
MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS

Munkavállaló adatai:

Családi és utónév:
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 

Munkáltató adatai:

Cégnév: 
Adószám: 
Székhely: 
Kitöltésért felelős személy neve: Beosztása: 
Kitöltésért felelős telefonszáma:       Fax száma: 
Kitöltésért felelős email címe: 

Munkavállaló munkaviszony adatai: *Kérjük a megfelelő választ jelölni szíveskedjen!
Munkavégzés helye (ha nem azonos a székhellyel): 

Foglalkozás/Beosztás: 

Jelenlegi munkaviszony kezdete? (év, hó, nap): 

*EKHO szerint adózó?: Nem Igen

*Felmondás alatt áll? Nem Igen

*Jelenleg táppénzes állományban van? Nem Igen ennek kezdete: ________ év _______________ hó ______ nap

*GYES-en / GYED-en van? Nem Igen ennek kezdete: ________ év _______________ hó ______ nap

*Munkaszerződés típusa:          Határozatlan idejű Határozott idejű: ________ év _______________ hó ______ napig

*Munkabér kifizetés módja: Készpénz Banki átutalás

Jövedelmi adatok (az utolsó 3 hónap kifizetései alapján):
Hónap neve Hónap neve Hónap neve

 Összeg Ft Összeg Ft Összeg Ft

Teljes nettó kifizetés/utalás (pótlékokkal, levonásokkal): - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - >

A nettó kifizetésen belüli, mozgóbér jellegű juttatások (nettó összegek) pl.:cafeteria,túlóra 
havi mozgóbér, műszakpótlék, üzemanyag-megtakarítás, napi díj, bónusz, jutalom, stb.):

Tételek megnevezése: Rendszeressége? (1/3/6/12 havi/egyéb): Összeg Ft Összeg Ft Összeg Ft

A nettó kifizetésből levont, jövedelmet csökkentő tételek (nettó összesen):
(pl. gyermektartási díj, munkabér előleg visszafizetés, munkáltatói kölcsön törlesztés,  
munkabér letiltás stb)

Tételek megnevezése: Lejárat dátuma (év, hó, nap) Összeg Ft Összeg Ft Összeg Ft

Kijelentjük, hogy a fentiekben igazolt jövedelmek után a közterhek megfizetésre kerültek!

Kelt:                                                                 , 20        ,                                       hó              nap Bélyegző helye

 __________________________
Munkáltató aláírása
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