2018.08.06

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
1. Munkáltató adatai:
Munkáltató neve:
Adószáma:
Fő tevékenysége és TEÁOR kódja:
Székhely címe:
Telephely címe
Telefonszám a cég székhelyén:
Cégbírósági nyilvántartási szám / vállalkozói engedély szám:
Gazdasági szektor:

Vállalkozás jogi formája (Rt.,Bt., Kft., stb.):
Statisztikai (KSH) számjel:

Telefonszám a munkavállalás helyén:
Cégbejegyzés ideje:

Ipar, kereskedelem, szolgáltatás
Pénzügyi (bank, biztosító, …)
Hitelintézet
Kormányzati (kormányzat és kiegészítő intézményei)
Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, stb.)
Mezőgazdaság
Egyéb:_________ ____________________________________________________
Foglalkoztatottak létszáma
2. Munkavállaló adatai
Munkavállaló neve:
Anyja születési neve:
Állandó lakcím:

1-5

6-15

16-60

61-200

201-500

501-1000

1000-nél több

Születési neve:
Születési helye, ideje:

Személyi igazolvány ¨ /személyazonosító igazolvány
Munkahelyi telefonszám:

száma

Munkavállaló főállása:
Igen
Nem
Munkavállaló első munkahelye:
Igen
Nem
Munkaviszony típusa:
Határozatlan időre
Határozott időre, amely ....................... év .................................. hó ............ napjáig szól
Az elmúlt 3 évben határozott munkaviszonyát mindig meghosszabbították
Jelenleg felmondás alatt áll?
Igen
Nem
Próbaidő alatt áll?
Igen
Nem
Munkavállaló tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Munkáltató vállalkozásban?
Igen
Nem
A Munkavállaló a Munkáltató tulajdonosának hozzátartozója1?
Igen
Nem
Munkaviszony:
közalkalmazott
köztisztviselő
fizikai alkalmazott
szerződéses alkalmazott
szellemi alkalmazott
vállalkozás tulajdonosa egyéni vállalkozó
őstermelő
szellemi szabadfoglalkozású (pl. újságíró)
alkalmazott
tanuló
nyugdíjas
közjegyző/ügyvéd
rokkant nyugdíjas
közmunkás
munkanélküli
TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET
nem értelmezett
Ha alkalmazott, beosztása:
felsővezető
középvezető
beosztott szellemi
beosztott fizikai
Alkalmazásának kezdete:
FEOR kód:
A Munkavállaló EKHO adózó?
Igen
Nem
3. A munkavállaló jövedelmi adatai (Kérjük, hogy az alábbiakban a munkavállaló részére a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült
költségtérítéseket (pl: napidíj, üzemanyag költségtérítés stb.) jövedelemként ne tüntessék fel!)
Az utolsó 3 havi jövedelem igazolása:
bruttó munkabér összege:
nettó munkabér összege:
Dátum:
bruttó munkabér összege:
nettó munkabér összege:
Dátum:
bruttó munkabér összege:
nettó munkabér összege:
Dátum:
Az elmúlt 12 hónapban kifizetett bónusz, prémium, jutalom
Kifizetések száma……db, nettó összege……………………… utolsó kifizetés dátuma…………………………….
Cafeteria keret (béren kívüli juttatás) éves nettó összege:………………
Családi pótlék összege2:………..………
A munkavállaló
CSED-en
GYED-en van, amelynek lejárati dátuma: ……… év …………… hó……..nap és összege:…………………..
Volt-e az elmúlt 3 hónapban vagy jelenleg van-e 30 napnál hosszabb táppénzen?
Volt Jelenleg is van Nem volt / Jelenleg sincs
A munkabér átutalását megbízott cég (pl. könyvelő) végzi?
igen , cég neve:…………………………………
nem
Munkabér kifizetésének módja:
átutalással
készpénzben
Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. munkabér előleg, gyerektartás stb.)
(csak abban az esetben adja, amennyiben a nettó munkabér megadásakor nem
került levonásra)
……………………… miatt …........................ –ig havi ……….Ft
4. Előző munkaviszonyra vonatkozó adatok (csak személyi kölcsön és hitelkártya igénylés esetén kell kitölteni!) 3
Előző munkáltató neve:
Előző munkaviszony kezdete:
Előző munkaviszony vége:
5. Munkáltatói nyilatkozat

Alulírott(ak), mint a fent megnevezett cég képviselői büntetőjogi felelőségünk tudatában kijelentjük hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és
az általunk képviselt cég csődeljárás, felszámolás alatt nem áll, az adóhatóság, illetve a társadalombiztosítás felé lejárt tartozásunk nincs.

Alulírott(ak), mint az igazolás kiállításáért felelős, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy
o
a társaság felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végelszámolás alatt nem áll.
o
a munkavállaló fent említett összes - közteherrel érintett - jövedelme után a jogszabályban előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Hitelintézet bármely módon történő megkeresése esetén, amennyiben igazoló adatot nem
szolgáltat adatot a Munkáltató, az a Munkavállaló Hitelintézethez benyújtott kérelme elbírálását meghiúsíthatja.
6. Kitöltésre vonatkozó adatok
Kitöltésért felelős személy neve (nyilatkozattevő 1):
Telefonszáma:
Kitöltésért felelős személy neve (nyilatkozattevő 2.):
Telefonszáma:
Munkavállalói nyilatkozatot átvettem

Igen

Nem

Kelt, ...................................................................

...............................................................................

Hozzátartozó: házastárs/élettárs; egyenes ágbeli rokon; örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; testvér,
féltestvér, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa
2
Akkor töltendő, ha a munkáltató egyben kifizetőhely is
1

3 Amennyiben

a munkavállaló 12 hónapnál kevesebb ideje dolgozik a jelenlegi munkahelyén

2018.08.06
Munkáltató cégszerű aláírása

Munkavállalói Nyilatkozat

Alulírott
……………………………………………………….
(név)
…………………………………………..(születési
név)…………………………………………..(anyja
neve)………………………………………………..(lakcím)…………………………………………..(születési
hely, idő) hozzájárulok és felhatalmazom a ……………………………….-t (Munkáltató neve), hogy a
munkáltatói
igazoláson
közölt
adatok,
információk
ellenőrzése
céljából
a
……………………………………(Hitelintézet neve) telefonos és/vagy írásbeli megkeresésére a
munkáltatói igazoláson közölt adatok, információk ellenőrzése céljából személyes adataimat is érintő
információt adjon a Hitelintézet részére.

Kelt, …………………………….., 2018…………………………………

……………………………………………………………………..
Munkavállaló neve

