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Axhenda Kombëtare e Biznesit për
Shqipërinë

Konferencë “Përkujtimi i
Betejave’’

Më datë 28 mars 2017, u zhvillua
Konferenca Kombëtare e Biznesit
(NBA) për Shqipërinë, për të
prezantuar
Axhendën Kombëtare
by [Article Author]
të Biznesit. Ky dokument paraqet
me detaje ndërhyrjet politike të
nevojshme dhe veprimet që
duhet të ndërmarrë qeveria si dhe
komuniteti I biznesit, duke marrë
në konsideratë këti
çështje:kontrollin tatimor,
sektorializimi I TVSH,
informalitetin dhe dialogun
publik-privat. Gjetjet dhe
rekomandimet e lidhura me këto
katër fusha u prezantuan gjatë
takimit ku merrnin pjesë
përfaqësues të Ministrisë së
Ekonomisë, të Drejtorë së
Tatimeve, shoqatave të biznesit,
përfaqësues të sektorit akademik,
të medias, si dhe donatorë të
ndryshëm.

Znj. Flutura Xhabija, Kryetare e
Shoqatës së Grave Profesioniste
Afariste e Zejtare të Shqipërisë
(SHGPAZ) foli për çështjen e
dialogut publik-privat.
Pavarësisht hapave pozitivë të
kryera rishtazi në lidhje me këtë
çështje, Znj Xhabija deklaroi
rekomandimet e saj në lidhje me
problemet e mbivendosjes së
platformave ekzistuese,
mungesës së rezultateve efektive
të platformave, mungesës së
kanaleve të komunikimit në nivel
kombëtar, mungesës së
transparencës dhe kapaciteteve
teknike të sekretariateve
përfaqësuese në platformat
ekzistuese si dhe mungesën
e implementimit efektiv të ligjit
mbi “njoftimin dhe konsultimin
publik”. (vijon faqe 3)

Me rastin e 25 vjetorit të Lëvizjes së
Gruas Shqiptare.
Page 2

8 marsi, festa Ndërkombëtare
e gruas
Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin
e grave pa dallim feje, race, kulture,
gjuhe dhe prejardhjeje, por dhe për të
kujtuar përpjekjet për barazi, paqe,
drejtësi
Page 2
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Konferencë “Përkujtimi i
Betejave’’
Me rastin e 25 vjetorit të Lëvizjes
së Gruas Shqiptare, më 6 Mars,
në Tiranë, u organizua
Konferenca “Përkujtimi i
Betejave”. Kjo konferencë u
organizua nga 4 themeluese të
lëvizjes së gruas që në fillim të
viteve 1990: Flutura Xhabija,
Sevim Arbana, Ermira Pirdeni dhe
Rajmonda Prifti . Në kë takim pati
pjesëmarrje nga të gjithë aktorët,
nga media dhe institucione
shteterore dhe politike.

“Karta për barazinë
e grave dhe
burrave në jetën
vendore”
"Karta Evropiane për Barazi të
Grave dhe Burrave në Jetën
Vendore" ofron një kornizë për t’u
angazhuar me akte që synojnë
barazinë mes qytetarëve dhe
qytetareve, grave dhe burrave në

një sërë fushash, duke përfshirë
përdorimin e qëndrueshëm, të
sigurt dhe ekonomik të
hapësirave urbane. Me miratimin
e Kartës, Bashkia e Tiranës do të
angazhohet për zbatimin e
parimeve dhe dispozitave të
kësaj Karte, të cilat synojnë
arritjen e një jete më të mirë për
të gjithë popullsinë.

Zonja LINDA RAMA, ftoi në një
takim miqësor në Pallatin e
Brigadave, Ditën e mërkurë, 8
Mars 2017, gra të shquara

