Formular Aplikimi për Punëdhënësin
Nr. i Protokollit:

Data:

Përzgjidhni programet për të cilat aplikoni, dhe përcaktoni numrin e punëkërkueve që kërkoni për secilën VKM:

VKM

Nr. 27

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 64

Nr. 199

Nr. 248

Nr. 873

Nr. i pu.pa.

1.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM I PUNËDHËNËSIT APLIKUES

Subjekti Punëdhënës:

Kategoria

person fizik
person juridik
institucion publik

Adresa e Subjektit:

Pronari / Përfaqësuesi i Punëdhënësit (i autorizuar):

E-mail:

Nr. i telefonit:

Nr. i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT):

Aktiviteti Ekonomik:

.........................
Përshkrimi i detajuar i veprimtarisë ekonomike dhe aktivitetit:

2.

TABLOJA E TË PUNËSUARVE

Nr. i Punonjësve aktual - TOTAL

FEMRA

Nr. mesatar i punonjësve të siguruar në 3 muajt e
fundit:

MESHKUJ

Nr. mesatar i punonjësve të siguruar në 12 muajt e
fundit:

3.

INFORMACION MBI PROJEKTIN E KËRKUAR

Numri total i punëkërkuesve të papunë që kërkohen:

Përshkrim i detajuar i fushës së punësimit / formimit:

Vetëm për VKM Nr. 248: $ MDQs Ws SsUVKWDWXUD PMHGLVHW H ]\UDYHDPEMHQWHYH Wë SXQHV WXDMD NRQIRUP OHJMLVODFLRQLW
VKTLSWDU GKH VWDQGDUWHYHQGsUNRPEsWDUHSsUW¶XSsUGRUXUQJDSHUVRQDWPHDIWsVLWsNXIL]XDUDPHSUREOHPHQH
OsYL]MHVKLNLPGsJMLPDIWsVLWsNXIL]XDUDLQWHOHNWXDOH"Nëse po, detajo Nëse jo, detajoni përshtatjen e nevojshme.

Përzgjidhni kushtet të tjera favorizuese që ofron biznesi juaj:
Bonus vjetor

Transport

Një vakt

Trajnim

Tjetër (Specifiko)

4. DOKUMENTACIONI I PLOTËSUAR NGA PUNËDHËNËSI
Ekstrakti historik i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (përveç VKM Nr. 873)

Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (NIPT)

Vërtetim për shlyerjen e kontributeve për sigurimet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore, të lëshuara nga organet
e sigurimeve shoqërore, për aq kohë sa ushtron veprimtarinë, por jo më gjatë se për një periudhë kohore njëvjeçare, nga
çasti i aplikimit (përveç VKM Nr. 873)
Vërtetim për numrin e llogarisë bankare (përveç VKM Nr. 873)

Vërtetim nga dega e tatim-taksave, ku personi juridik ushtron veprimtarinë, përshlyerjen e detyrimeve tatimore për aq
kohë sa kryen veprimtarinë, por jo më gjatë se për një/fizik periudhë kohore njëvjeçare, nga çasti i aplikimit (përveç VKM
Nr. 873)

Listëpagesa e të punësuarve për muajin e fundit (përveç VKM Nr. 873)
Planbiznesi i detajuar për shtimin e fuqisë punëtore / dobinë social-ekonomike (sipas VKM-ve) dhe për VKM Nr. 47
informacion i detajuar
Aktin e fundit të inspektimit nga Inspektoriati Shtetëror i Punës

5. DOKUMENTACIONI I PLOTËSUAR PRANË ZYRËS SË PUNËSIMIT
Deklarata e punëdhënësit për garantimin e punësimit të 50% të të trajnuarve (vetëm VKM Nr. 47)
Deklarata e punëdhënësit për vendosjen e një trajnuesi për çdo 15 kursantë (VKM Nr. 47, VKM Nr. 64)
Deklarata e punëdhënësit për garantimin e punësimit të 30% të të trajnuarve (vetëm VKM Nr. 248)
Deklarata e punëdhënësit për vendosjen në dispozicion të një kujdestari për praktikantët (vetëm VKM Nr. 873)

6.

NËNSHKRIMI

Me anë të këtij nënshkrimi konfirmoj pranimin e kushteve dhe përfitimeve sipas VKM-ve përkatëse dhe se
informacioni i dhënë më lart është i saktë dhe i vlefshëm deri në momentin e dorëzimit të aplikimit.

Përfaqësuesi i Punëdhënësit (i autorizuar):

Data:

