Horvaatia

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Kroatien
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Indledning
Hvilke opgaver er der tale om?
Hvor meget betaler jeg?
Hvad sker der, hvis retsgebyrerne ikke betales til tiden?
Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Hvad sker der efter betalingen?
Indledning
Retsafgifterne er fastsat i lov nr. 118/18 om gebyrer i Republikken Kroatien og i den ret, som den kroatiske regering har fastsat.

Artikel 5 Loven om retsafgifterne i forbindelse med tariffen betaler kontantløse kontanter, i det pågældende land, fra Republikken
Kroatien eller ad elektronisk vej.
For at kunne indsendes elektronisk i overensstemmelse med særlige bestemmelser ved hjælp af et informationssystem, der
gælder for domstolene, betales gebyret på indgivelsestidspunktet svarende til halvdelen af det gebyr, der er fastsat i tariffen.
Afgørelser, der træffes af retten i elektronisk form i henhold til særlige bestemmelser ved hjælp af et informationssystem i retten,
skal betales med et beløb svarende til halvdelen af det beløb, der er fastsat i tariffen, hvis det er betalt inden for tre dage fra
datoen for den elektroniske meddelelse af afgørelsen.
Hvilke opgaver er der tale om?
Retsafgifterne betales i alle civil- og handelsretlige sager, og betalingerne er baseret på artikel 11. Gratis afgifter:
1. Republikken Kroatien og statens myndigheder
2. personer og organer, der udøver offentlig myndighed i forbindelse med udøvelsen af disse beføjelser
3. arbejdstagere i tvister og andre sager vedrørende udøvelsen af deres rettigheder
4. tjenestemænd og ansatte i administrative tvister vedrørende udøvelse af deres civilretlige rettigheder
5. den handicappede nationale krig på grundlag af passende dokumenter, der beviser deres status, og personer med handicap
på grundlag af et gyldigt dokument udstedt af kontoret til evaluering af eksperter, rehabilitering og beskæftigelse af personer
med handicap
6. ægtefæller, børn og forældre til personer, der er blevet dræbt, forsvundet og fængslet under krigen i Den Kroatiske krig, på
grundlag af passende dokumenter, der beviser deres status
7. ægtefæller, børn og forældre til personer, der er blevet dræbt, forsvundet og fængslet under krigen i Den Kroatiske krig, på
grundlag af passende dokumenter, der beviser deres status
8. fordrevne, flygtninge og repatrierede på grundlag af passende dokumenter, der beviser deres status
9. modtagere af sociale ydelser, der modtager den garanterede minimumsydelse
10. humanitære organisationer og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af familielivet, mangler og er fængslet i
humanitære organisationer og handicaporganisationer
11. børn som parter i eller i forbindelse med ægteskabssager i forbindelse med krav i henhold til denne lov

12. parter, der indleder en procedure med henblik på bestemmelse af moderskab eller faderskab og for omkostninger i
forbindelse med graviditet og fødsel af et udenretligt barn
13. parter, der ønsker at genetablere deres kapacitet
14. mindreårige i forbindelse med godkendelsesprocedurer for ægteskab
15. parter i sager vedrørende tilbagegivelse af barnet og for udøvelse af personlig kontakt med barnet
16. parter, der griber ind i retten til obligatorisk pensions- og sygeforsikring, til arbejdsløse personers rettigheder i henhold til
reglerne om beskæftigelse og velfærd
17. parter, der indleder foranstaltninger med henblik på beskyttelse gennem en forfatningsmæssigt garanteret
menneskerettigheder og frihed mod endelige individuelle retsakter
18. parter, der har indledt proceduren om kompensation for miljøforurening
19. fagforeninger og faglige sammenslutninger på højere niveauer i forbindelse med retstvister om erstatning af dommere og
anklagere og kollektive arbejdskonflikter og fagforeningsrepræsentanter i civile sager i forbindelse med udøvelsen af rådets
beføjelser
20. forbrugere i tilfælde af konkurs
21. andre personer og organer, når der er fastsat bestemmelser herom i en særlig lov.
Den statslige part er fritaget for betaling af gebyrer, hvis dette er fastsat i en international traktat eller er underlagt gensidighed.
Hvis der er tvivl om gensidighedsbetingelsen, vil retten anmode justitsministeriet om en nærmere forklaring.
Den i nr. 10 omhandlede fritagelse finder anvendelse på de humanitære organisationer, for hvem afgørelsen udpeger ministeren
med ansvar for social sikring.
Fritagelse for betaling af retsafgifter gælder ikke for kommuner og kommuner, medmindre udøvelsen af offentlig myndighed i
henhold til særlig lovgivning ikke er gennemført.
I forbindelse med den europæiske tvist er småkrav betinget af følgende gebyrer:
for søgsmålet — sagsøgerens vederlag
til forsvar — sagsøgtes løn
for sagsøgerens afgørelse — løn
appel — løn
svar på klagen — klagerens løn (valgfrit svar)
Hvor meget betaler jeg?
I. For et krav, et modkrav, en dom og en indsigelse mod betalingspåkravet, et retsgebyr i henhold til værdien af genstanden for
tvisten (der medregnes kun værdien af hovedfordringen, fratrukket renter og omkostninger), nemlig:
under

til HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Over 15.000,00 HRK betales et gebyr på 500,00 HRK plus 1 % over 15.000,00 HRK op til højst 5.000,00 HRK.
II TRAKTATBRUD Halvdelen af den i punkt I nævnte retsafgift betales i forbindelse med svarskriftet og svaret på klagen.
III. For appel af dommen er den op til det dobbelte af den i punkt I nævnte retsafgift.
IV DET PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL Hvis retsforliget er indgået under retssagen, skal der ikke betales et retsgebyr.

Hvad sker der, hvis retsgebyrerne ikke betales til tiden?
Hvis en part ikke betaler gebyret inden for den frist, der er fastsat ved fristens udløb, eller undlader at underrette retten herom,
anbringer retten håndhævelsesbestemmelsen på indsigelsesskrivelsen inden for yderligere 15 dage og anbringer
håndhævelsesbestemmelsen på det finansielle agentur med henblik på fuldbyrdelse med henblik på at håndhæve fuldbyrdelsen
med partens midler i overensstemmelse med bestemmelserne i den lov, der finder anvendelse på fuldbyrdelsen med hensyn til
midler.

Artikel 28 Loven om retsafgifter skal først advare den part, der befinder sig i den retslige procedure, for hvilken der skal betales
afgift, og gebyret betales ikke straks af retten, og gebyret betales inden for 3 dage. Hvis en part ikke reagerer på advarslen eller
ikke har været til stede i det tilfælde, hvor gebyret forfalder, og gebyret ikke er betalt af retten, træffer retten afgørelse om den told,
der skal betales, med en yderligere afgift på 100 HRK.
Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?
Retsafgifterne betales uden forskel i kontanter, i landets banderoler i Republikken Kroatien eller elektronisk.
Der kan også betales et fast kontant gebyr i en domstols regnskaber, som skal betale inden for fem dage fra den dato, hvor
betalingen sker til budgetindtægterne fra retsgebyrer.
I nationale stempler kan der betales gebyrer, hvis tolden er lavere end 100 HRK.
Oplysningerne om betalingsmåden for retsafgiften er fremhævet på e-vælgernes, domstolenes websteder og domstolsregistret.
Retsgebyrer betales af enhver bank eller post på vegne af Republikken Kroatiens statsbudget.
Betale retslige gebyrer fra resten af verden, skal de udfyldes:
SWIFT: NBHREN2X
IBAN-KODE: HR1210010051863000160
Girokonto (CC): 1001005-1863000160
Standardcertifikat HR64
Opfordring til: 5045-20735-OIB (identifikationsnummer for andet betaler)
Støttemodtager: finansministeriet i Republikken Kroatien for Handelsretten i Zagreb
Beskrivelse af betalingen skal angive tolden i tilfælde ___ (antal retssager, f.eks. beskrivelse af betalinger, f.eks. retsgebyr på
forslag til europæisk betalingspåkrav)
Hvad sker der efter betalingen?
Når retsafgiften er betalt, skal der forelægges bevis for betaling til den ret, der behandler den retssag, hvor retsafgiften er betalt,
med henvisning til antallet af verserende sager (hvis sagens nummer er kendt), eller hvis kun anmodningen om et betalingspåkrav
er indgivet, skal anmodningen ledsages af et bevis for betaling.
Parterne fremsender dokumenterne til domstolene med post (ved anbefalet eller enkel forsendelse) eller i elektronisk form i
overensstemmelse med særlige bestemmelser ved hjælp af et informationssystem, der gælder for domstolene.
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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