Formulari numer E-SIG 027/a 1)Pasqyra

e te punesuarve per here te pare, atyre rishtazi, si dhe e te larguarve nga puna Nr.____, date________ 2)Fq __

3)NIPT-i _______________; 3) Emri i Tatimpaguesit ______________________________________; 4)Periudha tatimore Viti .…. Muaji….... ; 5)Rrethi ______________
3)Statusi i Tatimpaguesit:_____________.Veprimtaria Kryesore:________________________________;Veprimtari te tjera: _________________; ________________

Emri e Mbiemri

Veprimtaria Detyra, funksioni,
dhe Rrethi
profesioni apo
ku do te
puna qe do
punoje
kryeje

6) Lidhur me sa me siper, D E K L A R O J që:
Duke filluar nga data ___________________ numri total i
punonjesve qe punojne ne kete subjekt dhe paguajne kontribute,
perfshire dhe te dhenat e kesaj pasqyre eshte __________ persona
PERFAQESUESI I PERSONIT JURIDIK / Personi Fizik
(
) emer, mbiemer, firme;
personi juridik edhe vule ne çdo faqe

Personat e larguar nga puna

Data e
fillimit te
punes

Nr

Emri e Mbiemri

Numeri i kategoris
te te punesuarve per
kontributet

Nr

Numeri i kategoris
te te punesuarve per
kontributet

Personat, qe do te fillojne pune per here te pare te
subjekti, apo do te fillojne pune rishtazi.

Detyra,
funksioni,
Data e
Veprimtaria profesioni apo
puna qe ka
dhe Rrethi
largimit nga
kryer
ku ka punuar
puna

a) Pasqyra eshte nisur per ne DRT. me poste rekomande ne daten _____________
b) Pasqyra me ____faqe u dorezua ne Protokollin e Drejtorise Rajonale Tatimore. me Nr.____, date _____

Punonjesi i Protokollit i Drejtorise Rajonale Tatimore
(

) Emer, mbiemer, firme, ne çdo faqe

VERTETOJ se:
c) Pasqyra me ____faqe, ka ______te punesuar gjate muajit dhe ______te larguar nga puna gjate muajit

Inspektori i Drejtorise Rajonale Tatimore marres ne dorezim
(

) emer, mbiemer, firme, ne çdo faqe

Shenim: Pasqyra dorezohet nga subjekti (person juridik apo person fizik), ne dy kopje, ne protokollin e Drejtorise Rajonale Tatimore, ose i dergohet asaj me poste rekomande, të paktën 48 orë përpara fillimit të punes së të punësuarve, që do
fillojnë punë për herë të parë te subjekti, apo te punesuar rishtazi, si dhe brenda 10 diteve per të larguarit nga puna, sa here qe te subjekti ndodhin ndryshime te tilla perfshire dhe punonjesit e papaguar te familjes se te vetepunesuarit, mbi 16 vjeç,
me te cilet ai punon e bashkejeton ligjerisht, si dhe nxënësit e studentët për kohën e praktikës mësimore, të punësuarit në formim profesional në kuptimin e VKM. nr.1114, datë 30.07.2008, të punësuarit e përfshirë në projektet e nxitjes së
punësimit, personat e përfshirë në programet e praktikave profesionale. etj. Nje kopje pasqyre, me numrin dhe daten e protokollit DRT, e firmosur, me kerkesen e tij, i jepet subjektit.