Për të kremtuar 8 Marsin, Ditën
që na kujton se të drejtat dhe
diniteti i Gruas mbeten
gjithmonë një betejë për tu
fituar.
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Gjetjet e studimit
për barrierat e të
bërit biznes në
Shqipëri (nga faqe 1)
Në procesin e identifikimit të
problematikave të biznesit morën
pjesë 113 organizata në të gjithë
Shqipërinë. Për identifikimin e
shqetësimeve dhe rekomandimeve respektive për tejkalimin e
tyre u përdor teknika e brainstrorming për organizatat e
përzgjedhura. Pas një numër të
madh problemesh të identifikuara, anëtarët e NBF-së ranë
dakord që të trajtoheshin katër
çështje në NBA: çështja e
dialogut publik-privat,
informaliteti, kontrolli tatimor
dhe TVSH-ja në sektorë te
ndryshëm.
Z. Blenard Durmishi, President i
Shoqatës Shqiptare të Riciklimit
bëri prezantimin e sesionit të
kontrollit tatimor ku ndër të tjera
u sugjerua që kontrollet tatimore
të kryheshin vetëm në bazë të
vlerësimit të riskut. Gjithashtu ai
sugjeroi disa rekomandime për
tejkalimin e problemet që kanë të
bëjnë me: mosinformimin e
tatimpaguesve, dënimet
administrative të pamotivuara,
problemet e shkaktuara nga
sistemi i implementuar rishtazi
dhe nivelin etik dhe profesional të
inspektorëve tatimorë.
Z. Ilir Hebovija, Zv/Drejtor i
Shoqatës të Ndërtuesve të
Shqipërisëtrajtoi çështjen e
informalitetit dhe vuri theksin tek

aksionet joefektive të qeverisë
kundër informalitetit. Pasi renditi
gjithë problemet gjatë aksionit, ai
sugjeroi disa rekomandimet të
cilat bëjnë të mundur arritjen e
suksesit. Z. Hebovija përmendi
gjithashtu disa nga faktorët kyç
që detyrojnë tatimpaguesit të
kalojnë në sektorin informal si:
ndarja e tatimit mbi fitimin,
ndarja e TVSH-së, detyrimet e
larta të shoqëruara me kosto të
fshehura, paqëndrueshmëria dhe
cilësia e legjislacionit, mungesa e
shërbimeve publike dhe besimi i
ulët i komunitetit të biznesit ndaj
institucioneve apeluese. Z.
Hebovija sugjeroi rekomandimet
respektive që bënin të mundur
zgjidhjen me sukses të faktorëve
të sipërpërmendur.
Në konferencë u trajtua
gjithashtu sektorializimi i TVSHsë në sektorin e fasonit, turizmit
dhe bujqësisë. Z. Gjergji Gjika,
Kryetar i Dhomës Shqiptare të
Fasonit, shprehu shqetësimet e tij
në lidhje me ligjin e ri të
implementuar më 1 Janar të vitit
2015, ku nënkontraktori taksohet
me një normë TVSH-je prej 20%.
Prandaj ai rekomandon që
nënkontaktorët të tatohen me

normë TVSH-je prej 0% për
shërbimet e ofruara nga
kontraktorët.Z. Zak
Topuzi, Kryetar i Shoqatës
Shqiptare të Turizmit (ATA)
deklaroi barrën e madhe që
operatorët e sektorit të turizmit
hasnin nga TVSH-ja prej 20%.
Prandaj, ai rekomandon
Ministrinë e Ekonomisë, në
bashkëpunim me Ministrinë e
Financave dhe Ministrinë e
Turizmit, të reduktojë TVSH-në
nga 20% në 10%. Ky rekomandim
është gjithashtu në përputhje me
dispozitat e Direktivës së Këshillit
Evropian 2006/112 i datës 28
nëntor 2006. Znj. Esmeralda
Ballesha, eksperte e bujqësisë,
rekomandon Ministrinë e
Financave në bashkëpunim me
Ministrinë e Bujqësisë, të marrë
në konsideratë zbatimin e
reduktimit të TVSH-së për
sektorin e bujqësisë nga 20% në
10%. Gjithashtu rekomandon
Ministrinë e Financave të aplikojë
një apo dy normave tatimore të
reduktuara bazuar në nenin 98 të
Direktivës së KE-së 2006/112.
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Festa e verës në
Elbasan dhe panairi
lokal
Më 14 mars 2017, me rastin e
ditës së verës, në Elbasan u
organizua panairi lokal, ku me

një stendë të veçantë u
përfaqësuan zejtare të SHGPAZ
nga disa rrethe si Elbasan, Durrës,
Pogradec, Lezhë,
etj.
Aktivitet i bukur,
gjallëri e madhe,
por shitje të
produkteve
artizane mjaft të
pakta.

