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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE

Platforma elektronike
europiane WEgate
Nga Flutura Xhabija, Bruksel 3 tetor 2016
Nëse do të bënim një historik të
vitin 2010 perfshiu edhe vendet
perpjekjeve të Komisionit
kanditate, edhe Shqiperinë, pasi
Europian për përfshirjen e
organizoi edhe rrjetin e Grave
sipërmarrjes femëore në politikat
Mentore Sipërmarrëse, pasi bëri
by
[Article
Author]
e tij,
sigurisht
me angazhimin e
edhe një studim të situatës së
pak vendeve Ballkanike si:
Slloveni, Kroaci dhe Shqipëri,
fillesat janë në vitet 1997-98 (kur
në SHBA, pas Konferencës së
Pekinit, ftoi në OKB 1996 dhe në
vitin 1997 nga Dhoma Amerikane
e Tregtisë grupet e interesit të
mirëorganizuara, ku Shqipëria
ishte ndër të parat).
U deshën mbi 12 vjet që Bashkimi
Europian të fillonte diçka të
organizuar.
Komisioni Europian, pasi krijoi një
format për herë të parë të
sipërmarrjes femërore, rrjetin e
Grave Ambasadore Sipërmarrëse,
në vitin 2009, në Bruksel, dhe në

grave sipërmarrëse në Europë,
botim i vitit 2014, mjaft
natyrshëm, gjeti një mundësi

NË KËTË NUMËR

tjetër suportuese për gratë në
biznes; gjetja ishte krijimi i një
platforme elektronike.
ÇFARË ËSHTË KJO PLATFORMË
WEgate, është një portë e re për
sipërmarrjen e grave në Evropë,
mbështetur nga Komisioni
Evropian. Kjo platformë unike
evropiane kombinon të gjitha
informatat dhe burimet e
nevojshme për të filluar dhe për
të rritur një biznes, dmth të futen
të gjithë bizneset e grave në
WEgate.
Përse e për çfarë, sigurisht si fillim
do të ketë mjaft mundësi
informimi dhe bashkëpunimi në
shumë fusha si:
Qasja në financa, qasja në rrjetet e
biznesit, ku merr ndihmë në zonën
tënde, këshilla, trajnim dhe
mundësi për të mësuarin,
programe mentorimi, praktika të
mira, raste studimore, histori
suksesi e lajme korrente, dhe
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ngjarjet mund të gjenden të gjitha
në WEgate.
Në të njëjtën kohë, platforma
gjithashtu vepron si një qendër on
line rrjetëzimi, shkëmbimi dhe
bashkëpunimi mes grave që
aspirojnë dhe sipërmarrëse
aktuale ose grupet e interesit.
WEgate është një stop-shop për
sipërmarrjen femërore, duke
sjellë së bashku jo vetëm gratë
sipërmarrëse, por edhe mentorët
e tyre, politikëbërësit dhe të
gjitha palët e interesuara dhe
mbështetësit përkatës.
Natyrisht, në takimin një ditor,
nuk mund të merrje përgjigje për
të gjithë çështjet, edhe pse
hartuesit e kësaj platform kishin
menduar shumëçka; nga të gjitha
Ne, pjesëmarrëset, pyetjet ishin
të shumta dhe përgjigjet po
ashtu, por edhe praktika do të
nxirrte dhe po nxjerr shumë sfida.
Shoqata jonë u regjistrua dhe po
përpiqet të përfshijë të gjitha
bizneset e anëtarëve të veta, për
të qenë e pranishme atje, jo
vetëm teknikisht, por me shpresë
të jetë aktive e proaktive dhe t’i
shërbejë qëllimit për të cilën
është krijuar kjo platforme.

Artizanati femëror
qëndistar në Durrës
Valbona Sina është një
sipërmarrëse artizane,
qëndistare, artiste e novatore;
anëtare e shoqatës, SHGPAZ, e
cila merr e jep përvojë në grupin e
vet të qëndisjeve. Valbona punon
natë e ditë, përmirëson çdo ditë
cilësinë, për të sjellë produkte
novatore shqiptare. Ajo
mbeshtetet nga bashkeshorti dhe
mban e rrit femijtë, i shkollon dhe
edukon ata, per t’i mesuar punen
dhe rrugen e mbarë të jetës; Me
punën e saj jep kontribut në
zhvillimin direkt dhe indirekt të
shoqerise social-ekonomike në
Durrës, por nga shteti e pushteti

nuk ka përfituar asnjë grant nga
fondet për start ups apo për
sipërmarrjen femërore, apo nga
ndonjë donator.
Engjellushe Spada është një
tjetër sipërmarrëse duarartë, që i
shndrit dyqani; prodhon
mrekullira, bën çdo porosi sipas
kërkesave të klientëve, vendas a
të huaj, punon me të dy vajzat
dhe bashkëshortin; ka rrallë herë
edhe porosi nga presidenca. Lushi
është përherë buzagaz; ajo nuk
perfiton as trajnime, as nga
skema lehtësuese financimesh,
por bën të pamundur ta mbaje
këtë atelije, që edhe Parisi e
Roma, do t'ia kishte zili! Shoqata,
SHGPAZ, e ka gur të fortë
mentorie dhe promovues! Good
job our friend!
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Konferenca "Gratë e Mesdheut
Forcë lëvizëse për zhvillimin dhe
stabilitetin"
Konferenca "Gratë e Mesdheut
Forcë lëvizëse për zhvillimin dhe
stabilitetin" u mbaj më 10-11
tetor, 2016, në Barcelonë, në
mjediset e Palau de Pedralbes.
Ky takim vjetor u zhvillua në një
kontekst të Euro-Mesdheut dhe
ishte një mundësi për gratë
sipërmarrëse të Mesdheut, për
të diskutuar për sfidat e së
ardhmes për çështje kulturore,
të sigurisë dhe zhvillimit në
mënyrë të integruar pas krizës
ekonomike. Më tej u diskutua
roli i grave në ndryshimet
klimatike, si dhe konfliktet,
dhuna dhe diskriminimi. Në këtë
situatë gratë janë edhe
fasilitatorët dhe aktorë për

reciprok dhe bashkëjetesën
paqësore. Objektivat e vena, ishin
mjaft interesante dhe konkrete si:

6.Forcimi i bashkëpunimit rajonal
duke kontribuar kështu në
përmirësimin e situatës së grave
që jetojnë në këtë makrorajon.

1.Mendoni per gratë si aktore të
ndryshimit dhe zgjidhjeve ndaj
sfidave rajonale.
2.Shqyrtoni si të forcohet
kontributi i tyre pozitiv për
zhvillim e stabilitet.
3.Të nxirret në pah roli i gruas në
rritjen e zhvillimit të
qëndrueshëm dhe rritjen
inklusive, në promovimin e
tolerancës, mirëkuptimit të
ndërsjellë e çështja e grave
migratore.

ndryshime pozitive. Ato nxisin
zhvillimin e qëndrueshëm dhe
rritjen gjithëpërfshirëse
ekonomike, ato ushqejnë arsimin
dhe shëndetësinë dhe ato
promovojnë mirëkuptimin

4. Gjeni shembuj frymëzues nga
përvoja konkrete.
5.Formuloni rekomandime për
vendim-marrësit, shkëmbim
përvojash, praktikash më të mira
të fushës dhe identifikoni
projekte e nisma rajonale.

Bashkëpunim
Më 27 tetor 2016 Fondacioni
italian Flaminia, në bashkëpunim
me Dhomën e Tregtisë dhe
Industrisë Tiranë,
zhvilloi në
sallën e mbledhjeve një takim me
grupet e interesit në fushën e
rivitalizimit të qendrave muzeale
dhe kulturore, kështjellave dhe
zonave me arkitekturë antike, për
të nxitur kështu turizmin dhe
lëvizjen e popujve tek njeri-tjetri
edhe
me
qëllime
sociale,
ekonomike dhe kulturore.
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Transparenca dhe konsultime me
komunitetin e biznesit, të nevojshëm
për ndryshimet e kuadrit ligjor
26 Tetor 2016, Komiteti Shqiptar i
Helsinkit (KShH) në kuadër të
zbatimit të projektit “Për një
transparencë dhe pjesëmarrje më
të lartë të grupeve të interesit në
proceset politikëbërëse dhe
vendimmarrëse të organeve
publike” e mbështetur
financiarisht nga Fondacioni
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,
organizoi një sesion informues
me përfaqësues të dhomave të
tregtisë, të biznesit dhe
shoqatave të biznesit.
Në këtë takim dhanë kontributin
e tyre, mjaft ekspertë të njohur të
fushës, në drejtim të njohjes së
pjesëmarrësve me risitë e ligjit si
dhe lidhur me procedurat e
njoftimit dhe konsultimit publik.
Si do të ofrohet asistenca ligjore
për grupet e interesit në zbatim të
ligjit të mësipërm, lidhur me
marrjen dhe përcjelljen e
informacioneve për planet vjetore
të 19 Ministrive sa i takon procesit
vendimmarrës; gjithashtu
ushtrimi i një presion pozitiv së
bashku me grupet e interesit për
zbatimin e ligjit të njoftimit dhe
konsultimit publik. KShH informoi
shoqatat e biznesit dhe dhomat e
tregtisë se do t’i asistojë
teknikisht në draftimin e
rekomandimeve legjislative,
përfaqësimit gjatë procedurave të
ankimimit pranë titullarit të
institucionit si dhe Komisionerit
për të Drejtën e Informimit.

Ky aktivitet kishte për qëllim
informimin e pjesëmarrësve
lidhur me rëndësinë, risitë,
procedurat, mënyrën e ankimit
dhe të përfshirjes gjatë procesit
të konsultimit dhe njoftimit
publik në frymën e parashikuar
nga Ligji Nr. 146/2014 “Për
njoftimin dhe konsultimin
publik”.
Në këtë aktivitet ofruan
kontributin e tyre Znj.Ersida Sefa,
përfaqësuese e Fondacioni
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,
Z.Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës
së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,
Z.Lorenc Gjoni, Drejtor Ekzekutiv
i Dhomës Amerikane të Tregtisë,
si dhe përfaqësues dhe ekspert të
KShH-së.
Pjesëmarrësit u ndalën në
diskutimin e problematikave
lidhur me ndryshimet e shpeshta
që po pëson kuadri ligjor, mos
zbatimi i ligjeve, mos marrja në
konsideratë e sugjerimeve dhe
rekomandimeve si kontribut i
shoqërisë civile dhe të
përfaqësuesve të biznesit gjatë
konsultimeve publike, mos
funksionimi i faqes zyrtare të
‘Regjistrit Elektronik për
Njoftimet dhe Konsultimet
Publike”, mungesa e
informacionit dhe e
transparencës, etj. Ndër të tjera u
evidentua rëndësia e

ndërgjegjësimit për të kërkuar të
drejtat që burojnë nga Ligji Nr.
146/2014 “Për njoftimin dhe
konsultimin publik”, lobim dhe
advokim i përbashkët pranë
institucioneve të administratës
publike si dhe qasja më pranë
komuniteteve të tjera pranë
zonave të ndryshme të vendit
tonë.

Panairi i Veshjeve
Tradicionale dhe
Artizanateve, Prizren
Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit
Ekonomik në Komunën e
Prizrenit organizuan në datat 13,
14 dhe 15 tetor 2016, Panairin e
përvitshëm të VESHJEVE
TRADICIONALE DHE
ARTIZANATEVE ku ishte ftuar të
merrte pjesë edhe SHGPAZ. Në
këtë panair perveç promovimit të
produkteve u dhanë edhe çmime,
si dhe u organizua darka gala. Ky
aktivitet ishte i mbuluar
financiarisht nga organizatorët
dhe pjesemarrja e artizaneve tona
ka qenë cilësore, edhe pse këtë
herë morën vetëm një fletë nderi
dhe jo çmim. Një organizim më i
mire i panairit do të përmirësonte
imazhin e grupit dhe efektivitetin
e pjesëmarrësve.
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Bashkëpunim me SCM Academy
Takimi interesant në mjediset e
Hotel Tirana Internacional, u
zhvillua me 28 tetor
2016, një
bashkëbisedim për
njohjen e këtij
institucioni
ndërkombetar,
përveçse edhe
italian. Çfarë është
kjo akademi?
SCM Academy –
është një shoqatë
jo-fitimprurëse, e
krijuar për të
mbështetur
efikasitetin e
kompanive italiane
dhe ndihmuar ata
në konkurrencën e
tregut global; t´i
bëjë ato më
konkurruese
përmes risive teknologjike dhe
organizative, shkëmbimin e
njohurive me operatorët vendas
dhe të huaj dhe proceset e
globalizimit, që kanë për qëllim
stimulimin e prodhimit në Itali
dhe për të inkurajuar vendosjen e
produkteve dhe shërbimeve në
tregun global.
Iniciativat tona përfshijnë grupet
e punës, kanë për qëllim ndarjen
e zgjidhjeve të efiçiencës së fituar
në fushën me prodhimin,
shpërndarjen dhe shërbimet;
studime dhe hulumtime
përshtatur për të ndjekur
udhëheqjen e kompanisë në
shumë sektorë të ekonomisë dhe
të kurseve dhe trajnimeve në

fushën e Menaxhimit të
Furnizimit Zinxhiri.

Biznesi social

Partnerët e SCM Akademia janë
universitetet, organizatat publike
dhe private, si kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Pozicioni i SHGPAZ në këtë event
ishte bashkepunimi dhe perfshirja
në këtë filial apo partneritet, për
të përfshirë edhe biznesin
femëror në këtë rrjet efektiv,
ndihmës dhe zhvillues për
biznesin femëor, por jo vetëm.

Biznesi social është ndër më të
lakuarit sot nga politikat
europiane dhe globale. Edhe në
Shqipëri ka vite që permëndet si
koncept, por pak është bërë në
praktikë. Biznesi social jep një
kontribut në ekonominë e vendit
dhe është një mundesi
kontribuese të biznesit shqiptar,
por edhe të grave sipërmarrëse
në fusha të ndyshme. Më datë 23
tetor 2016 u zhvillua një takim me
drejtorin e këëaj fushe ne
Ministrinë e Mirëqënies Sociale
dhe u fol për një event
bashkepunimi në fund të vitit, si
edhe planet për vitin 2017.
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Paketa fiskale 2017,
ndryshimet e taksave
Violeta Shqalsi
Viti 2017 shënon të katërtin vit
radhazi ku politika fiskale e vendit
po anon nga rritja e taksave,
ndonëse do të jetë me ritme
shumë më të zbutura se dy vitet e
mëparshme. Kjo edhe pse viti i
ardhshëm është vit elektoral, ku
pritet të ketë rritje modeste të
taksave mbi gazin dhe disa lloj
cigaresh. Politika e re fiskale e
qeverisë nuk do të sjellë
ndryshime thelbësore në klimën e
biznesit, por gjithsesi ajo jep
sinjale pozitive për heqjen dorë
nga instrumentat “agresivë” ndaj
ekonomisë private.
Gjithsesi, sipas raportit të Bankës
Botërore, Shqipëria vijon të jetë
vendi me nivelin më të ulët në
Ballkan në mbledhjen e të
ardhurave.
Vetëm para pak kohësh qeveria
miratoi një paketë me lehtësi në
procedurat tatimore, çka pritet të
ndikoje pozitivisht te biznesi, në
kohë dhe burime njerëzore.
Thjeshtohen procedurat
tatimore. Ahmetaj: Paketa është
një “revolucion” administrativ
Paketa e thjeshtimit të
procedurave tatimore do të sjellë
një “revolucion” administrativ dhe
një përmirësim të komunikimit midis administratës fiskale
dhe sipërmarrjes. Ndryshimet e
përfshira në këtë paketë janë
propozuar qe në muajin Mars të
këtij viti dhe janë kryesisht në
apelimin tatimor, shlyerjes së
borxheve, publikimin dhe

