
Единен инструмент

Номер: 5887.1

Единен инструмент — Искане за събиране на санкция и/или глоба

Искане за събиране на санкция и/или глоба

Декларация на изпращача

1 от 5 Санкцията и/или глобата е била наложена в съответствие с нашите национални законови и
подзаконови актове и административни практики.

2 от 5 Санкцията и/или глобата, както и съответният иск или решението, не се оспорват или
обжалват.

3 от 5 Санкцията и/или глобата не подлежат на по-нататъшно обжалване.

4 от 5 Не сме в състояние да съберем вземането на санцкията и/или глобата от доставчика на услуги
в съответствие с нашите законови и подзаконови актове и административни практики.

5 от 5 Рамково решение 2005/214 не се прилага за санкцията и/или глобата.

Събирането на вземането трябва
да бъде извършено до

10/10/2018

Доставчик на услуги

Вид доставчик на услуги Друг правен субект

Дружество/Търговско
наименование

Template

Адрес

Улица и номер Template

Град Template

Пощенски код

Страна Белгия

Регион

Идентификация

Данъчен номер/Номер по ДДС Известно

Данъчен номер/Номер по ДДС TVA123456789

Друг вид идентификация Налично

Вид идентификация (en) Template

Идентификационен номер 123456789

Факти и обстоятелства във връзка с нарушението

Период на нарушението From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Място на нарушението Template
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Естество на нарушението
(неспазени правила/условия)

Максимална продължителност на работата
Минимални периоди на почивка
Минимален платен годишен отпуск
Административни изисквания — не е посочено лице за връзка
Административни изисквания — не е посочено лице за контакти

Национални правила

Приложими национални правила,
които са нарушени

(en) Template

Онлайн връзка към съответните
национални правила

http://www.templatelink.com

Решение

Прикачен файл Име на прикачения файл: Template decsion document
Име на файла: Sample SupportingDocument.pdf
Добавен от: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Добавен на: 28/08/2017 12:55 CEST

Подробности за решението

Номер на решението Template

Орган, постановил решението Template

Адрес (en) Template

Лице за контакти Template

Електронен адрес Templateemail@testmail.com

Дата на решението 04/04/2017

Дата, на която решението е
станало изпълнимо или

окончателно

09/09/2017

Дата, на която изтича
давностният срок на санкцията

и/или глобата

10/10/2020

Административни процедури или
правила, на които се основава

решението

(en) Template

Друга информация по случая (en) Template

Други органи за връзка

Има ли друг орган, отговарящ за
оценяване на санкцията и/или

глобата?

Да

Наименование Template

Адрес Template

Лице за контакти Template

Електронен адрес Templateemail@testmail.com

Телефонен номер 123456789

Има ли друг орган, от който може
да се получи информация за

санкцията и/или глобата, или за
възможностите за обжалване?

Да

Наименование Template

Адрес Template

Лице за контакти Template
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Електронен адрес Templateemail@testmail.com

Телефонен номер 123456789

Санкция и/или глоба

Описание на естеството на
административната санкция и/или

глоба

(en) Template

Първоначален размер на
санкцията и/или глобата

123

Парична единица EUR

Неизплатена част от санкцията
и/или глобата

123

Парична единица EUR

Подробности за евентуално
увеличаване на санкцията и/или

глобата в случай на забавено
плащане

(en) Template

Друга информация във връзка с
размера на санкцията и/или

глобата

(en) Template

Съответен иск

Съответен иск Relevant

Разбивка на иска - 1

Вид иск Неизплатени нетни възнаграждения, съответстващи на минималната работна заплата

Размер 345

Парична единица EUR

Разбивка на иска - 2

Вид иск Възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо нетното възнаграждение или
качеството на настаняването, удържани или приспаднати от заплатата за предоставено от
доставчика на услуги настаняване.

Размер 567

Парична единица EUR

Разбивка на иска - 3

Вид иск Плащания със задна дата или възстановяване на неправомерно удържани от заплатата на
работниците данъци или социалноосигурителни вноски.

Размер 678

Парична единица EUR

Данни за нотификацията

Начин, по който е съобщено
решението

На представител на доставчика

За решението е съобщено на 08/08/2017

Допълнителна информация във
връзка с уведомлението

(en) Template
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Други дати, свързани с изпълнението

Доставчикът на услуги е уведомен
за изпълнението за пръв път на

07/07/2017

Дата на заседанието 17/07/2017

Дата на обжалването 25/07/2017

Друга информация.във връзка с
датите

(en) Template
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