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Bevezetés
Az európai fizetési meghagyásos eljárás (a 2008. december 12-én hatályba lépett 1896/2006/EK rendelet) lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy a nem
vitatott határokon átnyúló polgári és kereskedelmi követeléseiket egységes, formanyomtatványok használatán alapuló eljárás keretében hajtsák be. Ebben
az eljárásban a feleknek nem szükséges bíróság előtt megjelenniük. Az említett rendelet Dánia kivételével valamennyi uniós tagállam között alkalmazandó.
Az Igazságszolgáltatási Tanács (Raad voor de rechtspraak) a hágai körzeti bíróságot (Rechtbank Den Haag) jelölte ki az európai fizetési meghagyással
kapcsolatos ügyek kezelésére jogosult egyetlen körzeti bíróságként. Ellentmondás benyújtása esetén az eljárás az általános illetékességi szabályokkal
összhangban folytatódhat.
Az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében a kérelmet az „A” formanyomtatványon kell benyújtani. Ez a formanyomtatvány az Európai Unió
valamennyi nyelvén elérhető az Európai Bizottság honlapján.
A formanyomtatvány
A kérelmeket a hágai körzeti bírósághoz lehet benyújtani kizárólag holland nyelven.
Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos kérelmek a következő címre küldhetők:
Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság)
Sector civiel recht (polgári ügyszak)
Algemene Zaken (általános ügyek)
Postbus 20302
2500 EH Den Haag (Hága)
További információért kérjük, hívja a bíróság általános ügyekkel foglalkozó hivatalát (griffie Algemene Zaken). A bíróság általános ügyekkel foglalkozó
hivatalának telefonszáma a következő: +31 (0)70-381 22 64.
Milyen illetéket kell fizetnem?
Az illeték a főkövetelés összegétől függ. Lásd még: Mennyit kell fizetni?
Mennyit kell fizetni?
Alább található egy áttekintés a 2019. évben alkalmazandó illetékekről.
A követelés vagy kérelem jellege
/összege

A bírósági illeték összege nem
természetes személyek esetén

A bírósági illeték összege
természetes személyek esetén

A bírósági illeték összege korlátozott
anyagi lehetőségekkel rendelkező
személyek esetén

A bírósági illeték összege az alkörzeti ügyek bíróság általi kezeléséért
Követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek:
Ahol az összeg nincs meghatározva
vagy
Az összeg nem haladja meg az
500 eurót

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Az 500 eurót meghaladó, azonban
legfeljebb 12 500 euró összegű
követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek

486 EUR

231 EUR

81 EUR

A 12 500 eurót meghaladó összegű
követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek

972 EUR

486 EUR

81 EUR

A bírósági illeték összege az egyéb alkörzeti ügyek bíróság általi kezeléséért
Követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek:
- Ahol az összeg nincsen meghatározva
vagy

639 EUR

297 EUR

81 EUR

A 100 000 eurót nem meghaladó összegű 1992 EUR
követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek

914 EUR

81 EUR

A 100 000 eurót meghaladó összegű
követeléssel vagy kérelemmel
kapcsolatos ügyek

1599 EUR

81 EUR

4030 EUR

További információért kérjük, látogasson el az alábbi honlapokra: Rechtspraak.nl és Raad voor Rechtsbijstand.
Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?
Ha a bírósági illetéket nem fizetik be időben, előfordulhat, hogy a kérelmet a továbbiakban nem vizsgálják, az ügyet pedig elutasítják.
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
A jogosult kap egy a bírósági illeték befizetésére vonatkozó számlát. A befizetés banki átutalással teljesíthető.
Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?
A bírósági illeték megfizetését követően várjon a hágai körzeti bíróság további tájékoztatására.
A rendelet rögzíti, hogy a bíróság a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül európai fizetési meghagyást bocsát ki.
Vonatkozó linkek
A 2019. évben alkalmazandó illetékek
Rechtspraak.nl
Raad voor Rechtsbijstand
Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
Utolsó frissítés: 25/02/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

