AFLEGGING VAN WERKER (DIENSBEëINDIGING)
EN UITBETAAL VAN VERLOF

Let Wel: Die riglyne hieronder is nie bedoel om regsadvies te wees nie, maar bloot AfriKlok se
praktiese riglyne van hoe afdanking van ‘n werker in die stelsel hanteer moet word. Die
oorspronklike dienskontrak wat tussen die werkgewer en die werker onderteken is, asook die
riglyne soos vervat in die Basiese Wet op Diensvoorwaardes moet te alle tye gevolg word, en
die hele afleggingsproses moet steeds deurloop word, waarskynlik met die hulp van u
arbeidskonsultant.
Wanneer 'n werker uit diens ontslaan word, moet alle verlofgeld, sowel as enige ander gelde
verskuldig, op sy/haar laaste betaalstokie uitbetaal word, ALVORENS diensbeëindiging kan
plaasvind.
‘n Werker wat ontslaan word, moet vergoed word volgens die finale ooreenkoms wat bereik is
tussen die werkgewer en die werker. Die werkgewer is wel verplig om ‘n Skeidingspakket aan
die werker uit te betaal welke bedrag gelykstaande sal wees aan een week se salaris vir elke
jaar in diens. Volg die volgende stappe:
1.

Skep die betaalstrokie vir die korrekte periode:

2.

Ten einde die Skeidingspakket-geld by te voeg, kliek onder op die opsie: Voeg by:

3.

'n Skerm verskyn waar ‘n betaling of aftrekking gekies kan word. Om ‘n betaalstrokie-item
vir die Skeidingspakket by te voeg, kliek op: Ondersoek/verander itembeskrywings op
betaalstrokies:

4.

‘n Lys van bestaande betaalstrokie-itembeskrywings word vertoon:

5.

Om ‘n transaksie vir die Skeidingspakket te maak, kliek aan die onderkant van die skerm
op: Voeg by:

6.

‘n Skerm word vertoon waar die opsie vir “Loon” gekies moet word:

7.

Sodra die opsie vir “Loon” gekies is, sal daar alternatiewe opsies beskikbaar wees uit die
“Lys van items”. Kies: Enkelbedrag betalings:

8.

Aan die onderkant van die skerm word daaropvolgende opsies vertoon waaruit die keuse
gemaak kan word.
Waar daar vooraf ‘n Belastingaanwysing vanaf die Ontvanger van Inkomste ontvang is
waarteen ‘n werker se skeidingspakket belas moet word, word die opsie gekies vir
“Skeidingspakket: afdanking/aflegging”.

In geval waar daar GEEN Belastingaanwysing verkry is nie, kies die opsie: “Enkelbedrag:
normale bedanking”, en kliek dan op: Kies:

9.

Die volgende skerm word vertoon. Die opsie vir “Herhalend” sal nie gekies word nie,
aangesien hierdie nie ‘n “herhalende transaksie” is nie. Kliek onder op: OK (voeg item
by):

Die item sal nou in die lys van itembeskrywings vertoon word. Indien u die naam van die
beskrywing wil verander, en u kliek op “Wysig”, sal u versoek word om ‘n Kenwoord in te
lees. Hierdie Kenwoord kan slegs bekom word deur AfriKlok te skakel.
Lees die Kenwoord in en verander die itembeskrywing na byvoorbeeld: Enkelbedrag:
Skeidingspakket, en kliek op: OK (Skryf):

10.

Die item met die gewysigde naam sal nou so in die lys van itembeskrywings vertoon
word.

11.

Kliek dan op “Eindig” om terug te keer na die vorige skerm. Kliek op die swart “af-pyltjie”
om die item vir Enkelbedrag: Skeidingspakket te kies. Voltooi die bedrag en kliek dan op
OK (Skryf data):

12.

Die item sal dienooreenkomstig op die strokie gevoeg word:

13.

Om dan die werker se verskuldigde verlofdae uit te betaal, kies aan die regterkant van die
skerm die opsie: Betaal verlof uit (sien voorbeeld hieronder):

14.

Op die volgende skerm kan u aandui of die werker se dienste dienooreenkomstig
beëindig moet word. Kies: Ja:

15.

Sodra u “Ja” gekies het, sal die hoeveelheid dae wat beskikbaar is, op die skerm vertoon
word.

16.

Indien u tevrede is met die berekening, kliek aan die onderkant van die skerm op: " Voeg
by betaalstrokie":

17.

Die Rand-waarde van die verlof wat uitbetaal word, word op die betaalstrokie aangebring:

18.

Druk die betaalstrokie en betaal die werker uit.

19.

Sodra die betaalstrokie toegemaak word, maak ‘n skerm oop waar die werker se dienste
beëindig kan word.

20.

Voltooi die velde soos benodig (rede vir uitdienstreding, asook datum).

21.

Kliek op: OK:

22.

Die werker sal nou uit diens gestel wees maar sy/haar rekords sal steeds beskikbaar bly
vir verwysingsdoeleindes.

