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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

Sezoni i turizmit bregdetar u 
mbyll dhe sipas Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve xhiro 
është rritur rreth 12% dhe numri i 
bizneseve të reja u rrit me rreth 
56%. Gjatë kësaj 
periudhe 
administrata 
tatimore ishte e 
gjitha e përfshirë në 
kontrolle të 
vazhdueshme në 
subjektet e biznesit. 

Ne zonën 
bregdetare jugore 
krahas rritjes dhe 
përmirësimit të shërbimit turistik, 
u rritën edhe kontrollet tatimore 
e sidomos ndaj biznesit të vogël 
familjar. Kështu gjatë periudhës 
korrik-gusht 2018 mbi 4 kontrolle 
tatimore janë kryer në çdo biznes 
familjar të regjistruar dhe jo 
vetëm me qëllim informimi, por 

edhe duke ushtruar presion të 
lartë e venie gjoba vend e pavend. 
Edhe pse bizneset familjare janë 
përfshirë në skemën e TVSH-së 
dhe nuk arrijnë të rimbursohen 

për TVSH-
në, ato 
gjobiten 
për 
gabime të 
vogla. 
Kështu ka 
pasur 
raste që 
për një 
gabim 
elementar 

për një mungesë në shtypje kase 
për një dhomë me TVSH 240 
lekë, i vihet gjobë prej rreth 
80,000 leke, pra rreth 330 herë 
më e lartë se “dëmi” i shkaktuar.  

(Vijon faqe 10) 

 

Panairi i “Artizanateve & 
Trashëgimisë 2018” në Prishtinë 
dhe Beti Muharremi 

19-22 shtator 2018 u organizua në 
Prishtinë Panairi i “Artizanateve dhe 
Trashëgimisë 2018”, në kuadër të DTE 
2018.                                                            Faqe 5                                           

Kalendari i Aktiviteteve i SHGPAZ 

Kalendari i Aktiviteteve i SHGPAZ për 
periudhën tetor – dhjetor 2018 

                                                                            Faqe 9                     

 

Turizmi familjar bregdetar dhe presioni 
tatimor      Editorial 

 

 
by [Article Author] 
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Më datë 20 shtator 2018, në 
mjediset e Qendrës së Informaci-
onit të BE-së në Tiranë, pranë 
Pallatit të Kongreseve, në kuadër 
të projektit të mbështetur nga BE 
“Zhvillimi i OSHC për familjet 
kujdestare në Shqipëri” u mbajt 
seminari per informim dhe 
trainim për aplikim për fonde sub-
grant. Për rritjen e 
ndërgjegjësimit të OSHC-ve 
lokale për përfshirjen e 
komunitetit si familje sociale në 
zonat e Durrësit, Tiranës dhe 
Korçës. Kjo skemë do të financojë  
deri në 12 projekte të mështetura 
në vlerë 5,000 – 7,000 Euro për 
grante të vogla dhe 12,000-
15,000 Euro, të mëdha. Afati i 
dorëzimit të aplikimeve deri më 
25 tetor 2018, ora 16,00. 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Qeveria gjermane ka vënë në 
dispozicion të Shqipërisë një grant 
prej 440 mijë euro që mbështet 
krijimin e 110 sipërmarrjeve të vogla 
dhe 140 vende pune. Pjesë e projektit 
“Idea” mund të bëhet çdo i ri i 
moshës 18 deri në 34 vjeç që ka një 
ide biznesi. Afati për aplikim ishte 
data 30 gusht 2018. “Idea” synon të 
mbështesë me grante sipërmarrësit e 
rinj”  
Sa i takon shumës maksimale të 
financimit, është parashikuar një 
vlerë prej 4 mijë euro për projekte me 
një person dhe deri në 7 mijë euro për 
projekte me disa persona.  
Linku i IDEA në facebook:  
 www.facebook.com/ideaalbania 
 

440 mijë euro grant për 
bizneset e reja 

 

Projekti BE “Zhvillimi i OSHC për familjet 
kujdestare në Shqipëri” 

https://www.facebook.com/ideaalbania
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Në fund të muajit qershor 2018 
kredia për SME përbënte 9% të 
prodhimit të brendshëm bruto, 
ose 0.4 pikë përqindje me pak se 
niveli i shënuar në fund të vitit 
2017. Krahasuar me një vit më 
parë ai shënoi një rritje mesatare  

modeste prej 0.4% ose vetëm 0.5 
miliardë lekë. Kjo rritje ka 
reflektuar rritjen e shpejtë të 
kredisë për biznesin e vogël prej 
mesatarisht 1,7% dhe tkurrjen 
prej -0.4% të kredisë për biznesin 
e mesëm. Ecuria e kredisë për 
SME-të duket të jetë përcaktuar 
nga një kërkesë e dobët për 
financim e këtij segmenti ndaj 
bankave. Ky zhvillim sinjalizon se 
hendeku midis kërkesës dhe 
ofertës për financim të SME-ve 
është zgjeruar në gjashtë muajt e 
parë të vitit 2018.  

Rezultatet e aktivitetit kreditues 
pranë bankave pohojnë se 
kushtet e kreditimit janë 
shtrënguar gjatë vitit 2018 për 
këtë segment ndërsa kërkesa e 
SME për financim nga bankat ka 
ardhur duke u rritur. Pas 5 vjetësh 

që këta dy tregues ecnin në të 
njëjtën kahe dhe mbështesnin 
rritjen e portofolit të kredisë për 
SME-të, gjashtëmujori i parë i 
2018 shënoi një pikë kthese dhe 
një shmangie të ndjeshme të 
dinamikës së këtyre treguesve 
ndaj njëra tjetrës duke rezultuar 

në një rritje të dobët të portofolit 
të kredisë pranë bankave.  

Gjithsesi duhet pranuar që kjo 
ecuri reflekton edhe mbiçmimin e 
fortë të lekut ndaj monedhës së 
përbashkët evropiane. Dhe 
dominimi i këtij portofoli nga 
kredia në valutë, kryesisht euro, 

tejçon një ndikim të rëndësishëm 
në vlerësimin e portofolit në fund 
të qershorit. 

Gjithashtu e pashmangshme 
është edhe ndikimi i kredive të 
fshira në portofolin e kredisë për 
SME-të. Për gjithë portofolin në 
total, në gjashtëmujorin e parë të 
vitit janë fshirë rreth 3 miliardë 
lekë. Në pamundësi të 
identifikimit të pjesës që i 
përkasin kredive për SME-të, 
mund të përafrojmë se një e treta 
e këtij niveli mund ti përkasin 
kredisë për SME. Ky nivel është 
një shifër e ulët, por e parë në 
tërësi së bashku me efektin e 
kursit do të na çonte të 
mendojmë se ecuria e kredisë për 
SME-të gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit është lehtësisht 
pozitive. Pavarësisht ngjyrosjes 
së të dhënave, kjo rritje mbetet 
më e ngadaltë se sa rritja reale 
ekonomike, duke theksuar edhe 
njëherë nevojën që ka segmenti i 
SME për financim si dhe 
përfshirjen më të gjerë të sektorit 
bankar në përshtatje me kërkesat 
e agjentëve ekonomikë.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankat dhe biznesi 

Ecuria e kredisë gjatë 6/mujorit parë 2018 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT 
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24-25 shtator 2018 UN Women 
organizoi një trainim për 
informimin e OJF për 
mundësinë e transformimit dhe 
marrjes së statusit të 
ndërmarrjeve sociale, në kuadër 
të ligjit të ri 65/2016 “Për 
ndërmarrjet sociale”. 
Nga eksperti ndërkombëtar u 
prezantuan disa modele të 
ndërmarrjeve sociale në Europë 
e përtej saj, eksperiencat 
rajonale si dhe sfidat e 
përfitimet. Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale është duke përfunduar 
kuadrin nënligjor për të bërë të 
mundur implementimin e 

   
ligjit si dhe mbështetjen e 
ndërmarrjeve sociale me një fond 
për 3 vitet e para. 
 
