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Munkaviszonyból származó bevételről szóló igazolás
  a hitel kérelmezője   a hitel társkérelmezője   kezes   kezestárs

Információk a munkáltatóról

Munkáltató telefonszáma: Irányítószám:

Utca és házszám: Város:

Munkáltató megnevezése: Statisztikai számjele:

  alkalmazásban volt határozott időtartamra

  alkalmazásban volt határozatlan időtartamra

  próbaidőre

  felmondási időszakban

Az alkalmazott:

kezdet
hónapot/évet

vége
hónapot/évet

  hajadon   nős/férjezett   elvált   özvegy

Családi állapot:

Eltartott gyermekek száma: Családtagok száma:

Az utolsó 6 hónap nettó havi bevétele:
hónap nettó bevétel összege bruttó bevétel összege

EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR

hónap nettó bevétel összege bruttó bevétel összege
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR

A munkáltató igazolja, hogy a feltüntetett adatok valósak, és az alkalmazottal nem folyik tárgyalás a munkaviszony befejezéséről.
Felelős alkalmazott neve: A személyzeti/bérelszámolási részleg telefonszáma: E-mail kapcsolat személyzeti/munkáltatói osztály

Kelt dátum
felelős alkalmazott 

aláírása
munkáltató  
bélyegzője

Ezennel beleegyezésemet adom a jelen Munkaviszonyból származó bevételről szóló igazolásban szereplő adatok hozzáféréséhez a munkáltatómnak azon  
célból, hogy ellenőrizze a helyességét, és hogy a munkáltató az ellenőrzés eredményét a VÚB, a.s. banknak szolgáltassa a hitelkérelmem elbírálásának céljából.

Kelt dátum alkalmazott aláírása

Havi alapbevétel: EUR Bónuszok és jutalmak: EUR
A bónuszok és jutalmak 
kifizetésének gyakorisága:

Információk az alkalmazott bevételéről

Információk az alkalmazottról

Születési szám: Munkapozíció: Alkalmazott telefonszáma:

Titulus: Név: Vezetéknév:

Az utolsó 12 hónap nettó éves bevétele: EUR

Az előző naptári éve átlagos bruttó havi bevétele: EUR

A bér:   utalva van a következő banksz:    készpénzben van kifi zetve

Diéták:   utalva van a következő banksz:    készpénzben van kifi zetve

bírósági határozat alapján EUR egyéb
hiteltörlesztések EUR
tartásdíj EUR

Levonások a bérből:

VÚB je členom skupiny

Ha a kérelmező kevesebb mint 12 hónapja alkalmazott, az igazolt nettó bevétele a következő időszakra vonatkozik:  kezdet                 vége
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Adókötelezettség összegéről szóló igazolás
  a hitel kérelmezője   a hitel társkérelmezője   kezes   kezestárs

  hajadon   nős/férjezett   elvált   özvegy

Családi állapot:

A személyi jövedelemadóhoz tartozó adóbevallás szerint, az 595/2003 sz., a jövedelemadóról szóló, a későbbi módosításokkal egységes szerkezetben 
érvényes törvény értelmében az adóalany részére az utolsó két adózási időszakban a következő lett megítélve:

* összes adóalap (az A típusú adóbevallásban – 36. sor; a B típusú adóbevallásban – a 2015. évről 72. sor, a 2016. évről 72. sor)
** összes adókötelezettség (az A típusú adóbevallásban – 56. sor; a B típusú adóbevallásban – 2015. évről 96. sor, a 2016. évről 107. sor
*** összes bevétel (az A típusú adóbevallásban – 36. sor; a B típusú adóbevallásban – 37.

Igazoljuk, hogy a mai naphoz tartozó minden adókötelezettséget              teljesített                          nem teljesített

Igazoljuk, hogy az adóalany                                                                              rendes adóbevallást          helyesbített adóbevallást nyújtott be

Felelős alkalmazott neve: Telefonszám:

Kelt dátum
felelős alkalmazott 

aláírása
adóhivatal bélyegzője

Ezennel beleegyezésemet adom a jelen Adókötelezettség összegéről szóló igazolásban szereplő adatok hozzáféréséhez az adóhivatalnak azon célból, 
hogy ellenőrizze a helyességét, és hogy a SZK illetékes adóhivatala az ellenőrzés eredményét a VÚB, a.s. banknak szolgáltassa a hitelkérelmem

elbírálásának céljából.

Kelt dátum adóalany aláírása

Információk az adóalany bevételéről

Információk az adóalanyról

Állandó lakhely/Utca:

Irányítószám:

Születési szám: Statisztikai számjel:

Város:

Vállalkozói tevékenységének kezdete:

Titulus:

Tárgyi év:

Tárgyi év:

Név: Vezetéknév:

Adóalap: *
EUR

azaz:

Adóalap: *
EUR

azaz:

Adó: **
EUR

azaz:

Adó: **
EUR

azaz:

Bevételek/hozamok összesen: ***
EUR

azaz:

Bevételek/hozamok összesen: ***
EUR

azaz:

VÚB je členom skupiny

Eltartott gyermekek száma: Családtagok száma:


