ናይ ሰብ ውክልና ተሰኪሞም ብዘይ ወግዓዊ ክፍሊት ናይዝሰርሑ ሰባት ዝምልከት ክፍሊት
ኣብ ብዓንቀጽ 1835, 1835ሀ ሕጊ ቤጌቤ ዝተመርኮሰ መተሓሳሰቢ1
ውክልና ሰብ ብመሰረቱ ብዘይ ወግዓዊ ክፍሊት ዝዕመም ስራሕ ኢዩ። ከም ወኪል ኮይንካ ኣብ ት ሰርሓሉ
ግዜ ንዘለካ ወጻኢ ዝሽፍን ገንዘብ ግና ይግበኣካ ኢዩ።
1. ወጻኢታት ብሓፈሻ ምሽፋን፣ ዓንቀጽ 1835ሀ ሕጊ ቤጌቤ
ብዓንቀጽ 1835ሀ ሕጊ ቤጌቤ ዝወሃብ ሓፈሻዊ ንወጻኢታት ንሽፍን ገንዘብ ኣብዚ ግዜ እዚ 399,00
ኤውሮ ኣብ ዓመት ኢዩ። ኢዚ ገንዘብ ይግበኣኒ ኢዩ ኢልካ ማመልከቻ ኣብተእትወሉ ግዜ ናይ
ወጻኢታትካ ጸብጻብ ናብ ቤት ፍርዲ(ናይ ቤተሰብን ኣለይትን ዝምልከት ቤት ፍርዲ)ከተቕርብ
ኣይትግደድን።
እዚ ክፍሊት ሓንሳብ ኣብ ዓመት ድሕርቲ ነዚ ሓላፍነት ምሽካምካ ይግበረልካ። እዚ ክፍሊት ይግበኣኒ
ኢዩ ዝብል ማመልከቻ ክሳብ ዕለት ፫፩።0፫። ናይ ዝቕጽል ዓመት ከተእትው ከምትኽእልን መዓልቲ
ምስተሕልፍ ገንዘብ ከምዘይትረክብ ድማ ይሕበረካ። እዚ ናይ መወዳእታ ዕድል ኮይኑ ምሠምልጠካ ድማ
ናይ ይግበኣኒ ሕቶ ዘይቅቡል ምዃኑ ነፍልጠካ።
ኣብነት፥
እቲ ሓላፍነት ዝተሰከምካሉ ዓመት ዕለት 15.08.2009 ይውዳእ ንበሎ። ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ናይ
ይግበኣኒ ማመልከቻ ክሳብ ዕለት 31.03.2010 ከተእትዎ ይግባእ።
ናይ ማመልከቻ ወረቐት ሓቲትካ ክትረክብ ይከኣል። እቲ ናይ ይግበኣኒ ሕቶ ብዘይ ማመልከቻ ክትሓትት
ውን ትኽእል ኢኻ።
2. ምሽፋን ወጻኢታት፣ ዓንቀጽ 1835 ሕጊ ቤጌቤ
ወጻኢታትካ ልዕሊ 399,00 ምስ ዝኸውን፣ ነብሲ ወከፍ ወጻኢ ብንጹር(ነቲ ትኣልዮ ሰብ ዝበጻሕካሉ
መዓልቲ፣ ንመጎዓዚ ዘውጻካዮ ገንዘብ፣ ንመደወሊ ዘውጻካዮ ገንዘብ፣ መስደዲ ደብዳቤ ዘውጻካዮ ገንዘብ
ኣድራሻ ጠቒስካ)ኣብሪህካ ክት ዝርዝር ትግደድ። ብመኪናኻ እንተዳ በጺሕካዮ ንነብሲ ወከፍ ኪሎ
መተር 30 ሳንቲም ይሕሰበልካ።
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እቲ ናይ ይግበኣኒ ሕቶ ካብቲ ወጻኢ ዘውጻእካሉ ዐለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ነቲ እትውክሎ
ሰብ ወይ ከኣ ንቤት ፍርዲ(ናይ ቤተሰብን ኣለይትን ዝምልከት ቤት ፍርዲ) ክትሓትት ትግደድ።
3. ጉዳይ ኣማራጺ
ወጻኢታትካ ሓፈሻዊ ብዘይ ጸብጻብ ወይ ከኣ ዝርዝር ብምጥቃስ ንኽሽፈነልካ ክትሓትት ትኽእል።
ካብዘን ክልተ መገድታት እታ ንወጻኢታትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክጽህፍነለይ ትኽእልያ እትብላ መንገዲ
ምረጽ። እቲ ምርጫ ናይ ግድን እዩ።
4. መስርሕ ኣከፋፍላ
ሓደ ሰብ ገንዘብ ዘይብሉ ምስ ዝኸውን፣ ካብ ናይ ማሕበራዊ ትካቦ ወይ ብሕጊ ማሕበራዊ ሓገዝ
ዝፍቀደሉ ዓቐን ገንዘብ ተዘይኮይኑ ካልእ ንብረት ወይ ሃብቲ ዘይርከቦ ምስ ዝኸውን፣ መመልከቻ ድሕሪ
ምእታው ናይ ስራሕ ወጻኢታት ብላንደስ ካሰ ይትካእ።
ከም ግቡእ እቲ ከም ተወስኺ ሃብቲ ዘይርእ ዓቐን ገንዘብ 5.000 € እዩ።

እንተደኣ እቲ ሰብ እኹል ኣታዊ ዝአለዎ ኮይኑ ወይ ድማ ሃብቲ ዝውንን ኮይኑ፣ እቲ ወጻኢታት
መምስመረጋገጺኡ (ኣብ ላዕሊ ቁ 2.) ብዘይ መመልከቻ ምእታው ብቑልጡፍ ካብ ገንዘቡ ምስ ወጸ
ክወስድ ይኽእል እዩ። እንተደኣ ከምቲ (ኣብ ላዕሊ ቁ 1.) ዘሎ ውሱን ገንዘብ ናይ ወጻኢታት መሸፈኒ
ክኽፈለኩም መሪጽኩም ድማ እቲ ናይ ኣላይነት ዓመት ምስ ተወደአ እቲ ገንዘብ ክትወስድዎ ትኽእሉ።
እቲ ቁጽጽር ድማ ድሕሪ ናይ ሕሳብ ወረቐት ምስዳድኩም ወይ ዓመታዊ ጸብጻብ ምስ ገበርኩም
5. ግብሪ ናይ ምኽፋል ግዴታ
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እቲ ሓፈሻዊ ወጻኢትትካ ንኽሽፍነልካ ተባሂሉ ዝወሃበካ ገንዘብ ግብሪ ዘይክፈሎ ኢዩ። እንተድ ኣ ካብ
ሽድሽተ ተመሳሳሊ ስራሓት ንላዕሊ ሃልዩካ እሞ ኸኣ ጎኒ ጎኑ ካልእ ኣታዊ፣ ን ኣብነት ካብ ካልእ ስራሕ፣
ሃልዩካ ግና ነዚ ኣታዊኻ ግብሪ ክትከፍለሉ ትግደድ። ዝርዝር ሓበረታ ምስትደልይ ነቲ ናትካ ቤት
ጽሕፈት ግብሪ ተወከስ።

