Belgia

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek Belgium
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Bevezetés
Melyek az alkalmazandó költségek?
Mennyit kell majd fizetnem?
Mi történik, ha nem fizetnék meg időben a bírósági illetékeket?
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
Mit tegyek, ha fizetett?
Bevezetés
Ezt a kérdést az eljárásjogi törvénykönyv 1017–1022. cikke szabályozza, figyelembe véve a tanúdíjat az eljárásjogi törvénykönyv
953. cikk, valamint a bejegyzési illetékekre tekintettel a bejegyzési illetékekre, a jelzálog- és bírósági bejegyzési díjakra (Code des
droits d’enregistrement, d’hipothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hipot- en rifirechten), különösen a 142. és az azt
követő cikkekre, valamint a 268. és az azt követő cikkekre.
Melyek az alkalmazandó költségek?
Az eljárásjogi törvénykönyv 1018. cikk részletezi a költségeket:

1. egyéb, az átültetés és a nyilvántartás díjai. A bírósági iratok díjai között szerepel a bírósági iratok és a bírósági iratok
másolatáért fizetendő díjak (lásd a regisztrációs, jelzálog- és cégbejegyzési illetékekről szóló törvény 268. cikk és azt követő
pontjait) díjjegyzékbe történő bejegyzéséhez kapcsolódó díjak. A rögzítési jog a felhívott bíróságtól függően 30 és 100 EUR közé
esik. Az írásjog 35 euró.
A (z) 12,500 EUR tőkeösszegre vonatkozó döntéseknél (a jogi költségeket nem számítva) a nyilvántartásba vételi díj fizetendő, és
az összeg 3% -ában kerül megállapításra. Ezért kis értékű követelések esetén nem fizetendők.

2° bírósági iratok költsége és járandósága;
3° Az ítélet elküldésének költsége: 0,85 EUR és 5,75 EUR között;
4° az összes bizonyításfelvétel költsége, beleértve a tanúk és a szakértők adóját is. A 1972. július 27-i királyi rendelet e díjat 200
frank alapú áron határozza meg, amely jelenleg körülbelül 5 eurónak felel meg. Ehhez az összeghez hozzá kell adni az útiköltségtérítést (0,0868 EUR/km).
A szakértők szabadon határozhatják meg a szakértői jelentésekre vonatkozó költségeiket és díjaikat, bár a számítási módszert
egyértelműen fel kell tüntetni, és az összes jogi költség záróértékelésében a bíróság adott esetben csökkentheti az összeget,
például akkor, ha szükségtelen kiadások merültek fel.

5° a bírák, bírósági tisztviselők és a felek utazási és ellátási költségeit, amennyiben a bírák utazását a bíró rendelte el, és az
eljárási költségek, amennyiben azok kizárólag a bíróság elé kerültek;
6° eljárási kártalanítás (az eljárásjogi törvénykönyv 1022. cikk); ezt a kártérítést a vesztes fél fizeti, és átalány-hozzájárulást jelent
a pernyertes fél költségeihez és az ügyvédi díjakhoz. Az összegek a fogyasztói árindexhez kapcsolódnak. a plusz vagy mínusz 10
pontok bármely változása az összeg 10% -ának megfelelő mértékű növekedést, illetve csökkenést eredményez.

A követelés értéke
alapösszeg

minimális
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maximális összeg

Legfeljebb 250,00 EUR

180,00 EUR
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360,00 EUR

250,01–750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01–2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR
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minimális
összeg
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Legfeljebb 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Legfeljebb 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Legfeljebb 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Munkaügyi Bíróság (különös szabályozás)

A követelés értéke

7° az igazságszolgáltatási törvény 1734. cikk összhangban kinevezett ombudsman díjai, járandóságai és költségei.
Mennyit kell majd fizetnem?
A fentiek alapján a fizetendő összeg esetenként változik attól függően, hogy a nyertes fél a nyertes fél, a szakértőket megbízták-e,
tanúkat kérdeztek meg, bírósági tisztviselők utaztak külföldre, közvetítőt neveztek ki stb.
Mi történik, ha nem fizetnék meg időben a bírósági illetékeket?
A nyilvántartási díjakat előzetesen kell megfizetni, ellenkező esetben az ügyet nem veszik fel a jegyzékbe.
A szakértőknek mindig letétet kell fizetniük, mielőtt elvégezzük munkájukat.
Ha a tanú kihallgatását kéri, a költségeket előzetesen letétbe kell helyeznie a regisztrátornál. Ha nem teljesíti ezt a kifizetést, akkor
azt kell feltételezni, hogy a tanú vizsgálatára vonatkozó kérelmét elszállította.
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
A fizetés történhet átutalási vagy fizetési meghagyással, elektronikus átutalással, készpénzben vagy csekkel a nyilvántartó rendbe
(ez utóbbi módszer az ügyvédeknek és a végrehajtóknak van fenntartva).
Mit tegyek, ha fizetett?
Minden fizetési bizonylatot gondosan meg kell őrizni, hogy kérésre azonnal be lehessen mutatni.
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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