Kreeka

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure Grækenland
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Indledning
Hvilke gebyrer finder anvendelse?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad hvis jeg ikke betaler retsgebyrer i tide?
Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?
Hvad har jeg gjort, når jeg har betalt?
Indledning
Hvis ansøgeren (en privatperson eller dennes advokat) indgiver en anmodning om et europæisk betalingspåkrav (formular A i
forordning (EF) nr. 1896/2006) til en domstol, betaler den de tilsvarende juridiske omkostninger i overensstemmelse med national
ret. Hvis stævningen fremsættes af den, der har fremsat begæringen, uden advokatbistand, er han fritaget for at betale
advokathonorarer (jf. betragtning 26 i forordningen). Hvis ansøgningen godkendes, og der udstedes et europæisk betalingspåkrav
(formular E i forordningen), og der ikke er gjort indsigelse, skal ansøgeren erklæres for eksigibel (formular G), og ansøgeren skal
modtage en kopi af sikkerhedsgebyret afhængigt af kravets type (se lov om stempelafgift).
Hvilke gebyrer finder anvendelse?
Ved deponering af formular A betales der stempelafgift (efter ansøgning, jf. koden for stempelkoden) og afslutning af rettens
stempel (erhvervelse af licens eller fremstilling af en B-kategori fra et skattekontor, jf. lov nr. ΓΠΟΗ/1912, som ændret ved artikel
63 (ιγ1) i lov nr. 4093/2012: 8 af det beløb, der er anmodet om til fordel for tredjemand.
Hvor meget skal jeg betale?
Omkostningerne beregnes på grundlag af det beløb, der er anmodet om, i overensstemmelse med ovennævnte lovgivning.
Hvad hvis jeg ikke betaler retsgebyrer i tide?
Der skal ikke anlægges sag ved Domstolen med henblik på udstedelse af et europæisk betalingspåkrav eller udstedelse af et
dokument som et eksigibelt europæisk betalingspåkrav.
Hvordan kan jeg betale for retsafgifterne?
Det er kun personligt for Domstolen, hvor formular A indgives, eller hvis formular A er udarbejdet på grundlag af en formular Z., der
ikke skal betales for på nuværende tidspunkt i den foreliggende sag.
Hvad har jeg gjort, når jeg har betalt?
Indgive anmodningen til den kompetente ret.
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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