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Τυποποιημένο έγγραφο - Αίτηση είσπραξης κύρωσης ή/και προστίμου

Αίτηση είσπραξης κύρωσης ή/και προστίμου

Δήλωση αποστολέα

1 από 5 Η κύρωση ή/και το πρόστιμο επιβλήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις
διοικητικές πρακτικές μας.

2 από 5 Η κύρωση ή/και το πρόστιμο, καθώς και η υποκείμενη αξίωση ή η απόφαση δεν αποτελούν
αντικείμενο αμφισβήτησης ή προσβολής.

3 από 5 Η κύρωση ή/και το πρόστιμο δεν αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω προσφυγής.

4 από 5 Δεν μπορούμε να εισπράξουμε την κύρωση ή/και το πρόστιμο από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με
τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές μας.

5 από 5 Η απόφαση πλαίσιο 2005/214 δεν ισχύει για την κύρωση ή/και το πρόστιμο.

Η είσπραξη πρέπει να γίνει έως 10/10/2018

Πάροχος υπηρεσιών

Είδος παρόχου υπηρεσιών Άλλη νομική οντότητα

Εταιρεία/ εμπορική επωνυμία Template

Διεύθυνση

Οδός και αριθμός Template

Πόλη Template

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα Βέλγιο

Περιφέρεια

Ταυτοποίηση

Αριθμός ΑΦΜ/ΦΠΑ Γνωστό

ΑΦΜ/ΦΠΑ TVA123456789

Άλλο μέσο ταυτοποίησης Διαθέσιμο

Είδος ταυτοποίησης (en) Template

Αριθμός ταυτοποίησης 123456789

Γεγονότα και περιστάσεις της παραβίασης

Περίοδος παραβίασης From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Τόπος παραβίασης Template
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Φύση της αξιόποινης πράξης (μη
τήρηση κανόνων/όρων)

 Μέγιστες περίοδοι εργασίας
 Ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης
Ελάχιστη ετήσια άδεια μετ' αποδοχών
Διοικητικές απαιτήσεις - Μη καθορισμός προσώπου-συνδέσμου
Διοικητικές απαιτήσεις - Μη καθορισμός αρμόδιου επικοινωνίας

Εθνικοί κανόνες

Ισχύοντες εθνικοί κανόνες που
παραβιάστηκαν

(en) Template

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο προς τους
σχετικούς εθνικούς κανόνες

http://www.templatelink.com

Απόφαση

Συνημμένο Όνομα συνημμένου: Template decsion document
Όνομα αρχείου: Sample SupportingDocument.pdf
Προστέθηκε από: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Προστέθηκε στις: 28/08/2017 12:55 CEST

Στοιχεία απόφασης

Στοιχεία αναφοράς της απόφασης Template

Αρχή/ φορέας που έλαβε την
απόφαση

Template

Διεύθυνση (en) Template

Αρμόδιος επικοινωνίας Template

Ηλεκτρονική διεύθυνση Templateemail@testmail.com

Ημερομηνία της απόφασης 04/04/2017

Ημερομηνία κατά την οποία η
απόφαση κατέστη εκτελεστή ή

τελεσίδικη

09/09/2017

Ημερομηνία παραγραφής της
κύρωσης ή/και του προστίμου

10/10/2020

Διοικητικές διαδικασίες ή κανόνες
στους οποίους βασίζεται η απόφαση

(en) Template

Άλλες σχετικές πληροφορίες (en) Template

Άλλες αρχές επικοινωνίας

Υπάρχει άλλη αρχή υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της κύρωσης ή/και του

προστίμου;

Ναι

Ονομασία Template

Διεύθυνση Template

Αρμόδιος επικοινωνίας Template

Ηλεκτρονική διεύθυνση Templateemail@testmail.com

Τηλέφωνο 123456789

Υπάρχει άλλος φορέας από τον
οποίο μπορούν να ζητηθούν

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με
την κύρωση και/ή το πρόστιμο ή

σχετικά με τις δυνατότητες
αμφισβήτησης της απόφασης;

Ναι

Ονομασία Template

Διεύθυνση Template

Αρμόδιος επικοινωνίας Template
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Ηλεκτρονική διεύθυνση Templateemail@testmail.com

Τηλέφωνο 123456789

Κύρωση ή/και πρόστιμο

Περιγραφή της διοικητικής κύρωσης
ή/και του προστίμου

(en) Template

Αρχικό ποσό της κύρωσης ή/και του
προστίμου

123

Νόμισμα EUR

Ποσό της κύρωσης ή/και του
προστίμου που εξακολουθεί να

οφείλεται

123

Νόμισμα EUR

Στοιχεία ενδεχόμενης κλιμάκωσης
της κύρωσης ή/και του προστίμου σε

περίπτωση καθυστερημένης
πληρωμής

(en) Template

Άλλες πληροφορίες σχετικά με το
ποσό της κύρωσης ή/και του

προστίμου

(en) Template

Υποκείμενη αξίωση

Υποκείμενη αξίωση Relevant

Ανάλυση της υποκείμενης αξίωσης - 1

Είδος αξίωσης Οφειλόμενη καθαρή αμοιβή που αντιστοιχεί στους ελάχιστους μισθούς

Ποσό 345

Νόμισμα EUR

Ανάλυση της υποκείμενης αξίωσης - 2

Είδος αξίωσης Επιστροφή υπερβολικών δαπανών, σε σχέση με το ποσό των καθαρών αποδοχών ή με την ποιότητα
του καταλύματος, οι οποίες παρακρατήθηκαν ή αφαιρέθηκαν από τους μισθούς για καταλύματα που
παρασχέθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών

Ποσό 567

Νόμισμα EUR

Ανάλυση της υποκείμενης αξίωσης - 3

Είδος αξίωσης Καθυστερούμενες πληρωμές ή επιστροφές φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχουν
παρακρατηθεί αχρεωστήτως από τους μισθούς των εργαζομένων

Ποσό 678

Νόμισμα EUR

Στοιχεία κοινοποίησης

Τρόπος με τον οποίο κοινοποιήθηκε
η απόφαση

Παραδόθηκε σε αντιπρόσωπο

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον
φορέα στις

08/08/2017
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Περισσότερες πληροφορίες για την
κοινοποίηση

(en) Template

Άλλες ημερομηνίες σχετικές με την επιβολή

Ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώθηκε
αρχικά για την επιβολή στις

07/07/2017

Ημερομηνία ακρόασης 17/07/2017

Ημερομηνία προσφυγής 25/07/2017

Άλλες συναφείς πληροφορίες (en) Template
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