Një nismë e mirë e
cila duhet të
pasohet edhe nga
nisma të tjera në
promovimin dhe
mbështetjen e
sipërmarrjeve të
reja, e sidomos
nga televizioni
publik shqiptar.

Do you have an
idea?
Vision plus tv

Një format ndryshe, si asnjë më
pare në ekranet shqiptar.
Vision plus TV ka filluar një
formati të ri televiziv “Do You
Have an Idea?”, i cili ka si qëllim
promovimin dhe mbështetjen e
ideve inovative të biznesit, e
sidomos të të rinjve, por jo vetëm.
Pasioni për të ndërtuar diçka
personale! Një mundësi për të

ndërtuar të ardhmën, një
program që bën ëndrrën realitet.
Sipërmarrëset e interesuara
mund të aplikojnë pranë
televizionit “Vision plus”
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Forumi i 3-të ekonomik
Frankofon, në Tiranë
Nga Flutura Xhabija
Dhoma e Tregtise FranceShqiperi organizoi më datë 23
mas 2017 ne ambientet e
H.Rogner Forumin Ekonomik
Frankofon.
Ne kete Forum pershendeten:
Z.Bernard Fitoussi-Ambasador i
Amb.Francese, Znj.HaritoMinistre e Inovacionit, Julien
Roche-Kryetari Dhomes se
Tregtise e Industrise France
Shqiperi, si edhe Znj.Maria
Niculescu-Drejtore per
Menaxhimin e Agjensise
Universitare te Frankofonise.
Forumi me pas vijoi me
prezantimin e teknologjive te reja
dhe sipermarrjes digjitale nga
z.Dritan Mezini-Kryetar i
Shoqates Shqiptare te
Teknologjise dhe Inovacionit i cili
beri edhe nje prezantim te
nderrmarrjeve dhe institucioneve
shqiptare qe punojne ne sektorin
e teknologjive te reja.
Seanca e dyte e Forumit vijoi me
prezantime te nderrmarrjeve te
ndryshme anetare te Dhomes se
Tregtise e Industrise Franko
Shqiptare si:Z.Ardian Hasa-Banka
Societe Generale,Znj.Aurora
Reci-Celesi Grup, Znj.Aurora
Abazi-Usluga,Znj.Erjona BeqirajICTS Albania dhe Z.Klajdi TurllaM.PAY
Ne fund te prezantimeve Forumi
vijoi me takime B2B ndermjet
studenteve dhe perfaqesuesve te

kompanive prezente.Interesi I
studenteve te pranishem per
intership por edhe punesim ne
kompanite prezente do te vijoje
me teper ne Panarin e Punes i cili
do te mbahet ne daten 29 Mars
2017.

Konferenca
frankofone me
gratë shqiptare
frankofone
Më datë 21 mars 2017 u mbajt në
Tiranë konferenca frankofone me
gratë shqiptare frankofone.

Konferenca ishte një mundesi e
mire dhe mjaft e duhur per
Flutura Xhabijen si frankofone,
por edhe për shoqatën SHGPAZ
ku u paraqit me një prezantim
dinjitoz, real, praktik dhe mjaft
dashamires, ndaj publikut dhe
panelit cilesor!
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Këshillimi për biznesin, debate për
projektligjin e ekspertëve fiskalë
nga Violeta Shqalsi

