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MOKESČIAI UŽ TARPVALSTYBINIUS IEŠKINIUS  
 
Skolų išieškojimas užsienyje yra sudėtingesnis dėl savo kalbos, kultūros, o ypač dėl teisės aktų 
skirtumo. Bierens Skolų Išieškojimo Advokatų kontoroje dirba tarptautiniai advokatai ir paralegalai,  
kurie yra surinkti iš vienuolikos didžiausių Europos šalių ir veikia iš savo biurų tose šalyse. Štai kodėl 
Bierens Skolų Išieškojimo Advokatai siūlo išsamų visų jūsų, skolų išieškojimo problemų Europoje, 
sprendimą. Taip pat, mūsų tarptautiniai teisininkai kalba lietuviškai, bei kitomis kalbomis. 
 
A. Ikiteisminis skolų išieškojimas: pagrįstas modeliu No Win, No Fee 
 
1. Skolininkas sumoka bent pagrindinę sumą  
 
Sąskaita bus apmokėta taip, kad atskaičius mokesčius, jūs atgautumėte ne mažiau kaip 85% ir ne 
daugiau kaip 100% pagrindinės sumos. Tikslus procentas priklauso nuo to (ar, jei taip, kiek) palūkanų 
ir kolekcijos išlaidų mums pavyko susigrąžinti iš skolininko. Teisės aktai šiuo klausimu skiriasi 
priklausomai nuo šalies. Mūsų misija yra susigrąžinti kiek įmanoma daugiau kolekcijos išlaidų sumos 
iš skolininko.  Paprastai, mes surenkame šias papildomas išlaidas, todėl vidutiniškai 95% pagrindinės 
sumos yra išmokama. Daugelyje, vakarų Europos šalių, netgi 100%. 
  
2. Skolininkas sumoka mažiau nei pagrindinė suma (pavyzdžiui, ginčo ar nemokumo atveju)  
 
Jei, galiausiai, debitorius nesumokės visos jūsų skolos (pvz: ginčo ar nemokumo atveju), mes imsime 
mokestį pagal žemiau pateiktą skalę, virš pagrindinės sumos, kurią sumokėjo skolininkas, kai 
nurodėte mums atnaujinti reikalavimą. Be to, mes imsime mokestį už administracines išlaidas 150,00 
EUR (be PVM), kurios apima išrašų, vertimo ir kredito ataskaitos išlaidas.  
 
Per pirmą €25,000.00  15% 

Sumos, viršijančios iki €50,000.00  12.5% 

Sumos, viršijančios iki €100,000.00  10% 

Daugiau nei  €100,000.00   8% 
 
 
3. Skolininkas nesusimoka  
 
Jei mes nieko nesurinksime, tada mes neimsime mokesčio iš jūsų, tik prašysime susimokėti €150.00 
(be PVM) už administracines išlaidas. Jūs taip pat gausite kredito ataskaitą, kuri iš dalies patvirtins 
kodėl jūsų skola negali būti surinkta (pvz: dėl bankroto), arba kodėl teismo procesas yra 
nepatartinas(pvz: išlaidos bus labai didelės) 
 
4. Pagrindinė suma yra mažesnė nei €3,000.00  
 
Jei jūsų ieškinys buvo iš dalies arba iš vis neapmokėtas, papildomas administracinis mokestis bus 
taikomas €150.00 (be PVM). Fiksuotos tarptautinės bylos išlaidos yra tokios, kad mes turime imti šias 
papildomas išlaidas, kad būtų galima mažesnio ieškinio sumą surinkti efektyviai.  
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B. Teisminis skolų išieškojimas  
 
1. Mokestis už numatytą teismo sprendimą (be gynybos)  
 
Jei, nepaisant mūsų pakartotinių rašytinių ir telefoninių reikalavimų, skolininkas nepradeda mokėti, 
tada mes patarsime jums apie tolimesnę veiksmų eigą. 
Tai gali būti patarimas uždaryti bylą, pavyzdžiui, dėl neigiamos informacijos apie kreditus arba dėl to, 
kad išlaidos bus didesnės už gautą naudą.  
Taip pat gali būti, jog mes patarsime jums atlikti „pagreitintą procedūrą“ arba „bendrąją procedūrą“ 
savo ar jūsų skolininko šalyje. 
Paminėtose bylose, mes paprašysime raštu pasisakyti ar norėtumėte gauti patarimą iš mūsų dėl 
tolesnio bylos nagrinėjimo. Jei norėtumėte gauti teisinę konsultaciją, mes ištirsime, kuris teismas turi 
jurisdikciją, kurioje šalyje ir kokie teisės aktai yra taikomi. Taip pat, patarsime, kurios teisinės 
procedūros yra tinkamiausios jūsų bylai, bei paaiškinsime kaip veikia teisminis procesas ir kokios yra 
išlaidos.  
Už teisminio proceso atlikimą, mes taikysime nurodytą valandinį mokestį arba fiksuotą sumą, tad jūs 
iš anksto žinosite ko tikėtis. Taip pat galime sutikti su sąlyginiu mokesčiu arba su greičiausiai 
vykdomomis procedūromis užsienyje, kurių fiksuota suma yra €825.00(be PVM, pridėjus trečiųjų šalių 
išlaidas). Žinoma, mes pasistengsime susigrąžinti kuo didesnę dalį, šių išlaidų sumos, iš skolininko.  
Daugeliu atveju, jei ieškinys yra išspręstas teismo, ir skolininką tenkina sprendimas, tuomet, skola bus 
apmokėta taip, kad atskaičius mūsų mokesčius, jūs atgautumėte nuo 85% iki 100% pagrindinės 
sumos. Tai iš dalies priklauso nuo to, kiek palūkanų ir išlaidų bus skiriama, o tai jau  priklauso nuo 
šalies. 
 
