
 

 

İsviçre'den elde edilen emeklilik gelirinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için başvuru formu 

 

 

YABANCI VERGİ İDARELERİNCE DOLDURULACAK BÖLÜM 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen mukimlik belgesi ayrı bir belge olarak bu forma ek yapılacağından, emeklilik geliri elde 
edenlerce bu bölüm boş bırakılacaktır. 

 

 

Q MÜKELLEF TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM 
 □ İkinci sütun (emeklilik fonu) 

□ Sütun 3a (sınırlı emeklilik planı) 

□ Emeklilik toplu ödeme 

□ Maaş 

Kişisel bilgiler Soyad Ad 

 Doğum tarihi Uyruk 1 1 

 Medeni hal Uyruk 2 1 

Yurtdışı Adresi Cadde/Sokak, no.  

 Posta kodu / İlçe / İl Ülke 2 

Varsa Kanuni Temsilcisinin Adı  

 Adresi  

 Posta kodu / İlçe / İl Kanton 

Emeklilik ödemesi yapan 
kurumun  

Ünvanı  

 Adresi  

 Posta kodu / İlçe / İl Kanton 

Gayrisafi  3 emeklilik geliri 
(Dönemsel) 

CHF Vergi kesintisi CHF 3 

 Kimden Kime 

Gayrisafi Toplu Ödeme (Defaten) CHF Vergi kesintisi CHF 

 Ödeme tarihi  

İsviçre'deki son işverenin adı ve 
adresi 

Şirket  

 Adres  

 Posta kodu / İlçe / İl Kanton 

 



 

 

İsviçre'den elde edilen emeklilik gelirinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için 
doldurulması gereken ek bilgiler 

 MÜKELLEF TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM 

 

Kişisel bilgiler:                              Soyad        Ad 

                             Email 

Vergi kesintisinin iadesi için ödeme detayları4 □ Banka 

                                                                                                  Banka Adı 

                    Şube  

                                                                                                  Banka Adresi 

                                                                                                  Hesap no. (IBAN) 

                    BIC / SWIFT 

                                                                                                  Hesap Sahibi 

                           □ Posta 

                                                                                                  Hesap no. (IBAN) 

                                                                                                  Hesap Sahibi 

Yer, tarih Başvuru Sahibinin İmzası 

→ Bu form iki sayfadan oluşmaktadır. Her iki sayfa da tamamen doldurularak ibraz edilmelidir. 

→ Doldurulan formun her iki sayfası emeklilik ödemesi yapan kurumun kendisinin veya yönetim merkezinin 

bulunduğu kantondaki vergi idaresine sunulmalıdır.  

→  Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan kesintilerin iadesi için emeklilik 

fonundan alınan ödeme belgesinin bir fotokopisi de başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. 

→  Emeklilik ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de iade başvurusu ekinde ibraz 

edilmesi gerekmektedir.  

Açıklamalar: 
1 Tüm uyruklar belirtilmelidir. 
2 Almanya mukimleri varsa günübirlik sınır geçişleri için oturma izinlerinin bir suretini ibraz etmelidirler. 
3 İade talep edilen döneme ilişkin emeklilik geliri (brüt)  veya kesilen vergi tutarı. 
4 İade için uygun olanı işaretleyiniz. 

Ekler: 

□ Almanya mukimliği söz konusu olduğunda günübirlik sınır geçişleri için oturma izninin sureti. 

□ Vergilendirmeye ait kanıtlayıcı belge. 

□ Emeklilik fonundan alınan ödeme belgesinin sureti 
 
□ Emeklilik bildirim sureti 
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