 
 

Unioni i DHTI dhe DHTI të 6 
vendeve të Ballkanit 
Perëndimor (Shqipëri, 
Bosnje-Herzegovinë, 
Kosova, Mal i Zi, 
Serbi dhe Maqedoni, 
u mblodhën në një 
workshop në Tiranë 
më 13-14 shtator 
2018. Qëllimi i 
workshopit rajonal 
ishte prezantimi i 

praktikave më të mira të 
DHTI në EU në dixhitalizim, me 
dixhitalizimin e procesit të tyre 
dhe mështetje për SME-të për 
dixhitalizim. 

Sipas ligjit të ri, që të marrësh 
statusin e ndërmarrjes sociale 
duhet të  jesh OJF dhe të bësh 

kërkesë pranë Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale duke plotësuar kërkesat 
e ligjit 65/2016, por që nuk ka 
asnjë lehtësim në barrën fiskale 
apo ndonjë incentivë tjetër. 
Të shpresojmë që kuadri 
nënligjor i ligjit të miratohet sa 
më parë dhe struktura 
përkatëse të jetë me funksionim 
në më parë, me qëllim që në 
fillim të vitit 2019 të fillojë 
zbatimi i ligjit.  
Gjatë zbatimit të ligjit do të 
shikohen edhe problematikat 

për nxitjen e OJF-ve për të marrë 
statusin e Ndërmarrjeve Sociale.  
Le të shpresojmë se ligji do të 
zbatohet me korrektësi dhe nuk 
do të mbështeten vetëm OJF 
klienteliste të qeverisë. 
  

Transformimi i OJF në Ndërmarrje Sociale 

Nga Tefta Demeti 

 

 

 

TAIEX Workshop: Dixhitalizimi i 
shërbimeve të Dhomës dhe mbështetje 
të SME-ve 
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Gjatë periudhës 19-22 shtator 
2018 u organizua në Prishtinë 
Panairi i “Artizanateve dhe 
Trashëgimisë 2018”, në kuadër të 
DTE 2018. Në kë panair morën 
pjesë edhe disa artizane, anëtare 
të shoqatës SHGPAZ. 

Zonja në foto quhet Beti 
Muharremi, në të vërtetë emrin e 
ka Belgjyzar, por të gjithë e 
thërrasin Beti; është një grua që 
buzëqesh, të dëgjon me 
vëmëndjen maksimale, nuk 
ngutet asnjëherë, me një edukatë 
të lartë; bashkëbisedimin e ka të 
pangarkuar me fjalë pezhoritive, 
nënvleftesuese apo mosmirënjo-
hjeje, të krijon një mjedis miqë-
sor, të sinqertë dhe “pa një e pa 
dy” nuk mund të mos ia kthesh po 
ashtu e të mos matesh se mos e 
lëndon; njëherë ta njohësh dhe 
kurrë nuk mund të ndërpresh 
lidhjen me të, ajo nuk këputet 
asnjëherë; kjo ndodh sepse këto 
cilësi, virtyte e aftësi janë kaq 
origjinale tek Beti, sa në çdo  

bisedë të ndërhysh ajo ka të 
njejtin 
qëndrim 

dhe një 

mënyrë trajtimi njerëzor, 
intelektual dhe bashkëpunues. 
Njohja me të ka disa vite, por u 
shpeshtu bashkëpunimi nga një 
anëtare e jonë. Beti, si presidente 
e shoqatës “Open Door”, në 
Prishtinë, ftohet në selinë e 
shoqatës SHGPAZ per t’u njohur 
me pervojën tonë dhe për të 
bashkëpunuar në fushën e 
artizanatit. Sa hyri në selinë tonë, 
unë pashë një grua të gjatë, të 
veshur me shumë shije dhe e butë 
në{ shikim e komunikim. Pas këtij 
takimi të vitit 2012 (nëse nuk 
gaboj), Zonja Beti, asnjëherë nuk 
mungoi të na ftonte në panirin 
kombëtar dhe rajonal të shoqatës 
së saj, si dhe në evente të tjera 
mjaft cilësore të grupit të saj. 
Përshtypjet e pjesëmarrëseve 
tona ishin të mrekullueshme, 
edhe pse ia sillnin në maje të 
hundës me kërkesat e tyre 
meskine për gjetje vendi, për 
ekspozime, për fjetje a ushqim 
(kurrë të kënaqura, disa 
sugurisht). Beti, kurrë nuk tha 
“Jo”, dhe maksimalisht u 
angazhua dhe angazhohet të 
ndihmojë, të mbështesë e të 
promovojë të gjithë 
pjesëmarrësit. Me kërkesën tonë 
jemi takuar disa herë, po kështu 
jemi parë e biseduar gjatë 
takimeve rajonale; gjithmonë 
me mall, me dashuri e respekt, 
përherë me ide e gjetje të reja 
për anëtaret tona, për të rritur 

