
1.1. Munkáltató neve: 

1.2. Munkáltató címe: 

1.3. Munkáltató adószáma: - -

1.4. Cégbírósági nyilvántartási/Vállalkozói eng. száma: 

1.5. Telefonszáma: 

1.6. Cégalapítás dátuma: év hó nap

1.7. Fő tevékenységi köre: TEAOR kód: -

1.8.Foglalkoztatottak létszáma: 1  2-10 11-50 51-100 101-500 501-1000 1000 felett

2.1. Munkavállaló neve:

2.2. Születési neve:

2.3. Anyja születési neve: 

2.4. Születési helye, ideje: , év hó nap

3.1. Alkalmazásának kezdete: év hó nap

3.2. Munkaszerződésének időtartama: határozatlan idejű határozott idejű: év hó nap

3.3. Foglalkozása/beosztása: 

3.4. Előző munkaviszony kezdete: év hó nap

       Előző munkaviszony vége: év hó nap

4.1.  Havi Bruttó jövedelmek

Bruttó alapfizetés (utolsó hat havi átlaga):                         Ft, azaz forint

Bruttó, rendszeres egyéb havi jövedelem (pótlékok, túlóra stb.) Ft, azaz forint

Havi bruttó jövedelmek összesen:                                   Ft, azaz forint

4.2 Havi levonások

Ft, azaz forint

Egyéb levonások (gyermektartási díj stb.): Ft, azaz forint

Havi levonások összesen:                                              Ft, azaz forint

4.3. Havi nettó jövedelmek

Ft, azaz forint

Cafetéria nettó összege Ft, azaz forint

Nettó egyéb jövedelem (családi pótlék): Ft, azaz forint

Havi nettó jövedelmek összesen: Ft, azaz forint

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

, 

MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS

Jogszabályon alapuló levonások (adó, egészségbizt.járulék, 

nyugdíj- és munkavállalói járulék stb.):

Alulírott, mint az igazolás kiállításáért felelős személy az adatok valódiságát büntetőjogi felelősségem tudatában tanúsítom.

Nettó jövedelem: 

(Bruttó jövedelmek összesen - Levonások összesen)

Munkáltató cégszerű aláírása

MUNKÁLTATÓI ADATAI 

MUNKAVÁLLALÓ ADATAI 

MUNKAVISZONY ADATAI 

JÖVEDELMI ADATOK 

Kelt: 

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy cégünk felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végelszámolás, valamint a
munkavállalónk felmondás alatt nem áll és jelen igazoláson feltűntetett jövedelmek után az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek. Ezt az

igazolást a munkavállaló GRÁNIT BankZrt-hez benyújtandó hitelkérelméhez, illetve a munkavállaló harmadik személy iránti készfizető 

kezességvállalásához adtuk ki.
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