FORMULARI I CAKTIMIT TË PUNËDHËNËSIT KRYESOR

[1] Emri i të punësuarit:

[2] Numri serial:

[3] Numri Personal i tatimpaguesit:
[4] Adresa e të punësuarit:

[5] Telefoni:

[6] Vendi
[7] Komuna
[8] Pozita/Titulli
[9] Data e Fillimit të Punësimit:

Unë, i nënshkruari nëpërmjet kësaj forme caktoj punëdhënësin e mëposhtëm si punëdhënësin tim kryesor

[10] Emri i Punëdhënësit (Biznesit):

[11] Numri Fiskal:
[12] Pronari/Menaxheri:

[13] Telefoni:

[14] Adresa e punëdhënësit:

[15] Telefoni:

[16] Vendi:
[17] Komuna:

(*) Nëse i Punësuari nuk ka numër Personal ai/ajo duhet të aplikoj në Administratën Tatimore për t’u pajisur
me një Numër Individual të Tatimpaguesit brenda 15 ditëve nga dita e fillimit të punës.
Emri dhe Nënshkrimi i të Punësuarit
(______________________________________)

Nr.Formës -A-4; Korigjuar më 15.01.2010

Data:

Udhëzim rreth plotësimit të Formularit të caktimit të Punëdhënësit Kryesor
(Ky formular plotësohet nga të punësuarit të cilët fillojnë punë për herë të parë pas 1 Prillit 2002 ose
ndërrojnë punëdhënësin e tyre kryesor pas kësaj date)
Kutia [1] Plotëso emrin e mbiemrin tënd (emir i të punësuarit) psh., Besim Bardhi
Kutia [2] Numri serial I formularit do të jetë i paraprintuar kështu që mos shëno në kutin [2]
Kutia [3] Shëno numrin personal 1445563478 (10 shifra) ose Numrin Individual të Tatimpaguesit të dhënë
nga Administrata Tatimore p.sh., 9650000002
Kutia [4] Shëno adresen tënde të vendbanimit kryesor p.sh., Rruga “Zahir Pajaziti, nr 46”, Prishtinë.
Kutia [5] Shëno numrin e telefonit tënd personal p.sh., 044/132-324 ose 038/345-563.
Kutia [6] Shëno emrin e vendit.
Kutia [7] Shëno emrin e komunës të cilës i takon ky vend.
Kutia [8] Shëno pozicionin, titullin e vendit të punës p.sh., punëtor, magazinier, vozitës etj.
Kutia [9] Shëno datën e fillimit të punës p.sh., 1 Janar 2008
Kutia [10] Shëno emrin e punëdhënësit tënd p.sh., Fabrika e radiatorëve Gjilanë.
Kutia [11] Shëno Numrin Fiskal të Punëdhënësit, OJQ-së p.sh 6000xxxxx.
Kutia [12] Shëno emrin e pronarit a të menaxherit p.sh., Pronë Shoqërore, menaxher Fatmir Leka.
Kutia [13] Shëno numrin e telefonit të pronarit a menaxherit p.sh., 038/346-346.
Kutia [14] Shëno adresën e punëdhënësit p.sh., Rruga e Lirisë nr. 23 Prishtinë.
Kutia [15] Shëno numrin e telefonit të punëdhënësit tënd p.sh., 038/456-724.
Kutia [16] Shëno emrin e vendit.
Kutia [17] Shëno emrin e komunës të cilës i takon ky vend.

Formulari nënshkruhet dhe datohet nga i punësuari dhe dorëzohet në zyrat rajonale të Administratës
Tatimore sa herë që ndërron punëdhënësin kryesor ose nëse fillon një mardhëënie punësimi e re pas
1 Prillit 2002

