
_____________________________________________________
Rruga: “Durrësit”, nr. 83, Tiranë. E

Unë ________________________

____/____/______, me

_____________________________________

periudhën:

- nga data ____/____/______

- nga data ____/____/______

Pagesën e kontributeve do ta bëj me s

Për periudhën më sipër deklaroj se

vullnetar. Në momentin që do të jem ekonomikisht aktiv për punë

sigurimit në skemën e sigurimit vullnetar dhe do të p

ligjit.

Shtoj se në datën që lidhet kjo marrëveshje,

sigurimeve shoqërore dhe këto pagesa nuk bëhen me qëllim përfitimi të të drejtave që

kanë lindur me parë.

Aktualisht jam emigrant në shtetin___________

punësuar legal.

Nr. telefonit fiks ________________.

Nr. telefonit cel. ________________.

Të gjitha deklarimet dhe dokumentacioni i

dhe për çdo deklarim të rremë mbaj përgjegjësi para Ligjit.

____________, më ___/____

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e Kontributeve

_________________________________________________________
Rruga: “Durrësit”, nr. 83, Tiranë. E-mail: issh@issh.gov.al. Web: www.issh.gov.al

DRSSH ___________________

ALSSH ___________________

KËRKESË

______, me Marrëveshjen nr. ________

banim në __________________, me

____________________, kërkoj të paguaj kontribut vullnetar

____/____/______ deri në datën ____/____/______;

____/____/______ deri në ____/____/______.

ta bëj me shumën ________________ lekë në

sipër deklaroj se plotësoj kushtet për t’u futur në skemën e

momentin që do të jem ekonomikisht aktiv për punë do të ndryshoj që

sigurimit vullnetar dhe do të paguaj kontribute sipas kërkesave të

datën që lidhet kjo marrëveshje, nuk jam në kushte p

rore dhe këto pagesa nuk bëhen me qëllim përfitimi të të drejtave që

shtetin___________, me shtetësi____________,

_______.

________.

deklarimet dhe dokumentacioni i paraqitur nga ana ime është

do deklarim të rremë mbaj përgjegjësi para Ligjit.

KËRKUESI

____/______. __________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e Kontributeve

________________
l: issh@issh.gov.al. Web: www.issh.gov.al

DRSSH ___________________

ALSSH ___________________

______, i datëlindjes

______, me adresë:

paguaj kontribut vullnetar për

datën ____/____/______; dhe

lekë në muaj.

u futur në skemën e sigurimit

do të ndryshoj qëllimin e

aguaj kontribute sipas kërkesave të

nuk jam në kushte përfitimi nga ligji i

rore dhe këto pagesa nuk bëhen me qëllim përfitimi të të drejtave që

me shtetësi____________, i

paraqitur nga ana ime është i saktë

KËRKUESI

__________________________


