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KRYEMINISTRI

U çmendëm! Na ka kapur mallkimi i Sudes!

AMNISTIA

Rama: Populli i bashkuar në
votim, të majtë e të djathtë
Pas Ramës, befason dhe Basha: Kryeministri do bashkohet me ne!
SHITBLERJA E VOTËS

DOKUMENTET QË DUHEN DORËZUAR NË ZRPP

Ministria e Brendshme:
Ja numri ku duhet
të denonconi

Lejet e
ndërtimit,
kriteret dhe
procedura e re
për regjistrimin

Faqe 2

ARTAN FUGA - RAMËS

Nxirr një ligj
që ndalon
nepotizmin
Akademiku Artan Fuga, gjatë
një bisede televizive në "Report
Tv" i ka bërë thirrje kryeministrit të vendit, Edi Rama që të
nxjerrë...
Faqe 4

Tarifat dhe hapat që ndiqen

JORGO BËHET GJERGJ

Greqia i heq
nënshtetësinë
kryebashkiakut të Himarës

Falja e gjobave, dorëzimi
i deklarimeve tatimore
deri në 30 qershor
Bizneset kanë afat deri në 30 qershor të bëjë dorëzimin e deklaratave tatimore për të përfituar faljen e gjobave. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
u kërkon bizneseve të respektojnë afatet ligjore
në të kundërt ata nuk do të mund të përfitojnë
nga ligji i faljes. Të gjithë përfituesve nga ligji i
faljes fiskale u kërkohet të tregohen të vëmendshëm për afatet, procedurat dhe dokumentet që
duhet të paraqesin. Të gjithë përfituesve nga ligji
i faljes fiskale u kërkohet...

FAQE 7

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Rimbursimi i TVSH-së,
dokumentet që duhet të
paraqesin tatimpaguesit

FAQE 7

LISTA ME EMRAT E PRONARËVE

Dosjet në shqyrtim nga ATP-ja
FAQE 12

HISTORIANI ARBEN LLALLA
Kryebashkiakut të Himarës,
Gjergji Goro, i është hequr
nënshtetësia greke. Këtë lajm
e kanë transmetuar mediat
greke...

Skënderbeu nuk ishte grek, 4 autorë nga
Athina përgënjeshtrojnë tezën greke

Faqe 2

KLUBI I BALLKANIT

Për timon e
tepsi, mund të
bëjnë "batërdi"!

Faqe 9

5 ZGJIDHJET IMEDIATE

Alarmi i albanologëve:
Gjuha shqipe po
vritet nga media!

OPINIONE
Mosemërimi i
komisionerëve
cënon standardet
e zgjedhjeve
Nga Lindita ÇELA
FQ 10

Votën për Shtetin
e Edi Ramës dhe
betejat e pritshme
me Shtetin e tij

FQ. 13
Nga Lavdosh FERRUNI
FQ 10

KËSHILLA MJEKËSORE
Me ndihmën e historianit Arben Llalla po bëjmë një
udhëtim nëpër arkivat greke dhe librat që flasin për
Skënderbeun. Duke qenë një shtet që kujdeset në mënyrë
të posaçme për arkivat, librat historikë dhe përvetësimin e
historisë dhe origjinën e shqiptarëve, aq sa e kanë ngritur
në megallomani, Megalidhea...
FAQE 11

Testohet vaksina
kundër kolesterolit
FQ. 14

As derrin,
as derrintë birin
e derrit!
Nga Azem PARLLAKU
FQ 10

