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Bevezetés
A kis értékű követelések európai eljárásának bírósági eljárási költségeit a bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gerichtskostengesetz) tartalmazza.
A bíróság a bírósági eljárási költségek megfizetését a bírósági eljárási költségszámla útján írja elő. Az eljárási illetéket az eljárást megindító kereset
benyújtásakor kell megfizetni. Mindazonáltal az eljárás menete nem függ az eljárási illeték megfizetésétől.
Az eljárási illeték megfizetésére a felperesen kívül az a személy is köteles, akivel szemben a bíróság illetékfizetési kötelezettséget állapított meg, vagy aki
egyezség részeként ezt vállalta.
Milyen illetéket kell fizetnem?
A bírósági eljárási költségekről szóló törvény melléklete (költségjegyzék – Kostenverzeichnis) tartalmazza az egyes illetékeket. A költségjegyzék 1210.
pontja 3,0 illetékmértéket állapít meg a kis értékű követelések európai eljárása esetében. Az eljárás megszüntetése esetén ezen illeték mértéke 1,0ra
csökken (a költségjegyzék 1211. pontja).
Az illeték összegét a jogvita tárgyát képező összeg határozza meg, amely rendszerint megegyezik az előterjesztett követelés értékével.
Mennyit kell fizetnem?
A fizetendő illetékek:
Értékek
EUR-ig

3,0 illetékmérték
EUR

1,0 illetékmérték EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Az illetékek mellett valamennyi felmerülő költséget meg kell fizetni, így a kézbesítés, a tanúk, a szakértők és tolmácsok költségeit.
Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?
A meg nem fizetett eljárási költségeket a bíróság pénztára (Gerichtskassen) behajtja.
Hogyan fizethetem meg az illetéket?
Az illeték a számlán megjelölt bankszámlára történő banki átutalással fizethető meg. Az átutalásban fel kell tüntetni a hivatkozási számot.
a) banki átutalás
Lehetőség van a banki átutalással történő fizetésre.
b) bankkártya
Nincs lehetőség a bankkártyával történő fizetésre.
c) a beszedési megbízással történő fizetés
Nincs lehetőség a beszedési megbízással történő fizetésre.
D) más fizetési mód (kérjük pontosítani)
Nincs más fizetési mód.
Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?
Az eljárás menete nem függ az illeték megfizetésétől.
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