bashkëpunimin, për të forcuar 
miqësinë dhe kooperimin. 
Tashmë pas kaq vitesh, mund të 

themi me plot gojën se Beti 
mbetet një figurë mjaft aktive 
dhe kontribuese në emancipimin 
e grave artizane nga Kosova, por 
jo vetëm si edhe një veprimtare e 
vërtetë. Ajo, pa asnjë elozh, 
mund të quhet një Ambasadore e 
Kosovës në fushat respektive - të 
zanateve dhe mjeshtërive të 
grave, për të përmirësuar jetesën 
dhe familjet e tyre, duke 
konturuar shpesh edhe pa e ditur 
Kornizën ekonomike të grave në 
nivele evropiane dhe duke rritur 
nivelet e jetesës së një vendi që 
vuajti kaq shumë nga shtypja, 
shfrytëzimi dhe lufta e politikës 
serbe për shumë dekada.  

Kosova ka gra të mëdha, (që 
shumë vendimmarrësve i duken 
të vogla), të cilat janë asete social 
ekonomike dhe zhvillimore me 
koeficientë shumë të larta; një 
ndër to është edhe Beti 

Muharremi. Faleminderit Bet  

Panairi i “Artizanateve & Trashëgimisë 
2018” në Prishtinë dhe Beti Muharremi 
Nga Flutura Xhabija 
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A e dini se sa është masa e 
pensionit mesatar në Shqipëri?!   

Për shumë vite më radhë në 
Shqipëri nuk është bërë asnjë 
rritje domethënëse e pensionit, 
për t’ju siguruar një jetesë 
dinjitoze të 
moshuarve, por 
thjesht nje 
indeksim i tyre me 
rritjen e çmimeve. 
Ndërkohë që në 
shumë premtime 
qeveritare dhe 
opozitare, pjesën 
më të madhe e zë 
mbështetja sociale 
dhe sidomos kategoria 
e pensionistëve.  Por 
sytë nga mosha e tretë duket se 
kthehen çdo fund viti, ku 
vizitohen institucionet 
e rezidencës e bëhen një sërë 
premtimesh për përmirësimin e 
jetesës.  

Aktualisht në vendin tonë mbi 24 
për qind e shoqërisë përfitojnë një 
pension. Nga viti në vit pensionet 
në Shqipëri indeksohen në bazë 
të inflacionit dhe nuk kemi një 
rritje reale të tyre. Në bazë të 
përpunimit të të dhënave masa e 
pensionit mesatar në Shqipëri  ka 
ndryshuar  me hapin e 
breshkës.  Po marrim në shqyrtim 
tre llojet e pensioneve, të 
pleqërisë, pensionin familjar dhe 
atë të invaliditetit.  

1.Referuar pensionit të 
pleqërisë  i ndarë në qytet dhe në 

fshat që nga viti 2012 në 2017 nuk 
ka patur rritje domethënëse. 

Pensionet mesatare të 
pleqërisë në qytet në vitin 2012 
ishin në vlerën e 13,324 lekë, 

ndërsa në 
vitin 2017 shkuan në 

vlerën e 15,527 lekë. Pensionet e 
pleqërisë në fshat janë më të 
ulëta dhe në vitin 2012 vlera e 
tyre mesatare ishte 7,457 lekë 
ndërsa në vitin 2017 pensioni 
mesatar i pleqërisë në fshat shkoi 
në 8,808 lekë.  

2.Nga përpunimi i të dhënave 
rezulton se pensioni familjar për 
pensionistët e fshatit dy vitet e 
fundit është uluar ndjeshëm. 
Kështu nga viti 2012 një pension 
familje në fshat ishte mesatarisht 
3,002 lekë ndërkohë që në vitin 
2017 ky pension është 2,477 lekë. 