transparencen e të dhënave,
ndryshime në mënyrën e
komunikimin me tatimpaguesit.
Procedura të qarta për çregjistrimin e biznesit, në QKB dhe
Tatime për 30 ditë dhe hiqet
deklarimi gjatë statusit pasiv të
biznesit, janë disa nga procedurat
e thjeshtuara.
Rritet akciza për gazin e lëngët
Qeveria ka planifikuar që në janar
të vitit 2017 të aplikojë akcizë për
gazin e lëngshëm në nivelin 3 lekë
për litër. Ministria e
Financave ka
arsyetuar se kjo
masë ka qëllim
përafrimin me
standardet e BE-së
dhe të vendeve të
rajonit që e
taksojnë këtë produkt. Duke
llogaritur që importi vjetor i gazit
të lëngshëm është rreth 100 mijë
tonë në vit, efekti në të ardhurat
buxhetore do të jetë 540 milionë
lekë nga akciza dhe 107 milionë
lekë nga TVSH. Në total 647
milionë lekë.
Diferencimi i këtij produkti, në
raport me nënproduktet e tjera të
naftës, bie ndesh me politikat e
përafrimit gradual me nivelin e
detyrueshëm minimal të taksimit
që aplikohet në BE, ku aplikohet
akcizë në nivelin e detyrueshëm
sipas direktivës, argumenton
Ministria e Financave në
relacionin përkatës për paketën
fiskale të 2017-s. Për të mos

ndikuar në rritjen e shpenzimeve
nga përdoruesit familjarë të
industrisë dhe për të shmangur
abuzimet që mund të ndodhin
duke aplikuar nivele të
diferencuara, me qëllim inicimin e
procesit të përafrimit siç edhe ka
ndodhur me produktet e tjera të
akcizës, është propozuar një nivel
minimal taksimi 3 lekë për litër.
Hiqet rimbursimi i akcizës sç
karburantit për peshkimin
Qeveria ka vendosur të kufizojë
përjashtimin e
sektorit të
peshkimit nga
rimbursimi i
akcizës së
karburantit.
Nën presion
edhe të Fondit
Monetar Ndërkombëtar, që ka
vlerësuar skemën si shkaktare të
evazionit fiskal, qeveria do të
heqë dorë nga skema aktuale.
Skema përjashtuese që aplikohet
aktualisht ka krijuar humbje në
praktikë përtej nivelit real të
konsumit për qëllim peshkimi. Për
9-mujorin 2016, janë përfituar
përjashtime nga Akciza për 7000
tonë karburant me efekt negativ
në të ardhura 214 milionë lekë.
Nga disiplinimi i skemës,
nëpërmjet heqjes dorë nga
përjashtimi, vlerësohet se e
ardhura shtesë nga kjo masë në
buxhetin e vitit 2017 do të jetë
100 milionë lekë.
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Dyfishohet akciza për purot,
ulet për duhanin vendas
Akciza për purot dhe cigarillot e
importuara do të dyfishohet vitin
e ardhshëm, ndërsa për duhanin
prodhim vendi, do të ulet me
43%. Për purot dhe cigarillo nga
2250/2500 lekë për kilogram që
është aktualisht shkon në 4400
lekë. Bazuar në të dhënat e vitit
2016, sasia e pritshme e importit
të kësaj kategorie produktesh
duhani, pritet të jetë 2 tonë. Për
vitin 2017, nëse nuk do të ketë
efekte negative në deklarim për
shkak të rritjes së akcizës, efekti
në të ardhura do të jetë 38
milionë lekë. Qeveria ka vendosur
të shfuqizojë akcizën e cigareve
të programuar për 2017, duke e
riskeduluar rritjen në vitet 20182021. Rritja e parashikuar e
akcizës më 1 janar 2017 për
cigaret nga 5500 lekë për 1000
copë në 6500 është shtyrë për
2018. MF synon të ndryshojë
nivelin e taksimit gradualisht, në
mënyrë që të shmangë efektet e
krijimit të stokut në avancë nga
importuesit, siç rezultoi në vitet
2013-2015.

