
din data:
Z Z L L A A A A

nr. ieºire:

ADEVERINÞÃ DE VENIT

Societatea_____________________________cu sediul în Localitatea__________________, Str.___________________________________,

Nr.______, Bl.  Sc.  Ap.  Judeþ/ Sector______________, .______, .______, .______, nr telefon fix____________, nr telefon mobil____________,  

înfiinþatã la data de                                                            , cod CAEN                            , CUI                                                     ,

adeverim prin prezenta cã D-nul/ D-na _______________________________________________________________________________, 

CNP:                                                                                                         este angajatul(a) nostru(ã) din data de:

cu contract de muncã pe perioadã      nedeterminatã /      determinatã (pânã la data de         fãrã reînnoire anterioarã),___/___/________/

în funcþia de __________________________________________, având o vechime totalã în muncã de              ani ºi              luni.

Z Z L L A A A A

SALARIUL DE ÎNCADRARE este de ____________________ RON iar în ultimele 3 luni clientul a încasat 

a. Venituri de tipul:      Salariu      Indemnizaþia conducere/cenzori         Venituri din drepturi de autor 

b. Alte venituri cu caracter de continuitate      DA      NU ce reprezintã: ore suplimentare         normã de hranã        

      prime       bonusuri    stimulente

Luna
Salariu net încasat* 

(fãrã prime, bonusuri etc)

Alte venituri nete cu caracter de continuitate, cu frecvenþã de încasare

Lunarã Trimestrialã Semestrialã Anualã

Total net 
încasat lunar

Angajatul beneficiazã de tichete de masã       DA        NU, ºi încaseazã în medie un numãr de  __________ tichete pe lunã.

1. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

2. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

3. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

4. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

5. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

6. luna/ an ___________________ : ________ Moneda ________

În ultimele 6 luni, angajatul a încasat urmãtoarele venituri de tipul       DA      NU 

    Comisioane (valoare netã)               Venituri din contract de management / administrare

Angajatul a înregistrat creºteri ale venitului  faþã de anul anterior

Motivul creºterii venitului:

    Decizii colective         Schimbare normã de lucru           Schimbare loc de muncã           Altele ____________________

       DA        NU

      Specializare         Promovare        Merite deosebite         Modificare legislativã          Renegociere 

• Salariul net/ venitul net      este       nu este grevat de reþineri lunare în suma totalã de: ____________ RON.

Motivul reþinerilor (pensie alimentarã, CAR, poprire, debite faþã de angajator, alte reþineri lunare) ____________________

• Ne-au fost notificate cesiuni/popriri ale drepturilor salariale      DA       NU

• Angajatul este înscris pe lista locurilor de muncã restructurate / preaviz       DA       NU

• Societatea este în procedurã de lichidare, faliment sau restructurare      DA       NU

* Se va menþiona suma lunarã încasatã de angajat, dupã plata tuturor taxelor ºi impozitelor (fãrã a include sporurile fixe, bonusuri, prime ºi alte venituri certe realizate de cãtre 
angajat cu caracter permanent, lunar).
** Funcþia persoanelor autorizate poate fi: Administrator societate, Director General, Director Adjunct, Director Financiar, Director Economic, Director Resurse Umane, Contabil ªef, 
ªef Serviciu Salarizare, ªef Serviciu Contabilitate SAU angajat al departamentului Resurse Umane SAU alte persoane cu funcþie de conducere. Una dintre semnãturi poate fi a 
unui reprezentant al firmei de contabilitate cu care angajatorul are semnat un contract. Prezenta adeverinþã este valabilã 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

     Certificãm faptul cã angajatul pe numele cãruia a fost emisã prezenta Adeverinþã a oferit Angajatorului detaliile contului curent 
deschis pe numele sãu la OTP Bank România S.A. în vederea virãrii lunare a drepturilor salariale în acest cont, 
începând cu data de ___/___/________/. 

Prezenta adeverinþã a fost semnatã de cãtre reprezentanþii legali ai societãþii. Certificãm faptul cã semnãturile aplicate angajeazã rãspunderea 
societãþii noastre cu privire la veridicitatea ºi acurateþea informaþiilor prezentate.

Funcþia Reprezentantului legal**  Nume ºi Prenume   Semnãturã

L.S.
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