar cilësinë e shërbimit;
e) të japin rekomandime për njësinë e audituar për përmirësimin e veprimtarisë,
efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe për masat që duhen
ndërmarrë në rastet e konstatimit të dëmeve ekonomike e financiare për zhdëmtimin
e tyre dhe për të ulur mundësinë e përsëritjes;

ë) të raportojnë menjëherë te drejtuesi i njësisë së auditimit kur zbulohen parregullsi
apo veprime, që në vlerësimin e audituesve të brendshëm përbëjnë vepër penale.
Neni 17
Kufizimet në veprimtarinë e audituesve të brendshëm
Audituesve të brendshëm u ndalohet:
a) të përfshihen në kryerjen e funksioneve dhe veprimtarive të tjera të njësisë
publike, përveç veprimtarisë audituese;
b) të mbajnë një mandat politik apo të jenë zgjedhur në funksione drejtuese në
strukturat e partive politike;
c) të ushtrojnë çdo veprimtari ose punë tjetër me pagesë apo të kenë përfitime të
tjera të natyrave dhe formave, që krijojnë gjendje konflikti interesash me ushtrimin e
auditimit, me përjashtim të mësimdhënies dhe publikimit, sipas rregullave të
parashikuara në legjislacionin në fuqi për nëpunësin civil.
Neni 18
Konflikti i interesave për audituesit e brendshëm
1. Audituesi njofton paraprakisht, me shkrim, drejtuesin e njësisë së auditimit të
brendshëm për çdo konflikt të mundshëm interesi, në përputhje me legjislacionin
përkatës e që rrjedh nga pjesëmarrja e tij në auditimin e një njësie publike.
2. Me konflikt interesash në veprimtarinë e auditimit, përveç rasteve të parashikuara
nga legjislacioni në fuqi për parandalimin e konfliktit të interesave, kuptohet edhe:
a) punësimi gjatë 3 viteve të fundit në njësinë publike që do të auditohet, me
përjashtim të funksionit të audituesit të brendshëm;
b) punësimi në funksione drejtuese gjatë 3 viteve të fundit në njësinë publike që do
të auditohet të bashkëshortes/bashkëshortit, të të afërmve me lidhje gjinie deri në
shkallën e dytë, sipas përcaktimeve të bëra në Kodin Civil;
c) zotërimi nga audituesi, bashkëshortja/ bashkëshorti, të afërmit, me lidhje gjinie
deri në shkallën e dytë, sipas përcaktimeve të bëra në Kodin Civil, i aksioneve ose
pjesëve të kapitalit në njësinë publike që do të auditohet.

