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Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ουγγαρία
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Εισαγωγή
Ποια τέλη ισχύουν;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή της εισφοράς;
Εισαγωγή
Οι κανόνες σχετικά με τα δικαστικά τέλη για την επιβολή μικροδιαφορών σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών
ορίζονται στο νόμο XCIII του 1990 σχετικά με τους δασμούς. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, κατά την έναρξη της διαδικασίας,
καταβάλλεται τέλος ίσο με το 6 % της αξίας της απαίτησης με την προμήθεια γραμματοσήμου ή την καταβολή του φόρου στη
φορολογική αρχή του κράτους. Είναι επίσης οικονομικά προσιτή για τη δημόσια φορολογική αρχή μέσω μεταβίβασης.
Ποια τέλη ισχύουν;
Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας.
Πόσο θα πληρώσω;
Σε περίπτωση χρηματικής απαίτησης, το ποσό της απαίτησης, μετά την αφαίρεση των συνεισφορών (τόκος, κόστος), για μια μη
χρηματική απαίτηση, που αντιπροσωπεύει το 6 % της εκτιμώμενης αξίας της απαίτησης, αλλά όχι μικρότερη από 15,000 HUF. Σε
περίπτωση χρηματικής απαίτησης με νόμισμα άλλο από τα ουγγρικά φιορίνια, το ποσό της απαίτησης καταβάλλεται για την
αντιπαροχή του φιορινίου στην ισοτιμία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει την ημέρα υποβολής του εντύπου της αγωγής.
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Εάν ο ενάγων δεν καταβάλει το τέλος κατά την έναρξη της διαδικασίας, το δικαστήριο ζητεί την καταβολή του τέλους. Εάν ο αιτών
δεν τηρήσει αυτή την προθεσμία, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
1. Ο ενάγων μπορεί να φέρει το τέλος χαρτοσήμου με το τέλος χαρτοσήμου. Το τέλος χαρτοσήμου μπορεί να επιβληθεί στα
ταχυδρομεία. Σε περίπτωση καταβολής του τέλους χαρτοσήμου, το ποσό του δικαστικού τέλους στρογγυλοποιείται κατά
τρόπον ώστε να διαγράφεται το υπόλοιπο 50 HUF και το ποσό των 50 HUF και άνω να υπολογίζεται σε 100 HUF.
2. Ο αιτών μπορεί επίσης να καταβάλει τα δικαστικά τέλη βάσει τέλους που επιβάλλεται από τη φορολογική αρχή του κράτους.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση απευθύνεται στη φορολογική αρχή του κράτους, με αντίγραφο της αίτησης και, ει δυνατόν, με
έμβασμα με τη διαταγή μεταφοράς μετρητών που έχει εκδοθεί από τη φορολογική αρχή του κράτους ή με έμβασμα στον
αριθμό λογαριασμού που καθορίζεται από τη φορολογική αρχή του κράτους ή, στο μέτρο του δυνατού, με κάρτα πληρωμής.
Για την επιβολή δικαστικής συνδρομής, το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε περιφέρεια (κεφάλαιο)
της Εθνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή της εισφοράς;

1. Σε περίπτωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, το τέλος χαρτοσήμου τίθεται επί της αγωγής και η αίτηση υποβάλλεται στη
συνέχεια στο δικαστήριο. Το τέλος χαρτοσήμου που είναι σφραγισμένο επί της αίτησης δεν σφραγίζεται ή δεν εφαρμόζεται
από τον πελάτη.
2. Όταν ένα διαδικαστικό τέλος καταβάλλεται ως εισφορά, η κρατική φορολογική αρχή πιστοποιεί την αίτηση για φορολογικούς
σκοπούς με την αίτηση και στη συνέχεια υποβάλλει την αίτηση στο δικαστήριο.
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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