Шотландия

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure Skotland
Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Indledning
Hvilke gebyrer er gældende?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?
Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Hvad skal jeg gøre efter betalingen?
Indledning
I Skotland reguleres retsafgifter for europæiske betalingspåkrav af:
Sheriff Court (Sheriff Court) Order 2018, som ændret ved "Sheriff Court" om ændring af bekendtgørelse nr. 2018.
Skema 2, del II, punkt 6, finder anvendelse på europæiske betalingspåkrav fra den 1. april 2019.
Skema 3, del II, punkt 6, finder anvendelse på europæiske betalingspåkrav fra den 1. april 2020.
Elektronisk betaling af gebyrer er ikke mulig.
Hvilke gebyrer er gældende?
Indgivelse af et europæisk betalingspåkrav i formular A i forordning (EF) nr. 1896/2006 for retten kræver betaling af et gebyr, der
omfatter alle retslige procedurer.
Det er normalt ikke obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat, og retsafgiften omfatter ingen advokatsalærer eller
forkyndelsesomkostningerne for forsvareren.
Der er ikke gebyr for at indgive en indsigelse under en F-formular.
Hvor meget skal jeg betale?
Gebyret for indgivelse af et europæisk betalingspåkrav ved retten er GBP 129.
I henhold til artikel 8 i Sheriff Court "s Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481, som ændret, kan en part være
berettiget til afgiftsfritagelse, f.eks. hvis de har ret til visse statslige ydelser eller har ret til retshjælp.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?
Retten tager ikke begæringen til følge og er ikke forpligtet til at gøre noget uden at betale afgift, jf. præmis 3 i Sheriff Court "s Order
2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481, med senere ændringer.
Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Retsgebyrer kan betales af:
Checks — foretaget til "Scottish Courts and Tribunals Service"

Debetkort & kreditkort — tjek, hvilke korttyper der kan accepteres af den kompetente domstol, og hvis betaling kan ske
telefonisk.
Postordre — betalt til Scottish Courts and Tribunals Service (Scottish Courts and Tribunals Service)
Kontanter — hvis betaling sker pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger
Hvad skal jeg gøre efter betalingen?
Retten accepterer, at ansøgningsdokumenterne i skema A i EU-forordning 1896/2006 indgives sammen med betalingen.
Dokumenterne og betalingen bør bringes til retten på samme tid. Derefter udsteder eller sender retten formular B, C, D eller E som
næste trin i processen. Der kræves ingen dokumentation for betaling.
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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