10 Para kullanımı ile ilgili tavsiyeler
•

Bir bütçe yaparak gelir ve giderlerinizin genel bir şemasını oluşturun.

•

Eğer mümkünse, örneğin 13. ayın maaşının bir kısmını mesela diş doktoru
giderleri veya bozulan televizyonun yerine yenisinin alınması gibi
öngörülemeyen durumlar için bir tasarruf hesabına yatırın.

Otomatik ödeme ve borç kaydı ile düzenli ödemelerinizi kolaylaştırın (örn.
kira, sağlık sigortası, çocuk yuvası, cep telefonu faturası v.s.).

•

•

Vergilerinizi ve sigortalarınızı da mümkün olduğunca her ay otomatik
ödeme veya borç kaydı ile yapın.
•

Vergilerinizi her ay doğrudan vergi dairesine ödeyin.

•

Vergiler büyük bir gider kalemidir. Bu yılki vergilerinizin ne kadar olduğunu
internetten veya vergi dairesinden öğrenin.
Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Vergi Hesaplayıcısı:
http://www.estv2.admin.ch/d/dienstleistungen/steuerrechner/steuerrechner.htm

•

Vergi beyanınızı doldurun veya birini bu iş için görevlendirin. Vergi beyanını
vermediğiniz takdirde cezalandırılacak ve daha yüksek bir seviyeden ödeme
yapacaksınız.

Tatil, büyük çaplı alımlar ve yıllık faturalar için yapacağınız birikimleri her ay
bir tasarruf hesabına yatırın.
► Böylece maaş hesabınızda yaşamak için ayırdığınız meblağ kalacaktır
(yemek, boş zamanlar, giysi…).

•

Ev giderleri (kira v.s.), yan giderler ile birlikte gelirinizin yüzde 25’ini
geçmemelidir.

•

Müşteri ve kredi kartları pratik olsa da, birçok insanı daha fazla para
harcamaya teşvik etmektedir. Birden fazla kartınız varsa, kartların durumuna
ilişkin hakimiyetinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Hiç kredi kartı kullanmayın veya
sadece bir tane kullanın.
Lütfen çevirin

•

Kişinin sigortalarını yaparken doğru kapsamı seçmesi her zaman kolay
olmayabilir. Sigorta kapsamlarınızın aşırı yüksek veya yetersiz olup
olmadığını kontrol edin.

•

Bireysel kredi almadan veya leasing sözleşmesi yapmadan önce çok
dikkatli düşünün.
En azından şunları gözden geçirin:
• Bütçem gerçekçi mi?
• Sözleşme süresi içerisinde hangi bütçe değişikliklerini hesaba katmalıyım?
• Tüm sözleşme süresi boyunca yapacağım aylık geri ödemelere bütçem izin veriyor
mu?
• Maddi durumum kötüleşirse (işsizlik, ayrılma/boşanma v.s.) yükümlülüklerimi nasıl
yerine getireceğim? Ve kredi kartı sigortam bir güvence sunuyor mu?
• Sözleşmedeki yükümlülüklerimi yerine getirmediğim takdirde ne olacak? Bu benim
için hangi anlama gelecek?
• Özel aracılarda dikkatli olun: Bu kişilerden bazıları sadece provizyon almak için
sözleşmeyi yapmanızı istemektedir.
Bu soruların çoğunun cevaplanması kolay değildir. Bu nedenle, bu tür bir girişimden
önce bir bütçe veya borç danışma kurumundan profesyonel yardım almanızı tavsiye
ediyoruz.

Herhangi bir nedenle ödeme yükümlülüklerinizi yerine getiremiyorsanız, bir
bütçe veya borç danışma kurumuna başvurmanızı tavsiye ederiz.
www.budgetberatung.ch
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