Nga ana tjetër, niveli i akcizës në
vendet e rajonit ka ndikim në
presionin e kalimeve ndërkufitare
të udhëtarëve dhe rritja e
menjëhershme në nivelin 47.4
euro siç është parashikuar
aktualisht në ligjin në fuqi do të
krijonte risk të rritur. Me qëllim
formalizimin, qeveria ka
projektuar të reduktojë akcizën
për duhanin prodhim vendi, nga
4400 lekë për kilogram në 2500

7

lekë për kilogram. Nga kjo masë
pritet të arkëtohen 75 milionë
lekë më shumë në buxhetin e
2017-s. Kjo do të vijë si rezultat i
formalizimit të këtij sektori,
nëpërmjet trajtimit të diferencuar
fiskal dhe monitorimit të zinxhirit
të kultivimit, përpunimit dhe
importit të lëndëve ndihmëse,
proces që ka filluar në vitin 2015
dhe që pritet të japë rezultatet e
para në vitin 2017, referon MF.
Për shkak të nivelit shumë të ulët
të deklarimit të duhanit prodhim
vendas dhe marzhit të ulët të
nivelit të taksimit midis duhanit
të grirë dhe cigareve, propozohet
që të ruhet niveli ekzistues i
taksimit të duhanit duke mos
aplikuar rritje për vitet 2018-2021,
me qëllim përafrimin me
diferencimin që ka duhani i grirë
me cigaret. Për duhanin e hapur
të importit, është ruajtur niveli
aktual në vitet në vazhdim, duke
arritur përafrimin me direktivën e
EU ku raporti midis akcizës së
cigareve dhe duhanit është në
nivelin 2/3.
Renta, ndryshon baza e
referencave
Një nga masat e reja fiskale të
vitit 2017 është reduktimi i Rentës
Minerare për mineralin e
destinuar për përpunim. Të
ardhurat si rezultat i ndryshimit të
përqindjes së taksës së rentës nga
4% (2/3 e 6%) në 3% për mineralin krom, të destinuar për përpunim brenda vendit, pritet të jenë
0.1 miliard lekë. Por, nga ana
tjetër, do të aplikohen vlera
referuese për bazën e taksimit të
rentës, bazuar në çmimet e tregut
ndërkombëtar dhe shitjet brenda
vendit dhe për eksport. Efekti
pozitiv i kësaj mase në të ardhura

është llogaritur 500 milionë lekë,
bazuar në nivelin e vetëdeklaruar
nga kompanitë eksportuese të
naftës bruto gjatë viteve 20132015.
Tregu kombëtar i industrisë
minerare prej gati dy vitesh
ndodhet në një rënie të theksuar,
e cila reflektohet në ulje të
theksuar të çmimeve dhe
rrjedhimisht në vështirësi të
mëdha për një pjesë të
subjekteve minerare, deri në
falimentimin dhe mbylljen e disa
subjekteve të tjera që ushtrojnë
veprimtari për nxjerrje, përpunim
dhe tregtimin e mineraleve. Nga
listëpagesat e tatimpaguesve me
aktivitet nxjerrjen e mineraleve
joferrore rezulton se në këtë
veprimtari janë të punësuar 3,369
punonjës. Për vitin 2017, të
ardhurat e parashikuara do të
ulen me 10 milionë lekë për
ndryshimin e përqindjes së taksës
së rentës nga 4% (2/3 e 6%) në 3%
për mineralin krom, të destinuar
për përpunim brenda vendit.
Por Ministria e Financave
analizon se efektet negative për
shkak të rimbursimit prej 5%
kompensohen nëpërmjet rritjes
së rezultatit financiar të
kompanive eksportuese në rajon,
duke rritur volumet. Në rastin e
eksportit të produkteve shqiptare
me ambalazhe plastike apo qelqi,
për të cilat është paguar taksë
ambalazhi në momentin e
importit apo shitjes pas prodhimit
brenda vendit, propozohet të
parashikohet rimbursim pas
paraqitjes së dokumentacionit që
vërteton pagesën e taksave dhe
eksportin.
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Analizë e barrës
fiskale për
biznesin familjar
në turizmin
bregdetar jugor
Le të analizojmë barren fiskale
për këto biznese:
1-Taksa e ndërtesës. Sipas ligjit
të turizmit, përkufizimi për
biznesin familjar, i cili ofron
struktura akomoduese vetëm
dhoma, mund të klasifikohet si
‘Bujtinë’ (por pa ngrënie). Bujtina
sipas këtij ligji përkufizohet si ‘një
ndërtesë, një pjesë e së cilës
përdoret si residencë e pronarit …’
Edhe pse praktikisht sezoni
turistik është vetëm 2 muaj
korrik- gusht, sipas ligjit për
taksat vendore konsiderohet sikur
aktiviteti ushtrohet gjatë të gjithe
vitit, (kur edhe vetë bashkia ofron
shërbimin e pastrimit vetëm gjatë
këtyre dy muajve), prandaj do të
ishte e arsyeshme që taksimi i
godinës si ambjent biznesi të
bëhet vetëm për dy muaj korrikgusht dhe vetëm për sipërfaqen
që jepet me qira për turizëm,
ndërsa për dhjetë muajt e tjerë të
taksohet si banesë individuale.
Për krahasim, taksa për godinë
banimi është 6 leke/m2, ndërsa
taksa për godinë turistike biznesi
është 200 lekë/m2, pra 33 herë
më e lartë.
2-Taksa e fjetjes. (35 lekë, për 1
natë, për person). Një biznes
familjar apo bujtinë jep vetëm
dhoma me qira. Evidentimi i
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numrit të turistëve për dhomë e
për natë është një barrë tjetër
shtesë, e cila shton angazhimet
për mbajtjen e regjistrave
përkates, si dhe len shteg për
abuzim nga inspektorët e
kontrollit për vendosjen e
gjobave, për kontrolle të
shpeshta që prishin imazhin dhe
krijojnë shqetësime për turistët e
huaj e vendas. Në keto biznese,
familjarët janë të vetëpunësuar
dhe nuk kanë staf e dhoma të
shumta si në hotele.
3-Taksa e ambjentit në plazh.

