FORMULARI I KËRKESËS JOPRONËSORE - (DËSHMI E KËRKESËS)
(Neni 2.1.32 i LIGJIT PËR RIORGANIZIMIN E NDËRAMRRJEVE TË CAKTUARA DHE ASETET E TYRE)
Emri i NSH-së:

Ref NSH AKP

Data e fillimit të riorganizimit : (vetëm stafi i AKP-së)

Afati parashtrimit

Ref e kërkesës

Të gjitha njoftimet/korrespodenca lidhur me këtë kërkesë duhet të komunikohet si në vijim:
Emri:

Emri i Bankës

Adresa:

Llogaria
SWIFT

Tel.:

Mob:

Faks:

e-mail:

Adresa

valuta tjetër:

EURO €

Vlera e ankesës:

Vlera e ankesës:

Interesi:

Interesi:
Norma e shndërrimit ne 1 EURO € :

LLOJI I KËRKESËS/ANKESËS

X

Kini kujdes, sepse vetëm një kuti e shenjuar për formularë të kërkesës merret parasysh. Nëse keni
më shumë se një kërkesë për të parashtruar, atëherë plotësojeni një formular tjetër të kërkesës.

1.1.7

NËSE ËSHTË E ZBATUESHME, TË DREJTAT E PUNONJËSIT
sipas nenit 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 9 Maj 2003 mbi transformimin e së drejtës për
përdorimin e pronës së paluajtshme shoqërore

1.1.8

ANKESA E SIGURUAR
Shuma

Parimor
Interes
Ndëshkimet

Kërkesa që është siguruar në mënyrë të rregullt dhe ligjore nga një
pengesë ose ndaj çfarëdo aseti të ndërmarrjes nëse në formë të pengut,
hipotekës, hipotetik ose interes ligjor i sigurisë.

Raport i hollësishëm i çfarëdo kolaterali të mbajtur, vlera e kolateralit të tillë, data është dhënë dhe detajet e çfarëdo regjistrimi ose
veprimet tjera të kërkuara për të dhënë interesin e kreditorit në vlefshmërinë kolaterale ndaj palëve të treta.
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1,4

KËRKESAT/ANKESAT E PASIGURUARA PËR TATIMET DHE BORXHET TJERA NDAJ AUTORITETEVE PUB

Tatimi komunal mbi pronën

Administrata tatimore - tatimi mbi vlerë të shtuar

Administrata tatimore - tatim mbi qiranë

Administrata tatimore - tatimi i supozuar

Administrata tatimore - tatimi në korporatë

Administrata tatimore - tatimi në të ardhura personale

1,5

KËRKESAT/ANKESAT TJERA TË PASIGURUARA, PËRFSHIRË PAGAT DHE PENSIONET

Pagat e papaguara

Furnizuesit e brendshëm

Rryma

Fondi i Kursimeve Pensionale

Furnizuesit ndërkombëtar

Uji

Telekomunikacioni dhe interneti

Mbeturinat

Kërkesat - tjera

Huamarrjet
PËRSHKRIMI I NATYRËS SË KËRKESËS/ANKESËS SË POHUAR
Kur dhe si është parashtruar kërkesa. Specifikoje nëse kërkesa është drejtuar ndaj një asetit të caktuar të NSH-së ose nëse kërkesa kërkon
Ndërmarrjes të kryej obligim të veçantë përveç pagesës së parave ndaj ankuesit .

DËSHMIT MBËSHTETËSE
Lista e kompjeve të faturave, kontratave ose dëshmive tjera (kopjet mund të vërtetuara - MOS - dërgo dokumente origjinale )

VEPRIMET/PROCEDURAT E MËPARSHME TË NDËRMARRA PËR REALIZIMIN E KËRKESËS/ANKESËS

ÇFARËDO INFORMATE TJETËR RELEVANTE NË LIDHJE ME KËRKESËN/ANKESËN QË KREDITORI I POHUAR DËSHIRON TË
PARASHTROJ

DEKLARATA E SË VËRTETËS
Nëpërmjet kësaj konfirmoj që informatat e ofroruara në këtë kërkesë, së bashku me dokumentet e bashkangjitura, paraqesin një kërkesë të
vërtetë dhe të plotë ndaj NSH-së së përmendur

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Secili që me qëllim parashtron ose asiston dorëzimin e kërkesës falso do të përndjeket
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