Ndërsa referuar vlerës mesatare 
të këtij pensioni në qytet në vitin 
2012 ishte 6,536 lekë dhe në vitin 
2017 vlera mesatare e tij ishte 
6,706 lekë.  

3. Një diferencë e thellë e vlerës 
mesatare të pensioneve vihet re 
edhe nëse krahasojmë  pensionet 
e qytetit me të fshatit sa i përket 
pensionit të invaliditetit. Një 
person që ka statusin e invalidit 
në qytet në vitin 2012 merrte një 
pension mesatar prej 11,738 lekë 
ndërsa në vitin 2017 vlera 
mesatare e këtij pensioni shkoi në 
13,389 lekë. Referuar pensionit 
të invaliditetit në fshat vlera 
mesatare e tij në vitin 2012 ishte 
5,738 lekë ndërsa në vitin 2017 
pati një rritje të vogël në 6,452 
lekë. Masa e pensionit mesatar 
në Shqipëri është shume herë më 
e vogël krahasuar me vend e 
rajonit.  

Ndërkohë  një pensionisti 
shqiptar nuk i mjaftojnë paratë 
për të mbyllur muajin me 
shpenzime minimaliste edhe pse 
ka punuar një jetë  të tërë. 

Por disa nga Gratë që shikoni në 
foto edhe pse janë me një 
pension modest janë tepër 
aktive në drejtimin e shoqërisë 
civile. 

 

 
  
 

Pensionet e harruara të Shqipërisë 
nga Violeta Shqalsi 
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29.7% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2017 në Shqipëri 
rezultojnë 29.7% me një ritje prej 
2.9 pikë % krahasuar me 2016, por 
me një rënie me 1.6 pikë % në 
krahasim me vitin 2015 ku përbënin 
31.3%. (INSTAT) 

 

 

 

Foto nga pjesëmarrëset në 
dasmën e vajzës së 
Engjëllushes, anëtares së 
SHGPAZ, në fund të 
gushtit 2018. Natyrisht 
organizimi u realizua nga 
presidentja e SHGPAZ, 
znj.Flutra Xhabija. 

 
 
 

 
 

  

3.2% 
Kredia për vitin 2017 rezulton me 
një rritje modeste me vetëm 3.2% 
krahasuar me një vit më parë dhe zë 
36,5% ndaj PPB, me një ulje prej 1 
pikë përqindje krahasuar me 2016. 
(Banka e Shqipërisë)  

Trainime me 
sipërmarrëset femra 
në Elbasan dhe 
Librazhd 
 

Gjatë këtij sezoni turistik u 
realizuan disa trainime me 
gratë sipërmarrëse në 
zonat e Elbasanit dhe 
Librazhdit. 
Sipërmarrëset femra 
kanë nevojë edhe pë 
trainime të tjera në 
vijim. 
  
 
 
 

Aktivitet në ditën e shënuar për 
Engjëllushes 
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 Kanceri i gjirit zhvillohet nga 
qelizat e vetë gjirit. Qelizat në një 
pjesë të gjirit bëhen anormale 
dhe fillojnë të rriten, 
grumbullohen e formojnë një 
tumor, i cili shtyp dhe përhapet 
jashtë kontrollit dhe shkatërron 
indin normal të gjirit. Nëse nuk 
trajtohen, këto qeliza anormale 
mund të përhapen dhe të 
dëmtojnë apo shkatërrojnë indet 
normale që ndodhen përreth.  

Kërcënimi i madh nga kanceri i 
gjirit vjen nga natyra e heshtur e 
sëmundjes. Kanceri nuk shkakton 
dhimbje gjatë rritjes së gjëndrave. 
Sipas ekspertëve përqindjet më 
të larta të vdekjeve regjistrohen 
në vendet ku kanceri i gjirit nuk 
diagnostikohet deri në fazat më 
të avancuara të sëmundjes. 
1 në 8 gra ka mundësi të zhvillojë 
kancerin e gjirit gjatë jetës së 
tyre. Gjatë vitit 2016, në vendin 
tonë janë diagnostikuar rreth 800 
raste të reja të grave me kancer 
gjiri, ndërsa mjekët specialistë të 
fushës venë alarmin se sëmundja 
po shfaqet në femrat me moshë 
të re. 

