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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ποιες αμοιβές εφαρμόζονται;
Πόσο πρέπει να καταβάλλω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;
Πώς μπορώ να πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω μετά megfizettem της εισφοράς;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, βάσει του κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 861/2007, της 11 Ιουλίου 2007, σχετικά με τη μικροδιαφορά σε διαδικασίες που κινούνται για την επιβολή της καταβολής των
δικαστικών εξόδων στην Ουγγαρία για τους κανόνες του νόμου XCIII του 1990 περί τελών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, η
διαδικασία άρχισε με την αξία της απαίτησης, που ανέρχεται σε 6 τοις εκατό του καταβλητέου τέλους πραγματοποιείται μέσω
εξαγοράς των σφραγίδων στα Ταχυδρομεία ή την καταβολή εισφοράς στην κρατική φορολογική αρχή. Η κρατική φορολογική αρχή
δύναται επίσης να πληρωθεί με έμβασμα στον φόρο.

Ποιες αμοιβές εφαρμόζονται;
Την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, πρέπει να καταβληθεί δασμός.

Πόσο πρέπει να καταβάλλω;
Στην περίπτωση χρηματικών αξιώσεων, κόστος αξιώσει εισφορές (περιλαμβανομένων των τόκων) και σε περίπτωση χρηματικής
απαίτησης, το ποσό της αξίωσης, αλλά όχι μικρότερη από το 6 % της εκτιμώμενης αξίας ύψους 15.000. HUF δεν εκφράζονται
χρηματική αξίωση, τα αιτήματα της προσφυγής κατά την ημερομηνία υποβολής του φιορινιού κεντρική ισοτιμία της κεντρικής
τράπεζας μετά από εξέταση της εν λόγω εισφοράς θα πρέπει να καταβληθεί.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;
Το άνοιγμα της διαδικασίας, εάν ο αιτών δεν καταβάλει τα τέλη, το Δικαστήριο ζητεί την καταβολή της εισφοράς. Εάν ο αιτών δεν το
πράξει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

Πώς μπορώ να πληρώσετε τα δικαστικά τέλη;
1. Ο αιτών μπορεί να πραγματοποιεί το Πρωτοδικείο από τα τέλη χαρτοσήμου. Η illetékbélyeget στα Ταχυδρομεία μπορούν να
είναι αναγκαία. Καταβολή των δικαστικών παράβολο, το ύψος των τελών θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται κατά τρόπον ώστε να
HUF 50 κατωτέρω διαγράφονται και το υπόλοιπο των 50 δισεκατ. HUF και το ποσό των HUF 100 θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη.
2. Η προσφεύγουσα δικαστικών εξόδων στην κρατική φορολογική αρχή μπορεί να καταβάλει βάσει του υπολογισμού. Στην
περίπτωση αυτή, αντίγραφο της αίτησης πρέπει να υποβάλλονται στην κρατική φορολογική αρχή, ενώ η εισφορά που επιβάλλεται
στην κρατική φορολογική αρχή, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κονδύλια εντολές ή ορίζεται από το κράτος της φορολογικής αρχής,
με μεταφορά στον αριθμό λογαριασμού και, ει δυνατόν, ένας έμπορος μπορεί επίσης να καταβάλλεται. Η εφαρμογή του
διαδικαστικού τέλους, η εθνική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία σε οποιοδήποτε County (Βουδαπέστη) adóigazgatóságához
μπορεί να υποβληθεί.

Τι πρέπει να κάνω μετά megfizettem της εισφοράς;
1. Καταβολή του δικαστικού τέλους σε περίπτωση illetékbélyeget σφραγίδων που έχουν τεθεί στην εφαρμογή και στη συνέχεια
άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου την αίτηση. Η αίτηση illetékbélyeget átírnia κολλημένη στον πελάτη ή κάθε σημείο δεν θα
πρέπει να εφαρμόζεται.
2. Επιβάλλοντας την καταβολή των δικαστικών τελών, την κρατική φορολογική αρχή διαβιβάζει στο δικόγραφο της αγωγής από
την παρουσίαση, μετά την οποία η προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2016

