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Въведение
„Таксата за заявление се събира със следната стойност в началото на:
Категория А:....... 900 (1)/.../гражданско производство съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване
на европейска процедура за искове с малък материален интерес (приложение към Регламент (1987: 452) относно таксите
пред обикновените съдилища).
Таксата за заявката се плаща на съда, сезиран с молбата. Понастоящем не съществува възможност за плащане на
таксата по електронен път чрез уебстраница.
(1) Стойността се прилага от 1 юли 2014 г.
Какви такси се прилагат?
При процедурата за искове с малък материален интерес се дължи само една такса за подаване на заявление към
момента на подаване на молбата в съда. Не се начисляват допълнителни процедурни или процедурни такси.
До каква степен ще плащам?
Общият размер на процедурата представлява таксата за подаване на заявка, която след 1 юли 2014 г. е 900 SEK.
Какво се случва, ако не заплатя своевременно съдебни такси?
Ако не платите таксата за заявка, след като са били предложени за попълване на заявката чрез плащане, случаят ще
бъде отхвърлен и съдът няма да разгледа Вашата молба. Възможно е след отхвърлянето да се подаде ново заявление за
същото основание.
Как мога да плащам съдебните такси?
Таксата за подаване на заявка се плаща или чрез пари в брой, или чрез картови плащания при получаване на решението
на Съда или чрез Първоинстанционния съд на Европейските общности. Това са данните за контакт на съдилищата и
данните за номера на сметката.
Какво трябва да направя след плащането?
След извършване на плащането не трябва да предприемате каквито и да било мерки и като общо правило не представяте
доказателство за плащане. Съдът отговаря на подадените до Съда искания за плащане. За да улесните съпоставянето на
вашето заявление с вашето плащане, моля, посочете пълното си име и пълното име на контрагента при извършване на

плащането. Винаги запазвайте съобщението за потвърждение, което при необходимост може да се използва за
проследяване на плащане.
Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за
качеството на този машинно преведен текст.
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