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Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek
Bevezetés
Milyen illetéket kell fizetnem?
Mennyit kell fizetni?
Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?
Bevezetés
E tárgykört a belga perrendtartás (Code judiciaire) 1017–1022. cikke szabályozza, illetve a tanúdíj tekintetében e törvénykönyv 953. cikke. Ilyen tárgyú
szabályozást tartalmaz továbbá a bejegyzési, jelzálog- és bírósági hivatali illetékről szóló belga törvénykönyv ( Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe), közelebbről a 142. és azt követő cikkek, valamint a 268. és azt követő cikkek, a nyilvántartásba vételi illetékek tekintetében.
Milyen illetéket kell fizetnem?
A belga perrendtartás 1018. cikke határozza meg a költségek jellegét.
1° Bírósági hivatali, nyilvántartásba vételi és egyéb illetékek. A bírósági hivatali illetékek a lajstromozási illetékeket, a szövegezési illetékeket és a hiteles
másolatok illetékeit foglalják magukba (lásd a bejegyzési, jelzálog- és hivatali illetékről szóló belga törvénykönyv 268. és azt követő cikkeit). A lajstromozási
illeték 30 EUR, illetve 100 EUR, a bíróságtól függően. A szerkesztési illeték 35 EUR:
A nyilvántartásba vételei illetékeket olyan határozatok esetében kell megfizetni, amelyeknél a főösszeg meghaladja a 12 500 EUR-t (a bírósági illetékek
nélkül). Összege az említett összeg 3%-a.
2° A bírósági eljárás költsége, valamint a kapcsolódó munkabérek és díjazások.
3° Az ítélet hitelesített másolatának költsége: oldalanként 0,85 EUR és 5,75 EUR között;
4° A bizonyítékok szolgáltatása, illetve megszerzése bármely módjának költségei, a szakértői és egyéb tanúdíjakat is beleértve. Az 1972. július 27-i királyi
rendelet ezt tanúnként 200 BEF összegben határozta meg, ami jelenleg körülbelül 5 eurónak felel meg. Ehhez adódik még hozzá az útiköltség
(kilométerenként 0,0868 EUR).
Amennyiben szakértőt vesznek igénybe, a szakértő szabadon állapítja meg költségeit és díjait. Ugyanakkor a számítási módszert egyértelműen meg kell
jelölni, az összeget pedig a bíróság adott esetben (például ha szükségtelen költségek merültek fel) a bírósági költségek részletes értékelése során
csökkentheti.
5° A bírák, hivatalnokok és felek utazási és ellátási költségei, amennyiben az utazást a bíróság rendelte el, valamint az okiratok költségei, amennyiben

azokat kizárólag a tárgyalás céljára állították ki.
6° Az ügy előkészítésének díja (a belga perrendtartás 1022. cikke). Ezt a győztes fél jogi költségeihez és illetékeihez való, rögzített összegű hozzájárulást a
pervesztes fél fizeti. Az összegek a fogyasztói árindexen alapulnak és azokat 10%kal növelik vagy csökkentik, amennyiben az index 10%-kal nő vagy
csökken.
A követelés összege

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,00 EUR vagy kevesebb

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR – 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR – 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 EUR – 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01 EUR – 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01 EUR – 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01 EUR – 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01 EUR – 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01 EUR – 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01 EUR – 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01 EUR – 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR vagy kevesebb

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nem pénzbeli követelések

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

A követelés összege

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,00 EUR vagy kevesebb

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vagy kevesebb

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR vagy kevesebb

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR vagy több

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nem pénzbeli követelések

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Munkaügyi bíróság (különös szabályok)

7° A belga perrendtartás 1734. cikkének megfelelően kinevezett ombudsman illetékei, díjazása és kiadásai.
Mennyit kell fizetni?

A fentiekre figyelemmel a fizetendő összeg minden ügyben eltérő, attól függően, hogy az érintett pernyertes lesz-e vagy nem, hogy sor kerül-e szakértők
igénybevételére, hogy idéznek-e más tanúkat, hogy a bíráknak külföldre kell-e utazniuk, hogy részt vesz-e ombudsman stb.
Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?
A bírósági hivatali illetékeket előzetesen meg kell fizetni, ellenkező esetben az ügyet nem veszik lajstromba.
A szakértők részére mindig munkájuk megkezdése előtt, előre kell fizetni.
Amennyiben valaki tanú meghallgatását kéri, akkor előzetesen meg kell fizetnie a neki járó összeget a bírósági hivatalnok részére. Amennyiben az érintett
ezt az összeget nem fizeti meg, vélelmezik, hogy már nem kívánja a tanú meghallgatását.
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
A fizetésre sor kerülhet átutalással, fizetési megbízással, elektronikus utalással, készpénzben vagy a bíróság hivatala részére kiállított csekken (az utóbbi
lehetőség csak ügyvédek és bírósági végrehajtók számára áll nyitva).
Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?
A fizetés minden bizonyítékát biztonságos helyen kell őrizni, hogy az felhívásra azonnal be lehessen mutatni.
Utolsó frissítés: 26/02/2020
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.

