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ச ொத்துக்கள் மீதொன சிறப் பு வரி விதிப் பு பற் றிய சுருக்கமொன தகவல்

புகலிடக் ககோரிக்ககயோளர்கள் , தற் கோலிகமோக அனுமதிக்கப் பட்ட நபர்கள்
மற் றும் குடியிருப் பு அனுமதியின்றி போதுகோப் பு கதகைப் படும் நபர்கள் புகலிடச் சட்டத்தின் 86 ைது பிரிவின் அடிப் பகடயில் -சசோத்துக்கள் மீதோன
சிறப் பு ைரிக்கு உட்பட்டைர்கள் .
சசோத்துக்கள் மீதோன சிறப் பு ைரியோனது சசோத்துக் கணக்சகடுப் பின் மூலம்
விதிக்கப் படுகிறது. இந்த கநோக்கத்திற் கோக, கோைல் துகற, எல் கலக்
கோைலர்கள் மற் றும் பிற அதிகோரிகள் சிறப் பு ைரிக்கு உட்பட்ட நபர்களின்
சசோத்துக்ககள தற் கோலிகமோக பறிமுதல் சசய் யலோம் . ககப் பற் றப் பட்ட
சசோத்துக்கள் இடம் சபயர்வுக்கோன மோநில சசயலகத்திற் கு மோற் றப் படும் .
சசோத்துக்கள் மீதோன சிறப் பு ைரி விதிப் பு கநோக்கத்திற் கோக சசோத்துக்ககள
உறுதியோன ஏற் பு குறித்த ஆகணயின் மூலம் சசயலகம் முடிவு சசய் கிறது.
சிறப் பு ைரிக்கு உட்பட்ட நபர்கள் தங் கள் சசோத்துக்களின் கதோற் றத்கத
நிரூபிக்க கைண்டும் .
சசோத்துக்கள் சுவிட்சர்லோந்தில் ஆதோயமோன கைகலக்கோன ஊதியம் அல் லது
சமூக அல் லது அைசர உதவியிலிருந்து சபறப் பட்டகை என்று
நிரூபிக்கப் பட்டோல் , அகை முழுகமயோக பயனோளிக்கு திருப்பித் தரப் படும் .
பிற சசோத்துக்களின் சட்டபூர்ை கதோற் றம் நிரூபிக்கப் பட்டோல் , CHF 1'000.00க்கு
அதிகமோன சதோகக மட்டுகம கணக்கில் எடுத்துக்சகோள் ளப் படும் . (கட்டுகர
16 பத்தி 4 புகலிடக் கட்டகள 2)
நிர்ணயிக்கப் பட்ட சசோத்துகளின் சட்டபூர்ை கதோற் றம் நிரூபிக்கப் படவில் கல
என்றோல் , அகை அகனத்தும் பறிமுதல் சசய் யப் படும் .
சிறப் பு ைரிக்கு உட்பட்ட ஒருைர், புகலிடத்திற் கோன விண்ணப்பத்கத அல் லது
தற் கோலிகப் போதுகோப் பிற் கோன விண்ணப் பத்கத சமர்ப்பித்த ஏழு
மோதங் களுக்குள் நோட்கட விட்டு சைளிகயறினோல் , பறிமுதல் சசய் யப் பட்ட
சசோத்துக்ககள அைர்களிடகம திருப் பிக் சகோடுக்க முடியும் (பிரிவு 87 பத்தி 2
புகலிடச் சட்டம் ). பணத்கதத் திரும் பப் சபறுைதற் கோன விண்ணப் பம்
நோட்கட விட்டு சைளிகயறும் முன் இடம் சபயர்வுக்கோன மோநிலச்
சசயலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப் பட கைண்டும் .
கண்டுபிடிக்கப் பட்ட சசோத்துக்களின் கதோற் றத்திற் கோன சோன்று மற் றும்
புறப் படும் கபோது திருப் பிச் சசலுத்துைதற் கோன ககோரிக்கககள் பின்ைரும்
முகைரிக்கு சமர்ப்பிக்கப் பட கைண்டும் :
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