Denumire societate___________________________________
Obiect principal de activitate____________________________
CUI (cod de înregistrare fiscală)_________________________
Nr. Reg. Comerț_____________________________________
Tel:_____________________Fax:_______________________
Sediu Social: Str.__________________Nr.______Bl.________
Ap.___Județ/Sector_______________Localitatea___________

Nr.Înreg______________Data___/___/_______(ZZ/LL/AAAA)
Persoană de contact_________________________________
Funcția pers. de contact______________________________

ADEVERINȚĂ DE VENIT
Societatea Comercială (Regia Autonomă, instituția publică) _______________________________________________, prin reprezentanții săi legali,
adeverim prin prezenta că Dl/D-na_____________________________________, CNP____________________________, este salariatul nostru din
data de ___/___/________, angajat pe durată nedeterminată/ determinată până la data de ___/___/________, în funcția de ________________, cu
un salariu lunar brut de încadrare (Conform Contractului individual de muncă) de ___________________ RON, iar in ultimele trei luni a incasat
urmatoarele venituri:
Luna/Anul
................../20............... ................../20............... ................../20...............
1. Salariu lunar încasat (inclusiv ore suplimentare
permanente,stimulente, comision vânzări, bonusuri, prime,
diurne)
2.Salariu lunar net (aferent brutului, include sporuri cu
caracter permanent)
3.Tichete de masă
4.Normă de hrană1
Salariul net ◻ este ◻ nu este grevat de rețineri lunare in suma de ________ RON; motivul reținerilor este2:___________________
Salariatul a inregistrat cresteri ale venitului fata de anul anterior ◻ DA ◻ NU
Motivul cresterii venitului: ◻ Modificare legislativa, ◻ Promovare, ◻ Schimbare loc munca, □ Decizii colective, ◻ Schimbare norma de lucru,
◻ Schimbarea incadrarii in functie, ◻ Altele ____________________
Salariatul nostru are o vechime totală în muncă de _______ ani și este acționar majoritar la societatea noastră ◻NU ◻DA
Salariatul ◻nu este ◻este înscris pe lista de locuri de muncă restructurate/ preaviz/ perioadă de probă.
Salariatul ◻nu este ◻este din data de ___/___/______ în concediu de maternitate/ creștere a copilului.
Numărul de persoane în întreținere ________________
Venitul declarat autorităților fiscale în anul __________, a fost de:
Venit brut realizat
Deduceri personale
Venit baza de calcul

Impozit calculat și reținut

Număr luni lucrate

Societatea este: ◻de stat ◻privată cu capital românesc ◻privată cu capital străin ◻privată cu capital mixt ◻ multinațională ◻ institutie publica
Societatea ◻nu este ◻este în procedură de lichidare, faliment sau restructurare.
Prezenta adeverință a fost eliberată salariatului nostru specificat mai sus pentru a îndeplini calitatea de împrumutant/ codebitor/ fidejusor și ne
asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menționate în prezentul document. Confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei
adeverințe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în aceasta și o semnăm în mod valabil, certificând că
semnăturile date sunt ale persoanelor autorizate să reprezinte legal societatea (regia, instituția publică).
Nume în clar:______________________________
Funcția3:__________________________________
Nume în clar:______________________________
Funcția3:__________________________________

Semnătura:
Semnătura:

1.Norma de hrană: este valabilă numai pentru categoriile care primesc conform legii/ unui statut special
2.Exemplu: pensie alimentară, CAR, poprire, rată împrumut, alte rețineri legale
3.Persoane autorizate pentru semnătură: Ex: Administrator/ Director General, Director Financiar/ Director Economic/ Director Resurse Umane, Contabil Șef, Șef Serviciu Resurse Umane

