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Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure Estland
Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Indledning
Hvilke gebyrer opkræves der?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad sker der, hvis jeg skal betale retsafgifterne rettidigt?
Hvordan betaler jeg sagsomkostningerne?
Hvad skal jeg gøre, efter at betalingen er foretaget?
Indledning
Når der indgives en anmodning om et europæisk betalingspåkrav, skal der betales et statsligt gebyr samtidig med den nationale
ansøgning. Loven om civil retspleje og loven om statsafgifter vedrørende gebyrer og andre sagsomkostninger er reguleret i den
civile retsplejelov. Et statsligt gebyr på op til 10 EUR kan betales i domhuset. Hvis gebyret er 10 EUR, skal den betales ved
bankoverførsel, inden den indgives til retten.
Hvilke gebyrer opkræves der?
Når der indgives en ansøgning, skal der betales et statsligt gebyr som en retsomkostning. Hertil kommer, at udgifterne til
forkyndelse af procesdokumenter kan blive tilføjet i løbet af proceduren (for tjenesteydelser i Estland, udgifter til brug af
fogedretten på mellem 30 EUR og 60 EUR eller udgifter til oversættelse, når procesdokumenterne leveres til udlandet). Der er
ingen andre omkostninger.
Hvor meget skal jeg betale?
Når det europæiske betalingspåkrav indgives til den estiske domstol, udgør det nationale gebyr et nationalt gebyr af samme
størrelse som for den nationale erklæring, dvs. 3 % af det samlede beløb (på det krævede beløb, dvs. på hovedstolen og af de
accessoriske krav), men ikke under 45 EUR.
Hvis der sker en overførsel til almindelig retssag (procedure) i henhold til hasteproceduren for en betalingsordre, skal der betales
et supplerende statsligt gebyr for en foranstaltning, der ikke er omfattet af det statslige gebyr for indgivelse af et fremskyndet
betalingspåkrav. Det beløb, der opkræves statsgebyrer for direkte aktioner, er det krævede beløb. F.eks. skal det statslige gebyr
på op til 350 EUR, som er på 75 EUR, betales med et beløb på 351 EUR, 500 EUR til 100 EUR for en fordring på 501 EUR eller et
beløb på 750 EUR, svarende til 125 EUR for kravet osv. (14.05.2019 beløb).
Hvad sker der, hvis jeg skal betale retsafgifterne rettidigt?
Statsafgiften betales på forhånd ved indgivelsen af ansøgningen. Hvis retsafgiften ikke er betalt, giver retten fordringshaveren
mulighed for at betale statsafgiften inden for den frist, der er fastsat af retten. Betales retsgebyret ikke inden for den frist, der er
fastsat af retten, afviser retten anmodningen.
For at kunne indgive en anmodning om en hasteprocedure i forbindelse med en direkte procedure skal der ikke anlægges sag ved
en ret, før der er blevet betalt et supplerende retsgebyr.
Hvordan betaler jeg sagsomkostningerne?

Gebyret kan kun betales ved bankoverførsel. Kreditkort accepteres ikke. Finansministeriet modtager betaling for eventuelle
betalinger til domstolene.
Med henblik på betalingspåbuddet skal finansministeriet og det løbende kontonummer modtages af finansministeriet og den
nationale fond.
Hver institution har sit eget referencenummer/numre, på grundlag af hvilket statskassen sender de modtagne kontanter til
statskassen.
Angivelse af referencenummer er obligatorisk. Det entydige referencenummer tildeles af den myndighed, som anmodningen om
overførsel vedrører.
Yderligere oplysninger om statsgebyrkonti og referencer til domstole findes på

domstolenes websted.

Hvad skal jeg gøre, efter at betalingen er foretaget?
Det er nødvendigt at give retten oplysninger, der bekræfter betalingen af statsafgiften, således at retten kan kontrollere
modtagelsen af statsafgiften. Disse data omfatter: betalerens navn, bankens konto og den konto, som gebyret er betalt til, er det
beløb, der er betalt. Retten kan kontrollere betalingen med elektroniske midler, hvorfor det ikke er nødvendigt at udstede en
betalingsordre vedrørende betaling af statsafgiften. Retten kan dog anmode om det, hvis det er nødvendigt.
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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