Belgium

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai Belgija
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Įvadas
Kokios yra taikytinos išlaidos?
Kiek reikės mokėti?
Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?
Kaip sumokėti žyminius mokesčius?
Ką daryti po to, kai sumokėjote?
Įvadas
Tai reglamentuojama Teismų kodekso 1017–1022 straipsniais ir Teismų kodekso 142 straipsniu dėl liudytojų mokesčių mokėjimo,
taip pat kodekso des droits d’enregistrement, d’hypothčque et de greffe, o konkrečiau – 268 ir tolesnius straipsnius, ir paskesnius
straipsnius, susijusius su registracijos mokesčiais.
Kokios yra taikytinos išlaidos?
Teismų kodekso 1018 straipsnyje patikslinama, kas įtraukiama į išlaidas:

1° kitus, transplantatus ir registravimo mokesčius. Kanceliariniai mokesčiai apima įrašymo į bylų sąrašą mokesčius, teismo
dokumentų rengimo ir įteikimo mokesčius (žr. Įregistravimo, hipotekos ir kanceliarinių mokesčių kodekso 268 straipsnį et seq).
Teisė areštuoti turtą suteikiama nuo 30 EUR iki 100 EUR, priklausomai nuo teismo, kuriame iškelta byla. Rašymo teisė – 35 EUR.
Už sprendimus, kurių pagrindinė suma viršija 12,500 EUR (išskyrus teisines išlaidas), mokėtini registracijos mokesčiai yra lygūs
3 % tos sumos;

2o teisminių dokumentų išlaidas ir tarnybines pajamas;
3° teismo sprendimo siuntimo išlaidos: 0,85–5,75 EUR vienam lapui;
4° visų tyrimo priemonių, įskaitant liudytojų ir ekspertų mokesčius, išlaidos. 1972 m. liepos 27 d. Karališkuoju dekretu nustatytos
išlaidos vienam liudytojui siekia 200 frankų, o tai dabar atitinka maždaug 5 EUR.Prie šios sumos pridedama kelionės išlaidų
išmoka (0,0868 EUR už kilometrą).
Teismo ekspertai gali patys nustatyti savo išlaidų sumą ir mokesčius už teismo ekspertų ataskaitas, tačiau apskaičiavimo metodas
turi būti aiškiai aprašytas, o teismas, atlikdamas galutinį visų teismo išlaidų vertinimą, tam tikrais atvejais sumą gali sumažinti, pvz.,
kai patiriama nereikalingų išlaidų.

5o teisėjų, teismo tarnautojų ir bylos šalių kelionės ir pragyvenimo išlaidas, kai jų kelionė yra užsakoma teisėjo, ir bylinėjimosi
išlaidas, jeigu jos padarytos tik nagrinėjant bylą teisme;
6o procesinio atlyginimo garantijos atveju ( Teismų kodekso 1022 straipsnis); šias išlaidas apmoka pralaimėjusioji šalis: tai yra
nustatyto dydžio suma, skirta padengti laimėjusiosios šalies išlaidas ir advokato honorarą. Sumos yra susijusios su vartotojų kainų
indeksu ir bet kokie pokyčiai daugiau ar mažiau nei 10 rodo, kad sumos atitinkamai padidėja arba sumažėja 10 %;

Reikalavimų dydis
pagrindinė
suma

mažiausia suma didžiausia suma

Iki 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

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

750,01–5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5.000,01–10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10.000,01–20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20.000,01–40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40.000,01–60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60.000,01–100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100.000,01–250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250.000,01–500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500.000,01–1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR 1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Daugiau kaip 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR 1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Pinigai, kurių negalima įvertinti

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Reikalavimų dydis

pagrindinė
suma

mažiausia
suma

didžiausia suma

Iki 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Iki 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Iki 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Daugiau nei 2.500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Pinigai, kurių negalima įvertinti

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Darbo teismas (specialus procesas)

7° pagal Teismų kodekso 1734 straipsnį paskirto ombudsmeno mokesčių, tarnybinių pajamų ir išlaidų.
Kiek reikės mokėti?
Taigi, nelygu, koks atvejis, suma gali skirtis iš esmės ir priklausyti nuo to, ar esate laimėjusioji šalis, ar buvo pasitelkti ekspertai, ar
teismo pareigūnams teko vykti į užsienį, ar buvo skirtas taikintojas ir t. t.
Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?
Kanceliariniai mokesčiai turi būti sumokėti iš anksto, priešingu atveju ieškinys nebus įtrauktas į bylų sąrašą.
Prieš atlikdamas darbą ekspertas visuomet reikalauja sumokėti užstatą.
Jeigu prašote, kad būtų išklausytas liudytojas, teismo kanceliarijai turite iš anksto apmokėti išlaidas. Jeigu to nepadarysite, bus
daroma prielaida, kad prašymą išklausyti liudytoją atsiimate.
Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Sumokėti galima naudojantis pavedimo ar lėšų pervedimo forma, elektroninio lėšų pervedimo būdu, grynaisiais arba čekiu
kanceliarijai (pastarasis variantas yra skirtas tik teisininkams ir teismo antstoliams).
Ką daryti po to, kai sumokėjote?
Visi mokėjimo įrodymai turi būti kruopščiai saugomi, kad juos būtų galima pateikti iš karto, kai to prašoma.
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 23/08/2019