Si diagnostikohet kanceri i gjirit? 

Diagnostikimi i hershëm dhe i 
saktë përfshin kryerjen e 
ekografisë së gjirit, mamografisë, 
konsultës me mjekut specialist, 
rezonancës manjetike, që lejon 
diagnostikimin e sëmundjes në 
fazë të hershme.  

Mamografia është e nevojshme 
për të diagnostikuar sëmundjen 
në kohën e duhur dhe në 

mënyrën e duhur. Prandaj 
ekspertët rekomandojnë që të 
gjitha gratë të fillojnë të bëjnë 
mamografinë në moshën 40-
vjeçare. Në rastet kur në familje 
ka patur raste me kancer gjiri, 
atëhere mamografia mund të 

bëhet edhe në moshën 35 vjeç. 
Mosha më e rriskuar është ajo pas 
moshës 50 vjeçare, si dhe pas 
menopauzës,  prandaj mjekët 
onkologë rekomandojnë që 
mamografia të bëhet çdo vit. 35% 
e rasteve me kancer gjiri prek 
femrat pas moshës 70-vjeçare.  

Kontrollet klinike për kancerin e 
gjirit mund të fillojnë që në 
moshën 20 vjeçare nëpërmjet 
bërjes së ekografisë. Në pjesën 
më të madhe të rasteve dhe 
sidomos në paciente në moshë të 
re, ekografia e gjirit është 
ekzaminimi kryesor që kryhet. 
Ekografia mund të përsëritet 
periodikisht pa asnjë lloj efekti 
anësor dhe pa limit moshe. Rol 
vendimtar në ekzaminimin e 
hershëm ka edhe vetëkontrolli, 
ku 70% e femrave zbulojnë që 
kanë një nodus me anën e 
palpacionit që i bën gjirit. Prandaj 
vetëkontrollet rutinë duhet të 
bëhen në mënyrë që në rast se 

vihen re psh: ndryshime në 
lëkurë, deformimet e gjirit, 
abracione të kokës së gjirit ose 
rrjedhje nga gjiri, janë shenja që  

duhet t’i tregohen patjetër 
mjekut onkolog.  

Nëse tumori diagnostikohet në 
kohë, shanset për t’u kuruar janë 
rritur ndjeshëm deri në 98%. 

Dieta dhe aktiviteti fizik 

Për të parandaluar sëmundjen, 
rol të rëndësishëm luan dieta e 
duhur dhe aktiviteti fizik.  

Në një dietë të shëndetshme 
frutat dhe perimet duhet të zënë 
80% të saj. Perimet që 
rekomandohen janë: lakra, 
rukola, lulelakra, frutat e thata, që 
janë të pasura me acide yndyrore. 
Ushqimet që duhen eliminuar 
janë:  karbohidratet (buka e 
bardhë), djathërat (sepse kanë 
sasi të lartë të produkteve të 
qumështit), ushqimet e skuqura.  

Rol të rëndësishëm ka edhe 
aktiviteti fizik, sepse mban nën 
kontroll peshën, por mbi të gjitha 
mban në mënyrë të ekuilibruar 
hormonet e ndryshme si: 
hormonet e rritjes, hormonet 
seksuale, insulinën, glukagonin 
dhe kortizolin. 

Vetë ju gra do të mbroni dhe 
shpëtoni jetën tuaj, do të 
vazhdoni të menaxhoni biznesin 
dhe do të lumturoni familjen 
tuaj, duke bërë vetëkontroll dhe 
kontroll të gjirit periodikisht! 

Gjithashtu, drejtojuni tek mjeku 
për të bërë eco dhe mamografi 
periodikisht.  

 

 

Gruaja dhe shëndeti 
Kanceri i gjirit dhe parandalimi i tij 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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KALENDARI I AKTIVITETEVE I PERDITESUAR  
TETOR-DHJETOR 2018 

 

DATAT VENDI KU ZHVILLOHET TEMATIKA 

 
TETOR 

 

1 tetor 2018 Tiranë, shoqata ASAG NDERVEPRIM MOSHOR 

4 tetor 2018 Tiranë, hotel Tirana Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

03-05 tetor 2018 Kabul, Afganistan Edicioni i 21-të i Panairit Ndërkombëtar të Bujqësisë. 