Të këshillosh bizneset për
sistemin e taksimit apo
procedurat ligjore mbi
veprimtaritë ekonomike. Kjo do
të jetë ajo asistencë që mund t’u
jepet sipërmarrjeve të mëdha apo
të vogla nga ekspertët fiskalë.
Debate të shumta janë zhvilluar
për profesionet e lira, pjesë e të
cilëve tashmë do të jenë dhe
ekspërtët fiskalë. Funksionimi i
tyre tashmë do të rregullohet
nëpërmjet një projektligji, i cili do
të diskutohet të hënën në
Komisionin parlamentar të
Ekonomisë. Aktualisht këtë
asistencë e ofrojnë studio ligjore
dhe ato të kontabilitetit, por në
këtë projekligj përcaktohet qartë
edhe fusha e veprimit si dhe
ngritja e Insitutit të Ekspertëve
Fiskalë. Në relacionin që
shoqëron projektligjin thuhet, se
përgjithësisht ata që janë
kontigjent për të përfituar
statusin e ekpertit fiskal janë ishpunonjës të tatimeve dhe kjo
duhet parë me kujdes në dy
aspekte. E para ka të bëjë me
mundësinë e braktisjes masive të
nëpunësve të tatimeve për të
ushtruar këtë profesion dhe e
dyta me konfliktin e interesit në
dosje të veçanta. “Duhet mbajtur
parasysh që të shmangen lëvizjet
masive nga administrata fiskale
në praktikën private, pasi
nëpunësit fiskalë kanë përfunduar
kualifikimin e tyre profesional në
administratën fiskale, për këtë,

duhet të imponohet një numër i
caktuar vjetësh pune pas
përfundimit të kualifikimit. Së
fundi, dhe në mënyrë që të
shmanget konflikti i interesit, një
ish-nëpunës i administratës duhet
të ndalohet të trajtojë si ekspert e
këshilltar privat dosjet ose
çështjet e klientëve me të cilët
nëpunësi ka pasur kontakt të
drejtperdrejtë apo të tërthortë
kur punonte për administratën
tatimore” thuhet në projektligj.
Në draft parashikohet edhe
funksionimi I institutit të Ekspertit
Fiskal, si dhe kushtet dhe
provimet për të përfituar lejën e
ushtrimit të profesionit.
Biznesi kundër draftit, krijon
monopol shërbimi
Mosdiskutimi sa duhet dhe ne
kohën e duhur i ligjeve që kane
impakt të drejtëpërdrejtë apo të
tërthortë tek biznesi, vazhdon të
jetë shqëtësim për sipërmarrjen.
Shqetësimi i fundit I Dhomës së
Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës
është për një nismë e deputetit të
Kuvendit Gjovalin Kadeli për
projektligjin “Për organizimin dhe
funksionimin e Profesionit të
rregulluar të Ekspertit Fiskal dhe
Institutit të Ekspertëve Fiskalë”,
draft i cili tashmë është përfshirë
në agjendën e diskutimeve në
komisionet parlamentare. Sipas
një shkrese zyrtarë që kjo dhomë i
ka dërguar kryetarit të Komisionit
të Ekonomisë, dhe për dijeni edhe

Ministrit të Financave, Arben
Ahmetaj, përmes kësaj
ndërhyrjeje po lobohet për të
monopolizuar shërbimet e
konsulencës fiskale, pasi drafti
propozon “monopol” dhe bën të
ndaluar këtë shërbim për këdo
tjetër, përveç Ekspertit Fiskal. Kjo
nënkupton që të gjithë që duan të
bëjnë konsulencë fiskale si
ekspert fiskal, audit, etj duhet të
licencohen nga Instituti i
Ekspertëve Fiskalë (IEF), që pritet
të krijohet në kuadër të këtij ligji
të ri dhe duhet të paguajnë çdo
vit një tarifë. Ky shërbim, që
kërkohet të monopolizohet
përmes këtij drafti, thuhet në
shkresë, aktualisht jepet nga të
punësuar në shoqëri (financierë
dhe administrator me kualifikimin
përkatës), Kontabilistë të
Miratuar si profesion i rregulluar,
Ekspertë Kontabël të Regjistruar,
Avokatë dhe juristë të së drejtës
tregtare dhe më gjerë, të tjerë të
diplomuar, të lejuar sipas
kurrikulave përkatëse
universitare. Të gjithë këta
profesionistë pritet të dalin jashtë
loje në kuadër të këtij drafti të ri.
Por kjo sipas DHTI, do të jetë dhe
edhe një kosto e shtuar për
biznesin, pasi dhe në këtë rast ata
janë të detyruar që këto shërbime
të merren vetëm nga ekspertët
fiskalë.
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Projekte ndërkufitare
Itali – Shqipëri – Mal i Zi

Biznese aktive të drejtuara/pronare
gra, për vitin 2015 në Shqipëri.

3.2%
Rritja e kredisë për vitin 2016
rezulton me një rritje modeste me
vetëm 3.2% krahasuar me një vit
më pare.