2. Mokesčiai už ginčytinas bylas  
 
Už teisines procedūras, mes paprastai susitariame dėl fiksuotos išlaidų sumos už visą procesą, tad 
jūs žinosite iš karto ko tikėtis. Taip pat, yra galima pasirinkti susitarimą dėl sąlyginio mokesčio išlaidų. 
Mes pasistengsime kuo didesnę dalį išlaidų sumos, surinkti iš jūsų skolininko. Daugeliu atveju, jei 
ieškinys yra išspręstas teismo, ir skolininką tenkina sprendimas, tuomet, skola bus apmokėta taip, kad 
atskaičius mūsų mokesčius, jūs atgautumėte nuo 85% iki 100% pagrindinės sumos. Mažesniems 
ieškiniams šis procentas ne visada bus įmanomas.  
Mes visada prašysime jūsų raštiško leidimo prieš atlikdami bet kokį veiksmą, pagrįstą valandiniu arba 
fiksuotu mokesčiu 
.  
C. Grąžintos prekės  
 
Jei po to, kai nurodėte mums surinkti skolą iš debitoriaus, jūsų prekės yra grąžinamos, tada mes jus 
apmokestinsime 50%, pirmiau minėtos skalės dydžio, už šių prekių vertę.  
 
SĄLYGOS (TERMS AND CONDITIONS) DĖL IEŠKINIŲ NAMUOSE IR UŽSIENYJE. 
 
1. Aukščiau nurodyti tarifai netaikomi reikalavimams, kuriuos anksčiau nagrinėjo kitas skolos 
išieškojimo tarpininkas.  

2. Išieškotos sumos yra laikomos visomis sumomis, gautomis po to, kai mes išsiuntinėjome pirmąjį 
prašymo laišką, neatsižvelgiant į tai, kas ėmėsi pastangų ir nepriklausomai nuo to, kada skolos 
išieškojimas buvo nutrauktas.  
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3. Mūsų skolų išieškojimo advokatai dirba pagal Skolos išieškojimo teisininkų asociacijos (VIA) 
nustatytas gaires, pagal Nyderlandų teisės asociacijos (NOvA) elgesio kodeksą, ir etikos kodeksą 
nustatytą Tarptautinės asociacijos Prekybinių kolekcininkų (IACC).  

4. Norėdami išspręsti bylas, nurodydami „Bierens Skolų Išieškojimo Advokatai“ kontorai surinkti savo 
skolas, jūs suteikiate mums leidimą pervesti skolintojo sumokėtus pinigus į mūsų „Bierens Skolų 
Išieškojimo Advokatai“ klientų sąskaitą (Stichting Derdengelden Bierens Incasso Advocaten), tai yra 
tos trečiosios šalies sąskaitų faktūrų, teisinių mokesčių ir išlaidų apmokėjimas ir atsiskaitymas. Jei 
reikia, mūsų firma gali siųsti tarpines (tos partijos) sąskaitas faktūras. 

5. Bet kokia atsakomybė yra ribojama sumokėtai sumai pagal mūsų įmonės profesinės atsakomybės 
politiką. 

6. Kilus ginčui su ne olandų klientu, jurisdikciją turi Amsterdamo apylinkės teismas ir kliento verslo 
vietos teismas.  
 
KONSULTACIJOS IR GINČIJAMŲ IEŠKINIŲ MOKESČIAI 
 
Mūsų advokatų kontora specializuojasi tvarkant visus B2B reikalavimus, nuo mažų neginčytinų 

pretenzijų iki ginčijamų ir teisiškai sudėtingų ieškinių užsienyje. Visi advokatai turi savo kompetencijos 

sritį, ir tai yra todėl, kad mes turime ekspertus dirbančius bankroto įstatymų sektoriuje, įsipareigojimų, 

draudimo, statybos ir tarptautinės privatinės teisės srityse. Pavyzdžiui, jei norėtumėte gauti patarimą, 

bet kurioje iš šių teisės sričių, pavyzdžiui jei jūsų ieškinys yra ginčijamas, tada mes susitarsime dėl 

valandinio mokesčio iš anksto. Taip pat, yra galimybė rinktis fiksuotą sumą už išsamią informaciją dėl 

galimų veiksmų, tad jūs iš kart žinosite ko tikėtis. Taip yra dėl to, jog advokatų profesijos elgesio 

kodekse yra draudžiama naudoti modelį No Win, No Fee ginčytiniems ieškiniams ir teisiniams 

patarimams. Tačiau yra galimybė susitarti dėl sąlyginio mokesčio.  

 


