FORMULARI PËR PARASHTRIMIN E KËRKESËS JO-PRONËSORE NË LIKUIDIM - (DËSHMIA E KËRKESËS)
Emri i NSH-së :
Data e fillimit të likuidimit:
Emri dhe Mbiemri:

(vetëm për stafin e AKP-së)

Afati për parashtrim

Adresa e plotë:

Ref. e NSH-së AKP

(vetëm për stafin e AKP-së)

Ref. e kërkesës

(vetëm për stafin e AKP-së)

(vetëm për stafin e AKP-së)

Të dhënat për kontakt
Telefoni:
Tel. mobil:
Nr. i faksit (sipas mundësisë):
e-mail(sipas mundësisë):

Të dhënat e Bankës
Emri
Llogaria
Swifti
Adresa

Keni kujdes: vetëm një e kuti e shfrytëzuar për llojin e kërkesës merret parasysh. Nëse keni për të
Lloji i kërkesës parashtruar më shumë se një kërkesë, atëherë plotësojeni formular tjetër. Ky formular nuk mund
të përdoret për kërkesa lidhur me përfshirje në listën e punëtorëve për përfitim të 20%.
40.1.4

Vlera në EURO
Vlera në valuta të tjera :

KËRKESAT E SIGURUARA (hipoteka, pengu, etj).
Kreditori i Siguruar ( ofroni listën e aseteve në kutinë e mëposhtme)

Të dhëna mbi kolateralin si vlera, data e dhënies apo hollësi mbi regjistrimin, vlefshmërinë ndaj palëve të treta, etj.

40.1.6.1

KËRKESAT PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË KUFIZUARA NË 3 PAGA MUJORE BRUTO

40.1.6.2

KËRKESA E PUNËTORIT PËR NDËRPRERJE TË PARAKOHSHME TË MARRËDHËNIES SË PUNËS

40.1.7

KËRKESAT E PASIGURUARA
Pretendimet për pagat e papaguara
Huazimet
Furnizuesit e brendshëm
Furnizuesit ndërkombëtar
Tatimi Komunal mbi Pronën
Administrata tatimore - tatimi mbi qiranë
Administrata tatimore - tatimi mbi korporatë
Administrata tatimore - Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Administrata tatimore - Tatimi i supozuar
Administrata tatimore - Tatimi mbi të ardhurat personale
Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës
Rryma
Uji
Mbeturinat
Telekomunikimi dhe interneti
Kërkesa të tjera ( Specifiko)

DËSHMITË MBËSHTETËSE TË PRETENDIMIT
Bashkëngjit kopjet e kontratave, faturave ose dëshmi të tjera relevante. (Vini re: Përveç kopjeve të dokumenteve të identifikimit, kopjes së librezës së punës, dokumentacionit
kadastral si dhe vendimeve dhe Njoftimeve të pranuara nga Agjencia dhe Ndërmarrja Shoqërore - kopjet e dëshmive tjera eventuale duhet të jenë të vërtetuara - mos dërgo
dokumente origjinale.)Vërejtje: Mos parashtrimi /bashkëngjitja e dokumentacionit mbështetës kërkesës tuaj, kërkesa juaj do të konsiderohet si e papranueshme dhe
rrjedhimisht nuk do të shqyrtohet/ vlerësohet nga ana e Autoritetit të Likuidimit, gjë e cila vlen edhe për kërkesat e pakompletuara të cilat parashtrohen/dërgohen përmes
postës.

VEPRIMET/PROCEDURAT E MËPARSHME TË NDËRMARRA PËR REALIZIMIN E KËRKESËS

DEKLARIMI I SË VËRTETËS
Konfirmoj që informatat e ofruara në këtë formular të kërkesë, së bashku me dokumentet e bashkangjitura, paraqesin kërkesën e vërtetë dhe të plotë kundër NSh-së së lartpërmendur.

Emri
Nënshkrimi
Kushdo që me dijeni parashtron ose ndihmon parashtrimin e kërkesës fallso do të ndiqet penalisht

Pozita:
Data:

