
ADEVERINȚĂ DE VENIT

DENUMIREA COMPANIEI

Nr.

/ /Data

Persoană de contact

Telefon

. . ,

Adresă sediul social

Tel. Fix/ Mobil Fax.

CUI Nr. Registrul Comerțului J / /

Tipul companiei: capital de stat instituție publică capital privat străin capital privat românesc capital mixt

Principalul domeniu de activitate al angajatorului

Număr angajați

Cod CAEN

Societatea este în procedura 
de lichidare/ faliment Da

Da

Nu

Nu

Data înființării / /

/ /

/ /

NUME ȘI PRENUME ANGAJAT

CNP Funcția Departament

Vechime la locul actual de muncă Data angajării la locul actual de muncăani

aniși

luni

luni

Contract de muncă pe perioadă determinată Data expirării contractului de muncă

Vechime totală în muncăPlata drepturilor salariale se face lunar la data de

Salariul brut de încadrare este deVENIT SALARIAL NET ANGAJAT

Venitul salarial net* în ultimele 3 luni a fost de:

*net aferent încadrării conform contract individual de muncă, inclusiv sporuri
**excluderi prime, bonusuri, diurne, stimulente, salarii de merit acordate pe o perioadă determinată de timp

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menționate în prezentul document și confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverințe 
angajează răspunderea noastră cu privire la corectitudinea informațiilor cuprinse în prezenta.

REPREZENTANTUL LEGAL

Funcția*

Funcția*

Nume și prenume

Nume și prenume

Semnătură Ștampilă

. . ,

Da NuDa NuCreștere față de anul anterior

Număr de persoane în întreținere

Motivul creșterii (obligatoriu)  Promovare Renegociere

  Lege specială

Altul

Salariul este grevat de rețineri lunare

Suma lunară 
a reținerilor

Motivul reținerilor  (ex.: CAR, pensie alimentară, poprire, cotizație sindicat, alte rețineri legale)

* Numele în clar și semnătura. Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Contabil Șef, Director Adjunct, Director Finanaciar, Director Economic, Director Resurse Umane, Șef Serviciu 
departament contabilitate.

Venit brut* . . , Anul Nr. luni lucrate

*se va completa totalul veniturilor brute realizate aferent numărului de luni lucrate în anul anterior. Deduceri personale . . ,

Venit bază de calcul . . , Impozit calculat și reținut . . ,

Anul Luna Venitul net * 
Valoare 

tichete de masă

Alte venituri nete cu caracter permanent**

Trimestrial Semestrial Anual


