
Ensartet instrument

Nummer: 5887.1

Ensartet instrument - Forespørgsel om inddrivelse af sanktionen og/eller bøden

Forespørgsel om inddrivelse af sanktionen og/eller bøden

Afsenders erklæring

1 af 5 Sanktionen og/eller bøden er blevet pålagt i overensstemmelse med vores nationale love,
bestemmelser og administrative praksis.

2 af 5 Sanktionen og/eller bøden samt det underliggende krav eller afgørelsen er ikke blevet anfægtet eller
gjort genstand for indsigelse.

3 af 5 Sanktionen og/eller bøden er ikke genstand for yderligere appel.

4 af 5 Vi er ikke i stand til at inddrive sanktionen og/eller bøden fra tjenesteyderen i overensstemmelse med
vores love, bestemmelser og administrative procedurer.

5 af 5 Rammeafgørelse 2005/214 gælder ikke for sanktionen og/eller bøden.

Inddrivelse skal finde sted inden 10/10/2018

Tjenesteyder

Type tjenesteyder Anden juridisk enhed

Selskabsnavn/firmanavn Template

Adresse

Gadenavn og nummer Template

By Template

Postnummer

Land Belgien

Region

Identifikation

Skatteidentifikationsnummer/
momsregistreringsnummer

Kendt

Skat/moms TVA123456789

Anden type identifikation Tilgængelig

Type identifikation (en) Template

Identifikationsnummer 123456789

Fakta og omstændigheder vedrørende overtrædelsen

Overtrædelse fundet sted den From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Sted for overtrædelsen Template
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Overtrædelsens art (overtrådte
regler/betingelser)

Maksimal arbejdstid
Mindstekrav for hvileperioder
Mindste antal betalte feriedage pr. år
Administrative krav - Ingen angivelse af kontaktperson
Administrative krav - Ingen angivelse af kontaktperson

Nationale regler

Gældende nationale regler, som er
blevet overtrådt

(en) Template

Link til pågældende nationale regler http://www.templatelink.com

Afgørelse

Bilag Bilags betegnelse: Template decsion document
Filnavn: Sample SupportingDocument.pdf
Tilføjet af: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Tilføjet den: 28/08/2017 12:55 CEST

Om afgørelsen

Henvisning til afgørelsen Template

Myndighed/organ, som har truffet
afgørelsen

Template

Adresse (en) Template

Kontaktperson Template

E-mailadresse Templateemail@testmail.com

Dato for afgørelsen 04/04/2017

Dato, hvor afgørelse blev eksigibel
eller endelig

09/09/2017

Dato, hvor sanktionen og/eller bøden
bliver forældet

10/10/2020

Administrative procedurer eller
regler, som afgørelsen er truffet på

grundlag af

(en) Template

Andre relevante oplysninger (en) Template

Andre kontaktmyndigheder

Er en anden myndighed ansvarlig for
vurderingen af sanktionen og/eller

bøden?

Ja

Navn Template

Adresse Template

Kontaktperson Template

E-mailadresse Templateemail@testmail.com

Telefonnummer 123456789

Er der et andet organ, der kan give
yderligere oplysninger om

sanktionen og/eller bøden eller
mulighederne for at anfægte

afgørelsen?

Ja

Navn Template

Adresse Template

Kontaktperson Template
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E-mailadresse Templateemail@testmail.com

Telefonnummer 123456789

Sanktion og/eller bøde

Beskrivelse af den administrative
sanktions og/eller bødes art

(en) Template

Sanktions og/eller bødens
oprindelige størrelse

123

Valuta EUR

Beløb af sanktionen og/eller bøden,
som fortsat skyldes

123

Valuta EUR

Oplysninger om potentiel forøgelse
af sanktionen og/eller bøden i

tilfælde af forsinket betaling

(en) Template

Andre oplysninger om sanktionens
og/eller bødens størrelse

(en) Template

Underliggende krav

Underliggende krav Relevant

Oversigt over det underliggende krav - 1

Type krav Nettoløntilgodehavende svarende til mindstelønnen

Beløb 345

Valuta EUR

Oversigt over det underliggende krav - 2

Type krav Godtgørelse for uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til nettovederlaget eller til kvaliteten
af den bolig, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, og hvortil der er tilbageholdt eller fradraget et
beløb i vederlaget

Beløb 567

Valuta EUR

Oversigt over det underliggende krav - 3

Type krav Efterbetalinger eller tilbagebetaling af skat eller socialsikringsbidrag, der er uretmæssigt tilbageholdt i
arbejdstagerens løn

Beløb 678

Valuta EUR

Oplysninger om meddelelse

Måde, som afgørelsen er meddelt på Meddelt til en repræsentant

Meddelelsen blev givet den 08/08/2017

Yderligere oplysninger om
meddelelsen

(en) Template
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Andre datoer af betydning for fuldbyrdelsen

Tjenesteyderen fik for første gang
meddelelse om fuldbyrdelsen den

07/07/2017

Dato for retsmødet 17/07/2017

Dato for appel 25/07/2017

Andre relevante datoer (en) Template
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