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Indledning
Hvad er de gældende satser?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad sker der, hvis du ikke betale afgifter til tiden?
Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Hvad skal jeg gøre, efter betaling af gebyrer?

Indledning
Bestemmelserne for betaling af retsgebyrer og sagsomkostninger i civile retssager omfattet af den civile retsplejelov og i tariffen for
statslige gebyrer, som domstolene i henhold til den civile retsplejelov (bør).
Lov om civil retspleje:
"KAPITEL осма — honorarer og udgifter, Sektion I — værdi
Pris for искачл. 68.
Pengemæssige vurdering af sagens genstand er kravets værdi.
Pris beløb искачл. 69.
(1) Størrelsen af værdien af tvistens genstand er: 1) i sager om pengekrav — beløbet;
Prisfastsættelse af искачл. 70.
(1) Beløbet skal være anført af sagsøgeren. Spørgsmål vedrørende stævningsbeløbet kan stilles af sagsøgte eller af retten på
eget initiativ senest ved det første retsmøde. Hvis det anførte beløb er urealistisk, fastsætter retten stævningsbeløbet. (2)
Kendelse afsagt af Retten, som øger omkostningerne ved ydelsen kan være underlagt et foreløbigt appel. (3)
I forbindelse med foranstaltninger, hvor evaluering er et vanskeligt ved deres krav, hvis værdi vurderes af Domstolen og
efterfølgende kræve ekstra gebyr eller tilbagesender det overskydende beløb i den pris, som er blevet defineret af Domstolen i
dens afgørelse.
Afsnit II — statslige gebyrer og afgifter
Forpligtelse for salærer og udgifter Art. 71.
(1) Når stævningsbeløbet ikke kan vurderes, fastsættes retsafgifterne af retten. Når ansøgningen er неоценяем, størrelsen af det
gebyr, der er fastsat af съда.държавни таксичл. 73.

(3) Beløbet opkræves ved indsendelse af begæringen om beskyttelse eller afhjælpning og ved udstedelse af det dokument, som
afgifterne betales for, i overensstemmelse med de takster, som ministerrådet har godkendt.
Bilag til молбачл. 128.
Ansøgningen skal være ledsaget af: 1. en fuldmagt, hvis stævningen sendes af en repræsentant, 2, et dokument, der bekræfter
betaling af skyldige beløb og udgifter til staten, 3 kopier af stævningen og bilag, en for hver sagsøgt.

Kontrol af молбачл. 129.
(1) Retten bekræfter stævningens rigtighed. (2)
Hvis ansøgningen ikke opfylder de krav, der er omhandlet i artikel 127, stk. 1, og artikel 128 meddeles ansøgeren inden for en uge
for at afhjælpe eventuelle uregelmæssigheder, og muligheden for at modtage retshjælp, hvis der er behov for det, og rette op på
denne. Hvis sagsøgers adresse ikke er anført og ikke er kendt af Retten, meddelelsen sker ved anbringelse af en meddelelse i
den dertil beregnede del af rapporten i retten i en uge. (3)
Det samme gælder, hvis der konstateres uregelmæssigheder i stævningen under sagen. Sagen anses for at være anlagt på den
dato, hvor den ændrede stævning modtages. Mod tilbagesendelse af ansøgning kan indgives fra den private klage som en kopi,
der skal forkyndes, skal ikke frembydes."
Tarif for de statslige gebyrer, som domstolene i henhold til den civile retsplejelov "afdeling itakcи indsamles i en retslig procedure
art. 1.

Om ansøgningen og anmodning fra tredjeparters rettigheder med en anden afgift skal være 4 procent af værdien på spil, men ikke
mindre end 50 BGN."
Ret такси може kun er mulig ved bankoverførsel til rettens konto.

Hvad er de gældende satser?
Beløbet opkræves ved indsendelse af begæringen. Det er nødvendigt, at ansøgeren skal vedlægge ansøgningen et dokument,
der bekræfter betaling af skyldige beløb og udgifter til staten.

Hvor meget skal jeg betale?
Det gebyr for sådanne anprisninger i Republikken Bulgarien, er 4 procent af værdien på spil, men ikke mindre end 50 BGN.

Hvad sker der, hvis du ikke betale afgifter til tiden?
I tilfælde af, at den ansøger, hvis ansøgning ikke vedlægge dokumentation for, at der er betalt den skyldige skat, sender retten
sagsøgeren en meddelelse med påbud om at betale inden for en uge. Hvis sagsøgers adresse ikke er anført og ikke er kendt af
Retten, meddelelsen sker ved anbringelse af en meddelelse i den dertil beregnede del af rapporten i retten for en седмица.ако
sagsøger ikke betale afgift i den frist på en uge, returneres stævningen med bilag, men hvis adressen ikke er kendt, skal forblive i
den polske ret til rådighed for ansøgeren.
I sådanne tilfælde skal afsluttes.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Betaling af retsgebyrer kan kun ske ved bankoverførsel til rettens konto med referencedokument, indgives til dommeren
/dommerne i sagen til Domstolens Justitskontor. Den retsafgift, der ikke udbetales i kontanter til Domstolen. Hver ret har en aftale
med en bank, der behandler Domstolen. Bankkonti offentliggøres på det officielle websted for domstolene.

Hvad skal jeg gøre, efter betaling af gebyrer?
Betaling af retsgebyrer kan kun ske ved bankoverførsel til rettens konto med referencedokument, indgives til dommeren
/dommerne i sagen til Domstolens Justitskontor.
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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