kategori nuk përfshihet në VKM e
mësipërme. Gjithashtu marrja me
qira e ambjentit të plazhit të jetë
vetëm për 2 muaj (sa zgjat edhe
sezoni turistik) dhe jo për 3 muaj
apo më shumë.
Nëse krahasojmë taksën e paguar
gjatë sezonit të kaluar me atë që
kërkohet këtë vit, rezulton 9 herë
më e lartë.

Sipas VKM Nr.369, datë
18.05.2016 kërkohet të merret
me qira një ambjent jo më pak se
200 m2 dhe për një periudhe
minimum prej 3-muajsh (korrik,
gusht, shtator), me tarifë 10 lekë
në ditë për m2, ndërkohë që
bizneset familjare në pjesën e
bregdetit të jugut që kanë
godinën pranë detit kanë të
nevojshme që të shfrytëzojnë një
ambjent në plazh përpara godinës
së tyre në më pak se 200 m2, për
ta venë në funksion të turistëve të
tyre. Kjo praktikë është ndjekur
edhe në vitet e mëparshëm duke
paguar një tarifë të arsyeshme
për të. Është krejtësisht e
llogjikshme që familjet që kanë
godina banimi, të kenë të drejtë
që të vendosin çadrat/tendat e
tyre sipas standarteve të kërkuara
dhe me një tarifë simbolike. Kjo

4-Tatimi mbi vlerën e shtuar,
TVSH me 20%. Sipas ligjit
përkatës bizneset që kanë një
xhiro vjetore nën 2 milion lekë,
nuk janë subjekte të pagimit të
TVSH, e natyrisht bizneset
familjare në fushën e turizmit
bregdetar kanë një xhiro vjetore
nën 2 milion lekë, por për çudi ato
u futën si subjekte të TVSH në
bazë të një udhëzimi të
brendshëm që nëse një biznes
ofron më shumë se 4 dhoma me
qira, atëhere duhet të jenë
subjekte të pagimit të TVSH,
pavarësisht nga xhiro vjetore!!
Një taksë tjetër TVSH me 20% që
e rëndon më tej barrën fiskale për
bizneset familjare, e cila është
vendosur në mënyrë jotransparente dhe pa njoftuar këto
biznese dhe jo e bazuar në ligj.
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Gruaja dhe shëndeti
Kefiri dhe vetite e tij "kuruese"
nga Arlinda Demeti, farmaciste

Ekzistojnë një numër i terapive
alternative që funksionojnë aq
mirë për shëndetin e njerëzve dhe
që kushtojnë pak, të cilat kanë
lidhje me mënyrën e ushqimit
dhe të bimëve medicinale.
A keni dëgjuar ndonjëherë për
KEFIR-in?
Kefiri është një bakter natyral i cili
shndëron qumështin në kos.
Temperatura e qumështit duhet
të jetë nga 13-20°C dhe koha e
pritjes varion nga 24 në 48 orë.
Shumë studiues kanë konstatuar
efektet pozitive kuruese të kefirit
për shumë sëmundje.
Historiku
Kefiri është një kërpurdhë që e ka
origjinën nga malet e Kaukazit, i
cili quhet "ilaç i gjallë" dhe që
shëron shumë sëmundje. Kefir në
turqisht do të thotë “të ndjehesh
mirë”.
Një profesor polak i cili ka jetuar
dhe shëruar veten gjatë qëndrimit
të tij 5 vjeçar në Indi e solli këtë
kërpudhë në Evropë. Ai kishte një
kancer të mëlçisë, të cilën ai e
shëroi plotësisht me këtë
kërpudhë. Kur ai u largua nga
India kjo kërpudhë iu dha atij si
dhuratë. Kokrat e kefirit kanë
kaluar nga një brez në tjetrin për
shekuj me radhë. Qumështi-kefir
është si të kesh të gjitha llojet e
pushteteve. Kefiri është
një ushqim probiotic, që përmban
bakteret e acidit laktik të pasura

në vitaminë B12, B1, dhe
Vitamina K. Probiotic-u
(promovimi i jetës) është një
ushqim që përmban
mikroorganizma të gjalla, që
mund të mbijetojnë në traktin e
tretjes duke pasur një përfitim
shëndetësor. Brenda në
kërpudhat kefir, bakteret e acidit
laktik dhe kërpudhat maja ngjiten
aglutinohen së bashku. Në këtë
proces sheqeri që gjendet në
qumësht thithet nga kokrat e
kefirit duke krijuar acidin laktik
brenda 24 orëve. Kjo është
arsyeja pse qumshti-kefir është
aq i përshtatshme edhe për
personat që janë alergjik ndaj
laktozës.
Përse përdoret kefir- qumësht
- Rregullon dhe ekuilibron
sistemin imunitar të trupit
- Shëron sëmundjet e zemrës dhe
enëve të gjakut, si dhe
shpërbën kolesterolin (yndyrën)
në enët e gjakut
- Shëron sëmundjet e pankreasit,
mëlçisë dhe shpretkës
- Pastron rrugët e kalimit të
lëngut biliar (të fshikëzës së
tëmthit) dhe tret gurët e
formuar aty
- Shëron sëmundjet e veshkave
dhe kontrollon rrugët urinare
- Shëron sëmundjet e stomakut
dhe të zorrëve, zhduk ulçerat

- Forcon veprimin e antibiotikëve
dhe mjekon pjesët e infektuara
në të gjithë organizmin
- Rregullon tensionin e gjakut
- Mjekon kancerin dhe pengon
zhvillimin e metastazave
- Pengon plakjen e shpejtë
- Heq dobësinë trupore dhe
lodhjen nga stresi
- Përmban çdo vitaminë të
nevojshme për jetën.
Përgatitja e kosit me Kefir
Në një enë të qelqtë hidhet një
litër qumësht lope ose dhije me
pak yndyrë (si qumështi me
shishe plastike Lufra apo Erzeni),
me temperaturë ambjenti nga 1320 gradë. Vazoja duhet të
mbushet me qumësht 2-3 cm më
pak se niveli maksimal i enës, në
mënyrë që të shtohet tharmi
(fara) prej 3-4 lugë kokra kefiri.
Ena mbyllet me kapak plastik dhe
lihet për një periudhë 24 orë në
ambjent dhome.
Kujdes. Duhet të eliminohen
pjesët metalike, si kapak metalik
apo lugë metalike etj.
Këshillohet që një gotë me kefir
të zenë për 24 orë të pihet në
mbrëmje. Nëse jeni kaps
këshillohet të pihet nga një gotë
kefir të zenë për 10 orë për disa
ditë rrjesht. Nëse keni bark (pra
jashtëqitje të shpeshtë) duhet të
pini nga një gotë kefir të zënë për
48 orë, për disa ditë rrjesht.
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