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Rruga: “Durrësit”, nr. 83, E

PRO

Për transferimin e kontributeve të paguara tepër

I mbajtur sot në datën ____

z/znj. ________________,

kontribuesit vullnetar ose përfaqësuesit ligjor të tij z/znj ___________________, për

transferimin e kontributeve të paguara tepër, sipas Marrëveshjes nr. _________ dhe

mandat-arkëtimit nr. ________, datë ___

Nga verifikimi i periudhës së sigurimit rezulton se janë paguar tepër kontribute

sigurim vullnetar si më poshtë:

Periudha e sigurimit………………………………………………………………

Kontributi i derdhur………………………………………………………………

Kontributi tepër……………………………………………………………………

Transferimi………………………………………………………………………..

Periudha e pasiguruar……….

Periudha që mbulohet për të patur një masë më të lartë përfitimi

Shuma e kontributit të paguar tepër ____

Ky procesverbal mbahet në

vullnetarit dhe tjetra vendoset në dosjen e tij personale nga

vullnetar në DRSSH.

Kontribuesi vullnetar

(______________________)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e Kontributeve
_________________________________________________________________________________________________________________

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

DRSSH ___

ALSSH _______

PROCESVERBAL

Për transferimin e kontributeve të paguara tepër

_/____/_______, midis Inspektorit të sigurimit

, në ALSSH ____________, DRSSH ____________

kontribuesit vullnetar ose përfaqësuesit ligjor të tij z/znj ___________________, për

e kontributeve të paguara tepër, sipas Marrëveshjes nr. _________ dhe

arkëtimit nr. ________, datë ___/____/_______.

Nga verifikimi i periudhës së sigurimit rezulton se janë paguar tepër kontribute

sigurim vullnetar si më poshtë:

igurimit………………………………………………………………

Kontributi i derdhur………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………..

….………………………………………………….

Periudha që mbulohet për të patur një masë më të lartë përfitimi.……

Shuma e kontributit të paguar tepër ________ lekë (_______________________
(me fjalë)

esverbal mbahet në dy kopje, një i jepet personit të siguruar në skemën e

dhe tjetra vendoset në dosjen e tij personale nga Inspektori i sigurimit

Kontribuesi vullnetar Inspektori i Sigurimit Vullnetar

(______________________) (______________________)

K/Dege për Kontributet

(______________________)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Drejtoria e Kontributeve
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

mail: issh@issh.gov.al. Web: www.issh.gov.al

___________________

_________________

Për transferimin e kontributeve të paguara tepër

igurimit vullnetar,

____________, dhe

kontribuesit vullnetar ose përfaqësuesit ligjor të tij z/znj ___________________, për

e kontributeve të paguara tepër, sipas Marrëveshjes nr. _________ dhe

Nga verifikimi i periudhës së sigurimit rezulton se janë paguar tepër kontribute për

igurimit……………………………………………………………………………...

Kontributi i derdhur………………………………………………………………..……………...

……………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………..……………….

………….……………….

…….……………………

(___________________________)
(me fjalë)

dy kopje, një i jepet personit të siguruar në skemën e

nspektori i sigurimit

Inspektori i Sigurimit Vullnetar

(______________________)