10-12 tetor 2018 Lisbonë Takim grash të biznesit  

17-19 tetor 2018 Prishtinë Panairi ndërkombëtar i agrobiznesit“AGROKOS 2018”, 20 
vende të ndryshme, sektori i bujqësisë, hapjen e tregjeve të 
reja, promovimin e produkteve& shërbimve në këtë sektor 

17 tetor 2018 Split, Kroaci Dhomat e Adriatikut dhe Jonit 

24-27 tetor 2018 Tiranë Takim me gra sipërmarrëse bullgare  

22 tetor 2018 Moskë FCEM-shoqata nderkombëtare e grave sipërmarrëse  

23-24 tetor 2018 Milano ekspozite me konkurs, kush ka produktin e pranuar nga organizatori 

 
NENTOR 

 

3-4 nentor 2018 Strasburg, Francë 
Palace of Congresses 

International forum-exhibition "Hands of women" with the 
participation of masters in field of decorative& applied art 
from 85 regions of Russia, CIS countries, Europe&Asia. 

18-23 nentor  
2018 

Graz, Austri Asambleja e SME-ve,  nga Brukseli, EU 

21-24 nëntor 
2018 

Stamboll, Panairi i 17-të 
MÜSİAD 

Shpenzimet e akomodimit në Stamboll dhe transportit të 
brendshëm, për kompanitë pjesëmarrëse do të paguhen 
nga ana e organizatorëve, që operojnë në sektorë si : High-
Tech Port, Ushqim, Bujqësi, Blegtori, Energji, Miniera, 
Automobilistikë, Plastikë, Ndërtim dhe Materialeve të 
Ndërtimit, Mobilieri, Turizëm, Shëndetësi, Teknologji 
Informacioni, Logjistikë, Shërbime.. 

21-25 nëntor 
2018 

Algjeri Salloni Ndërkombëtar i Punëve Publike; synon të 
konsolidojë marrëdhëniet ekonomike midis Algjerisë dhe 
vendeve partnere për promovimin e mundësive për 
investime dhe partneritet në fushën e Punëve Publike.për 
informacion mund të gjeni në www.safex.dz 

 
DHJETOR 

4 dhjetor 2018 Paris, Francë Paris, konference inovatoret dhe inovacioni 

22 dhjetor 2018 Lezhë   Lezhë  festa e vitit të ri për SHGPAZ 
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( Vijon nga faqja 1) 

Ndërkohë që subjekte të tjera rreth këtij subjekti që mundohet të 
kryej aktivitet të rregullt nuk janë të regjistruar dhe nuk ushtrohet 
asnjë kontroll tatimor. Pra ndërkohë që vazhdon informaliteti 
rritet presioni ndaj subjekteve të vogla të regjistruara, gjë që 
përkeqëson klimën e biznesit në vend. 

I kujtojmë administratës tatimore që të jetë e drejtë në kontrollet 
ndaj biznesit dhe të jetë më shumë informuese sesa ndëshkuese e 
sidomos ndaj biznesit të vogël familjar. 

Platforma informuese për biznesin duhet të promovohet tek 
biznesi i vogël familjar apo të vet-punësuarit dhe të mos mbesi në 
kuadrin e një propagande jashtë realitetit konkret të biznesit.  

Biznesi i vogël familjar ka mjaft nevojë për informacione, prandaj 
administrata tatimore duhet të ndërmarrë një fushatë të gjerë 
informuese, trainuese e këshilluese dhe jo gjobuese. 

Buletin 
Informativ 

 
 
 

Shtator 2018 

 
 

Rr.Mujo Ulqinaku, 
Pall.Kristian Konstruction, 
kati 1, ap.9 Tirana-Albania 
phone/fax:00355 4 2235726 
mob.0682763344, 0692572423 
info.shgpaz@yahoo.com 
 

 

 

 
  

 
 

Përgatiti 

Msc. Flutura XHABIJA & 
MBA.Tefta DEMETI 

  

  

  

Turizmi familjar bregdetar dhe gjobat tatimore 
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