
የደመወዝ ወረቀት እንዴት ይነበባል?

የሰራተኛው እና

የአሰሪው ዝርዝሮች

ክፍያዎች
(የደመወዝ እና የወጪ

ምላሽ)

נתונים נוספים

ክፍያው

154.63

6627.00

6627.00

ተጨማሪ መረጃ

ወረቀቱ በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ መረጃ ነው ፣ በዚሁ ወረቀት በስምምነት እና በሕጉ መሠረት

ደመወዙ እንደተከፈለን ለማጣራት ይቻላል፡፡

አሠሪው በየወሩ ዝርዝር ያለበት የክፍያ ወረቀት የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡

የደመወዝ ወረቀቶቻችንን ከአሠሪው መጠየቅ እና ወረቀቱን መጠበቅ አስፈላጊ ነው፡፡

የደመወዝ ወረቀት አለመስጠት ወይም ሁሉንም ዝርዝር መረጃ የማያካትት ወይም በውስጡ

ያለው መረጃ የተሳሳተ ከሆነ፣

ይህ ሁኔታ ሕግን መጣስ እና ቅጣቱ ከፍተኛ የክፍያ ቅጣት ያስከትላል፡፡

የደመወዝ ወረቀቱ ዋና ዋና ክፍሎች

ተቀናሾች (የግዴታ)

ተቀናሾች (የፈቃድ)



የሠራተኛው እና የአሠሪው ዝርዝር

የአሠሪ ዝርዝሮች - በደመወዙ ወረቀት ላይ የንግድ ሥራውን “መታወቂያ ቁጥር” 
(የኮርፖሬሽኑ ቁጥር እና ተቀናሽ ፋይል ግብር) እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደብዳቤዎችን

ለመላክ የሚያስችል አድራሻ፡፡

የሰራተኛ ዝርዝሮች - ከስም ፣ ከአድራሻ እና ከመታወቂያ ቁጥር በተጨማሪ ፣ ወረቀቱ መካተት ያለባቸው፡

• የሥራ ዘመን እና የተጀመረበት ቀን - እንደ የሀብራአ ቀናት፣ ዓመታዊ የእረፍት ቀናት እና የሥራ ስንብት ክፍያ መጠን ያሉ መብቶች በዚህ መረጃ ላይ

የተመሰረቱ ናቸው፡፡

• የሥራ ዓይነት - ሠራተኛው የእስራኤል ነዋሪነት፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ሥራው አንድ ነው ወይስ ከበርካታ ሥራዎች ውስጥ አንዱ ነው፣ ወርሀዊ ወይንስ

ሰዓታዊ ተቀጣሪ ነው፡፡

• በግብር እና በማኅበራዊ ዋስትና (ቢቱዋህ ልኡሚ) ክፍያዎች ደረጃ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ እነዚህ ዝርዝሮች ትክክለኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ

ይመከራል

በእርግጥ - ደመወዙ

የተከፈለበት ወር

ክፍያዎች እና የወጭ መልሶች

ይህ የደመወዝ ወረቀት ሰንጠረዥ በዚያው ወር ውስጥ አሠሪው የከፈለውን ክፍያዎች ሁሉ ይዘረዝራል ፡፡

• የሥራ ክፍያዎች -የመደበኛ የሰዓት ደመወዝ፣ የተጨማሪ ትርፍ ሰዓት ደመወዝ፣ የሽያጭ አበል

• ማህበራዊ መብቶች -የእረፍት ጊዜ ክፍያ፣ የህመም ክፍያ፣ የሚሉኢም ክፍያ፣ የባዓላት ክፍያ፣ የምርጫ ቀን፣ የሀብራአ ክፍያ፣ የመገለል ቆይታ

ክፍያ

• የወጭ ምላሽ፡ የሥራ መጓጓዣ ወጭ መልስ

• የአንድ ጊዜ ተጨማሪወች እና ማበረታቻዎች

ሰራተኛዋ በገንዘብ ሳይሆን በገንዘብ እሴት፣ ማለትም እንደ የበዓል ቫውቸር፣ በስራ ቦታ ምግብ፣ በስልክ እና/ወይም በመኪና አገልግሎት 

የተቀበሉት ጥቅማጥቅሞች የግብር እሴት (እነዚህ ጥቅሞች የሚሰሉት ስንት የገቢ ግብር፣ ቢቱዋህ ልኡሚ እና ሰራተኛው መክፈል ያለባት የጤና 

ግብር)።

ቅናሽ ሳይደረግባቸው

አጠቃላይ ክፍያዎች



የግዴታ ተቀናሾች
የግዴታ ተቀናሾች በሙሉ እዚህ ይታያሉ

• ከገቢ ግብር ቅነሳ

• የቢቱዋህ ልኡሚ ቅነሳ

• ለጤና መድን ቅነሳ

• የጡረታ ፈንድ ቅነሳ

• የድርጅታዊ የሙያ እንክብካቤ ክፍያዎች በሰራተኛዎች የሚከፈል ሱሆን፣ በጋራ 

ስምምነት እና / ወይም በተስፋፋ ስምምነት ውሎች መሰረት መልካም የሙያ 

እንክብካቤ እድልን ማግኘት ያስችላል፡፡

የእንክብካቤ ክፍያ መጠን ከደመወዙ 0.8% ነው

ጠቅላላ

የግዴታ

ተቀናሾች
ሕጉ አሠሪው ከሠራተኛው ደመወዝ ቆርጦ ወደ የገቢ ግብር፣ ለቢቱዋህ ልኡሚ፣

ለጤና መድን እና ለጡረታ ፈንድ እንዲያስተላልፍ ያስገድደዋል፡፡ ገንዘቡን

ቆርጦ ወደ መድረሻቸው የማያስተላልፍ አሠሪ ሕግ እየጣሰ ነው፡፡

ያለ ሪፖርት እና ያለ ግብር ክፍያ፣ ያለ ቢቱዋህ ልኡሚ መክፈያ እና “በድብቅ”
መሥራት የአሰሪው እንጂ የሰራተኛው ጥፋት አይደለም።

የጡረታ ተቆራጭን እንዴት ነው የሚሰላው?

ለጡረታ ፈንድ የሚቆረጠው መጠን-ከሠራተኛው 6% እና ከቀጣሪው 6.5% ነው፡፡ ለካሳ ፈንድ አሠሪው ቢያንስ 6% መመደብ አለበት፡፡

የአቅርቦቱን መጠን ለማስላት የሚከተሉትን ረዕሶች ማጋባት አለበት፡--

– የበመደበኛ ሰዓት ደመወዝ፣ የስራ ዘመን ተጨማሪ፣ የኑሮ ውድነት፣ የቤተሰብ ጭማሪ፣ የክፍል ማሟያ እና የሙያ ማሟያ፣

– የክፍያ ዕረፍት፣

– የመገለል ክፍያ እና የህመም ክፍያ፣

– የሚሉኢም እና የባዓላት ክፍያ

– የሽያጭ አበል እና / ወይም ቋሚ ተጨማሪዎች፡፡

በግል ስምምነት፣ በሕብረት ስምምነት ወይም በተስፋፋ መመሪያ (ለምሳሌ፡ በጥበቃ እና ጽዳት መስክ የማስፋፋት መመሪያ) ከተደነገጉ ጉዳዮች 

በስተቀር ከተጨማሪ ሰዓት ክፍያ ለጡረታ ፈንድ አይመደብም 

ለጡረታ ድንጋጌዎች ዓላማ ሲባል ለሒሳብ የሚወሰዱ በሙሉ፣ የሥራ ስንብት ክፍያ ለማስላት ጭምር በሒሳብ ውስጥ ይገባሉ፡፡

የፈቃድ ተቀናሽ

በሰራተኛው እና በአሠሪው የቅነሳ ስምምነት፣ ልለምሳሌ፡

• የኬሬን ሂሽታልሙት፣ በሥራ ቦታ ድጎማ የተደረገላቸው ምግቦችን ወይም በፋብሪካው መደብር ውስጥ ቅናሽ የሚደረግ ግብይት

• ቅድሚያ ክፍያ እና ቀብድ

• የገንዘብ መቀጮ - ከሰራተኛው ደመወዝ ላይ መቀነስ የሚፈቀደው ህጉ ወይም የህብረት ስምምነት / የማስፋፋት መመሪያ ካፀደቀው ብቻ ነው !!!

• አለመግባባት የሌለበት ቋሚ እና ግልጽ ዕዳ (ለምሳሌ ሰራተኛው ከስራ ቦታ የወሰደውን ብድር ተከትሎ)፡፡

• እንዲህ ዓይነቱን ዕዳ መቁረጥ የሚቻል፣ ትክክለኛ የዕዳ መጠን የተመዘገበበት የሠራተኛ የውል ጽሑፍ ግዴታ ካለ ብቻ ነው። ሰራተኛው 

እስከተቀጠረ ድረስ ከአጠቃላይ ደመወዝ ሩብ ያልበለጠ እንዲወርድ ይፈቀዳል፡፡ በሂሳቡ ማጠናቀቂያ ጊዜ ቀሪውን ዕዳ ለማንሳት ይፈቀዳል፡፡



ተጨማሪ መረጃ
በሚመለከተው ወር የሰራህበት ቀን እና ሰዓት፡፡ መዝገቡ ትክክል

መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡

የመብት ነጥቦች የሠራተኛውን የግብር ነፃነት መጠን

ይወስናሉ። እያንዳንዱ የእስራኤል ነዋሪ 2.25 የብድር ነጥቦች

አሉት ፡፡

እያንዳንዷ ሴት ተጨማሪ 0.5 የመብት ነጥብ አላት፡፡

የመብት ነጥቡ መጠን በወር 219.00 ሼቄል ነው።

ሰራተኛው የሚከፍለውን የግብር ፐርሰንት ያሳያል

ከሠራተኛው ከተቀነሰ ገንዘብ በተጨማሪ በአሠሪው ለቢቱዋህ

ልኡሚ የከፈለው መጠን።

የተጠራቀሙ መረጃዎች
በዚህ ክፍል ውስጥ ከዓመቱ መጀመሪያ ጀምሮ ምን ያህል ደመወዝ

እንደተቀበልን ማየት ይቻላል፣

ምን ያህል የገቢ ግብር፣ ለቢቱዋህ ልኡሚ እና የጤና ግብር እንደከፈልን

እና ለጡረታ ፈንድ ምን ያህል አስተዋፅዖ እንዳደረግን ፡፡

ልብ ያርጉ! ቅፅ 101 ን በማይሞሉበት ጊዜ፣ ወይም ከአንድ በላይ

ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ከሆነ እና የግብር ማስተካከያ የማያደርጉ ከሆነ ፣

የመብት ነጥቦችን ሳያገኙ በጣም ብዙ የገቢ ግብር ይከፍላሉ!

የእረፍት እና የበሽታ አሰላል
በደመወዝ ወረቀቱ የሠራተኛው በወሩ መጀመሪያ ላይ የነበሩትን የእረፍት እና

የሕመም ቀናት ብዛት፣ በወሩ የተሰበሰቡትን፣ ወርሃዊ ጥቅም ላይ የዋሉትን እና

አዲሱን ሚዛን ያሳያል፡፡

የዚህን መረጃ ትክክለኛ ምዝገባ በጣም አስፈላጊ ነው፡

• የሕመም ሂሳብ፡ አሠሪው ለሠራተኛው ምን ያህል የሕመም ቀናት

እንደሚከፍል ይወስናል፡፡

• የእረፍት ሂሳብ፡ አንድ ሠራተኛ ምን ያህል የእረፍት ቀናት ወጥቶ መደበኛ

ደመወዙን እንደሚያገኝ ይወስናል፡፡

አንድ ሠራተኛ ከመጀመሪያው የሥራ ቀን ጀምሮ የዕረፍት ቀናትን ይሰበስባል፡፡

ሠራተኛው ሥራውን ሲያጠናቅቅ በክፍያ ወረቀቱ ላይ ባለው ምዝገባ መሠረት

ባልተጠቀመባቸው የዕረፍት ቀናት በሙሉ አሰሪው ሊከፍለው ይገባል፡፡

በፍርድ ቤት ውሳኔዎች መሠረት ቅደም ተከተል ምዝገባ በማይኖርበት ጊዜ

አሠሪው በ3 ዓመታት ውስጥ ሠራተኛው ከሰበሰባቸው ቀናት የተገለገለባቸውን

ቀናት ቀንሶ ቀሪውን ብቻ መክፈል አለበት፡፡ ስለዚህ ያለ ትክክለኛ ምዝገባ

ሰራተኛው በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘብ ክፍያ ሊያጣ ይችላል።


