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Parasal değerlerden “özel vergi” tahsiline ilişkin kısa bilgilendirme 

 

İlticacıların, geçici sığınma hakkı verilmiş olan ve oturum izni olmayan korunmaya muhtaç 

kişilerin üzerlerinde bulunan parasal değerler (paralar) - İltica yasasının 86. maddesine 

uyarınca - özel vergiye tabidir. 

Yukarıda belirtilen, özel vergi yükümlülüğü olan kişilerin üzerlerinde bulunan parasal 

değerlerden özel vergi tahsili, söz konusu paraya el koyma yöntemiyle yapılır. Polis, 

sınır/gümrük muhafaza görevlileri ve başka resmi yetkililer özel vergi yükümlülüğü olan 

kişilerin üzerlerinde bulunan parasal değerlere geçici olarak el koyabilir. Geçici olarak el 

konulan parasal değerler Federal Göç Dairesi Sekreterliğine (Staatssekretariat für Migration) 

gönderilir. Federal Göç Dairesi Sekreterliği söz konusu parasal değerlere özel vergi yasası 

uyarınca kesin olarak el konulup konulamayacağına karar verir. 

Özel vergi yükümlülüğü olan kişiler üzerlerinde bulunan parasal değerlerin kaynağını 

ispatlamak zorundadır. 

Kişilerin üzerinde bulunan parasal değerlerin İsviçre’de çalışmış oldukları için aldıkları maaş 

ya da sosyal yardım veya acil destek kaynaklı olduğu tespit edilirse / kanıtlanırsa, söz konusu 

para hak sahibi kişilere iade edilir. 

Bunun dışında kalan, yasal kaynaklı olduğu kanıtlanan öteki parasal değerlerden yalnızca 

1’000 İsviçre Frank’ını aşan miktarına kesin olarak el konur (2. İltica yönetmeliğinin 16. 

maddesinin 4. fıkrası). 

Yasal kaynağı kanıtlanmayan parasal değerlerin ise tamamına kesin olarak el konur. 

Söz konusu özel vergiye tabi kişinin, iltica ya da geçici sığınma başvurusunu izleyen yedi ay 

içerisinde resmi makamların denetimi yani bilgisi dahilinde ülkeyi terk etmesi durumunda el 

konulan parasal değerleri kendisine iade edilebilir (iltica yasasının 87. maddesinin 2. fıkrası). 

Ancak el konulan paranın iadesi için, Federal Göç Dairesi Sekreterliğine (Staatssekretariat für 

Migration) İsviçre’yi terk etmeden önce dilekçe verilmesi zorunludur. 

Parasal değerlerin kaynağına ilişkin belgeler ve el konulan paranın iadesi için verilecek 

dilekçe aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir: 

 

Staatssekretariat für Migration,  

Finanzaufsicht, Quellenweg 6,  

3003 Bern-Wabern  


