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POTVRDENIE O VÝŠKE PRÍJMU ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
F1

(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Údaje o zamestnancovi
Dátum narodenia

9. 2. 2014

Meno a priezvisko
Rodné číslo

Adresa trvalého bydliska
Rodinný stav

slobodný/slobodná
Počet vyživovaných detí

ženatý/vydatá

rozvedený/rozvedená

vdovec/vdova

Údaje o zamestnávateľovi
Názov
Sídlo
IČO

Telefónne číslo

E-mail/webová stránka

Adresa pracoviska (ak je iná než adresa sídla)
Údaje o zamestnaní
Pracovná pozícia
Dátum nástupu do zamestnania
Pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovný pomer na dobu určitú do

Doba určitá bola minimálne raz obnovená
Dohoda o pracovnej činnosti

Áno

Nie

Dohoda o výkonaní práce

Iný - aký

Príjem zamestnanca
Aktuálna výška hrubej základnej mzdy:
Mesačný príjem za posledné 3 mesiace
Z toho pohyblivá Uveďte zdroj pohyblivej zložky
zložka príjmu mzdy: mesačný bonus / ročný
(čiastka brutto,
bonus / štvrťročný bonus /
mena)
nadčasy / provízie / iné (aké)

Príjem vrátane pohyblivej zložky
mzdy, mena
brutto

netto

mesiac:
mesiac:
mesiac:
Priemerný čistý mesačný príjem za posledných 12 mesiacov
(zahŕňajúci / nezahŕňajúci bonusy, prémie a pod.*):
Mzda je vyplácaná
na bankový účet číslo

-

/

Mzda je vyplácaná v hotovosti
Počet dní práceneschopnosti za posledných 12 mesiacov:
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Zrážky zo mzdy

Sú

Splátky pôžičiek poskytnutých zamestnávateľom - ich výška
Iné - aké a ich výška

Svojím podpisom potvrdzujem, že zamestnanec nie je v skúšobnej lehote a nebola s ním uzavretá
dohoda o ukončení pracovného pomeru, jeho pracovný pomer nebol ukončený výpoveďou, ani s ním nie
je vedené konanie o ukončení pracovného pomeru.
Platnosť potvrdenia je 30 dní od dátumu jeho vystavenia.
Spracovanie miezd externou spoločnosťou
Áno

(Názov, IČO)

Nie

Vystavil/a
Meno a priezvisko

V

Pozícia

Telefónne číslo

dňa
Pečiatka a podpis

* nehodiace sa prečiarknite
Prosíme o uchovanie kópie potvrdenia o výške príjmu v prípade potreby overenia vyplnených údajov.
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Nie sú

F1

Zrážky na základe výkonu rozhodnutia - ich výška

