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Munkáltatói jövedelemigazolás
I. Munkáltató adatai:
Munkáltató neve:
Címe:
Telefonszáma:
Cégbírósági nyilvántartási szám / vállalkozói engedély szám:
Fő tevékenységi kör:
Működésének kezdete:
Munkáltató cégformája:

Adószáma:

év

Magánvállalkozó
Költségvetési szerv
Igazolást kiállító személy neve:

hó

Bt.
Magán Zrt./Nyrt.
Állami Zrt./Nyrt.
Kft.
Kkt.
Kht.
Egyéb:
Telefonszáma:

Szövetkezet

II. Munkavállaló adatai:
Munkavállaló neve:
Anyja születési neve:

Születési neve:
Személyazonosításra alkalmas
okmány típusa és száma:

Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Foglalkozása:
Szervezeti egység:
Alkalmazásának kezdete:
Munkaviszonya:
Heti munkaidő:
Jelenleg felmondás alatt áll

év

,

év

hó

Beosztása:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi tel. (mellékkel):
hó

nap

Határozatlan időre
Határozott időre
év
Határozott munkaviszony lejárata után meghosszabbításra kerül? Igen
óra
Igen

Nem

Próbaidejét tölti

nap

Igen

hó

napjáig szól
Nem
Nem

Munkavállaló
Köztisztviselő
Közalkalmazott
Fegyveres szervek hivatásos állományú tagja
Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja
Köztisztviselői / közalkalmazotti státusszal nem rendelkezik

III. Munkavállaló jövedelmi adatai:
Igazolás kiadását megelőző 3 hónapban elért átlagos havi nettó munkabére (bónusz nélkül):
Ft
Családi adókedvezményt igénybe vesz?
Igen
Nem
Amennyiben a megadott átlagos havi nettó munkabér az alapbéren kívül tartalmaz napidíjat, egyéb pótlékokat vagy juttatásokat,
akkor azokat adja meg alább külön-külön is!
Pótlékok (nettó):
Ft Megnevezés:
Rendszeresség: Havi
Negyedéves
Éves
Eseti
Napidíj (nettó):
Ft
Rendszeresség:

Havi

Rendszeresség
Bruttó:
Nettó:

Havi

Egyéb rendszeres juttatás (nettó):
Az igazolás kiállítását megelőző 1 éven
belül nyújtott bónusz / jutalom összege:
Havi levonás munkabérből:
A jövedelem kifizetése:

Negyedéves
Ft

Éves
Eseti
Megnevezés:

Negyedéves
Éves
Eseti
Ft
Ft Cafeteria tárgyévi teljes összege:
Ft Levonás oka:

Ft

Készpénzben
Átutalással
történik.
Ezt az igazolást a fent nevezett munkavállalónk a K&H Bank Zrt-vel szembeni kötelezettségvállalásához adtuk ki. Alábbi aláírással
igazoljuk, hogy a munkáltató ellen a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolási eljárásról szóló törvény alapján
eljárás nem indult. Igazoljuk, hogy a fent nevezett munkavállaló az alkalmazásunkban áll. Igazoljuk továbbá, hogy a munkavállaló
jövedelme után az előírt közterheket megfizettük. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információ az Adatkezelési
Tájékoztatóban (https://www.kh.hu/adatvedelem), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseiben található.
_______________________, ______ év __________ hó ______ nap

____________________________________
Munkáltató cégszerű aláírása