Më datën 17 mars 2017 u mbajt në
Podgoricë takimi informues për
projektet ndërkufitare Intereg,
Itali-Shqipëri-Mal i Zi.
Gjatë këtij takimi u lançua dhe
projekti ku përfshihen
institucione publike, shoqëri
civile, DHTI nga 3 shtete Itali –
Shqipëri – Ml i Zi. Në këtë takim
morrën pjesë edhe përfaqësuese
të Shoqatës Kombëtare të Gruas
Profesioniste, Afariste e Zejtare
SHGPAZ.
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Gruaja dhe shëndeti
Psoriasis
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

Psoriasis është një sëmundje
lëkure që karakterizohet nga
krijimi i elementeve inflamatorë
(skuqje), të ngritura mbi
sipërfaqen e lëkurës, të cilat
mbulohen nga luspa për shkak të
shumëzimit të qelizave epiteliale.
Psoriasis ndoshta është një nga
sëmundjet më të hershme të
njohura nga njerëzimi dhe
njëkohësisht një nga më të
paqartat se nga se shkaktohet.
Kjo sëmundje nuk është vetëm
një problem estetik: gjendja e
përhershme e inflamacionit ka
pasoja në të gjithë organizmin, aq
shumë sa psoriasis lidhet me
shqetësime të shumta, si
sëmundjet kardiovaskulare,
metabolike etj. Ende nuk dihen
faktorët që shkaktojnë këtë
sëmundje, por sipas hipotezave,
me shumë mundësi, psoriasis
shkaktohet kryesisht nga faktorët
gjenetikë të cilëve u shtohen ata
mjedisorë dhe anomali në
sistemin imunitar, por
ndonjëherë, lujanë rol edhe
faktorë të tjerë, si psh. disa
infeksione apo stresi. Zhvillimi i
sëmundjes lidhet me
bashkëveprime të ndërlikuara

midis qelizave të bardha të
gjakut, qelizave epiteliale të
lëkurës dhe një sërë elementesh
të tjera të inflamacionit që quhen
ndërmjetësit (kimiokina, citokina,
interleukina) etj. Nga psoriasis
sëmuren njësoj, si burrat ashtu
edhe gratë. Psoriasis nuk është
sëmundje infektuese dhe ende
nuk ka ilaç për ta shëruar
plotësisht.
-Si Shfaqet? Ajo mund të shfaqet
në çfarëdo lloj moshe, megjithatë
kurimi i psoriasis bëhet më i
vështirë me kalimin e moshës.
Ajo më shpesh shfaqet tek të
rinjtë. Gjysma e këtyre njerëzve
sëmuren nga psoriasis, para
moshës 25 vjeçare. Edhe fëmijët
mund të sëmuren nga psoriasis,
por këto janë raste të rralla. Në
botë, nga psoriasis, vuajnë rreth
25 milionë njerëz.
Simptomat e psoriasis mund të
manifestohen në forma të
ndryshme, por dallojmë katër tipe
të sëmundjes.
-Psoriasis me pllaka (vulgaris)
është forma më e zakonshme dhe
gjëndet në 80-90% e njerëzve me
psoriasis. Shfaqet për vite të tëra
me pllaka të skuqura që
mbulohen nga luspa me ngjyrë
argjendi.
-Psoriasis me pika të vogla
(guttata, punctata).
Karakterizohet nga elemente të
vogla dhe të shpërndara, të
skuqura dhe me luspa.

-Një formë e rrallë e psoriasisit
është edhe ajo që quhet psoriasis
pustuloz (me flluska me lëng që
duket si qelb). Mund të
lokalizohen në disa pjesë të trupit
si në pëllëmbë të duarve dhe
shputat e këmbëve ose të
shpërndara në gjithë trupin.
-Shumë rrallë shfaqet edhe një
formë tjetër që quhet
eritrodermia psoriatike, e cila
shfaqet me skuqje dhe rrjepje në
të gjithë trupin.
-Artrit Psoriatic përfshin
inflamacion të përbashkët të
indeve lidhës. Artrit Psoriatic sjell
ënjtjen në nyjet e gishtave dhe të
këmbëve. Rreth 10-15% e
njerëzve që kanë psoriasis
gjithashtu kanë artrit psoriatic.
Sëmundja shfaqet me periudha të
caktuara. Në verë ajo zhduket në
rast se lëkura qëndron e
ekspozuar dhe merr reze
ultraviolet.
Disa medikamente të tjera
shërbejnë për lehtësimin e
kruajtjeve. Në çdo rast duhet të
drejtoheni tek mjeku specialist.
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Emision në TVSH me
tre sipërmarrëse
Presidentja e SHGPAZ,
znj.Flutura Xhabija ishte e ftuar
në emesionin "Mirëmëngjes
Fundjavë" të TV shqiptar më datë
5 mars 2017. Ky emision u ishte
kushtuar “Grave në biznes”, së
bashku me dy sipërmarrëse të
tjera të sukseshme, Arlinda
Dudaj dhe Rafaela Rico.
Këto promovime të figurave të
sukseshme të sipërmarrjes
femërore shërbejnë si modele të

Kriteret:
 Është një ide e gjelbërt që nuk
ka filluar të zbatohet apo është
në fazë embrionale.
 Nëse subjekti nuk është një
OJQ, sipërmarrja duhet të

mars 2017 2 zejtare të shoqatës
SHGPAZ, Engjellushe Spada
dhe Zeliha Sala morrën pjesë në
Seminarin trajnues për gratë
zejtare ne Koblenc, Gjermani.

Koblenc, Gjermani
23 Mars 2017

Konkursi “Ide të gjelbërta”
Partnerët Shqipëri ka shpallur
konkursin kombëtar Ide të
Gjelbërta 2017. Qëllimi i konkursit “Ide të Gjelbërta” është
mbështetja e nismave të biznesit
të cilat synojnë përfshirjen sociale
përmes integrimit dhe punësimit,
dhe zhvillimin ekonomik lokal
përmes ideve miqësore ndaj
mjedisit.

Trainime. Më datat 26-31

Konferencë,

Thirrje për aplikim
Afati deri më 3 maj 2017

mira që duhen ndjekur e
sidomos nga brezi i ri.

kategorizohet në nivelin e
biznesit të vogël.
 Nëse subjekti është
individ, ai duhet të
parashikojë në planin e
biznesit llojin e regjistrimit
ligjor të projekt – idesë.

 Ideja synon zhvillimin e

qëndrueshëm të mjedisit
nëpërmjet krijimit të vendeve
të reja të punës dhe/ose rritjen
e të ardhurave.
 Ideja përputhet me aktivitetin

bazë të subjektit që aplikon.
 Projekt-ideja bazohet tërësisht

në përdorimin e burimeve
lokale.
 Projekt-ideja bazohet në një

plan të detajuar biznesi dhe
është miqësore ndaj mjedisit.
 Projekt-ideja mobilizon punën

dhe ekspertizën e burimeve

lokale si dhe vë në shfrytëzim
aftësitë e tyre tradicionale.
 Projekt-ideja ka një plan sesi

mund të sigurojë rritjen e
aktivitetit dhe
qendueshmërinë financiare.
 Subjekti që aplikon duhet të

tregojë se ka informacion apo
ka bërë një vlerësim të tregut
lokal që tregon se nevoja
ekziston; njeh konkurrentët e
tij dhe ideja paraqet avantazhe
konkuruese.
 Subjektet aplikojnë në

konkurim, jo më shumë se një
herë në dy vjet.
partners@partnersalbania.org
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Festa e pavarësisë
së Greqisë
Më datë 25 mars 2017, në
ambientet e Hotel Plaza, u
organizua pritja nga Ambasada
Greke ne Tirane me rastin e
Festes se Pavaresise se Greqise.
Ne kete event zyrtar ishin te
pranishem personalitete te larte
te shtetit, perfaqesues te
ambasadave te akredituara ne
Shqiperi, depute, ministra,
biznesemene shqiptare dhe te
huaj etj.

Nga SHGPAZ ne kete event
moren pjese anetaret:Jolande
Kote, Erjola Kote, Mamica
Karteri, Satber Drishti e Silvana
Barci.Eventi u shoqerua me
koktejl e takime midis te
pranishmeve.

Buletin
Informativ

Mars 2017

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