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Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Estija
Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.
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Įvadas
Pateikiant prašymą išduoti Europos vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo, valstybės mokestis turi būti mokamas kartu su nacionaline
paraiška. Civilinio proceso kodeksas ir Valstybinių mokesčių įstatymas, susiję su valstybės mokesčiais ir kitomis procedūrinėmis
išlaidomis, reglamentuojami Civilinio proceso kodekse. Valstybės mokestis, sudarantis iki 10 eurų, gali būti mokamas teismo
rūmuose. Jeigu mokestis yra 10 EUR, jį reikia sumokėti banko pavedimu prieš kreipiantis į teismą.
Kokie mokesčiai taikomi?
Pateikiant prašymą, valstybės rinkliava turi būti sumokėta kaip teismo išlaidos. Be to, procedūros metu gali būti pridedamos
procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (Estijos tarnybos atveju išlaidos, susijusios su antstolio pagalbos naudojimu, nuo 30 EUR
iki 60 EUR, arba išlaidos, susijusios su vertimu, kai procesiniai dokumentai pristatomi užsienyje). Kitų išlaidų nėra.
Kiek turiu mokėti?
Teikiant Europos mokėjimo įsakymą Estijos teismui, nacionalinis mokestis sudaro tokio pat dydžio nacionalinį mokestį kaip ir
nacionalinė deklaracija, t. y. 3 % visos sumos (reikalaujamos pinigų sumos, t. y. pagrindinės sumos ir papildomų reikalavimų
sumos), bet ne mažesnė kaip 45 EUR.
Tuo atveju, kai atliekama mokėjimo pavedimo skubos procedūra (procedūra), papildomas valstybės mokestis mokamas už
veiksmą, kuriam netaikomas valstybės mokestis už mokėjimo paspartinimą. Tiesioginių veiksmų atveju valstybės mokesčių suma
yra reikalinga pinigų suma. Pavyzdžiui, 350 EUR dydžio valstybės honoraras, iki 75 EUR, turi būti sumokėtas nuo 351 EUR,
500 EUR iki 100 EUR ieškinio, kuris yra 501 EUR, arba 750 EUR dydžio, arba 125 EUR ieškinio ir t. t. (14.05.2019 sumos).
Kas bus, jei reikia laiku sumokėti žyminius mokesčius?
Valstybės mokestis sumokamas iš anksto pateikus prašymą. Jei žyminis mokestis yra nesumokėtas, teismas ieškovui suteikia
galimybę per teismo nustatytą terminą sumokėti valstybės rinkliavą. Jei teismo nustatytas žyminis mokestis nesumokamas iki
teismo nustatyto galutinio termino, teismas atsisako priimti prašymą.
Siekiant pateikti prašymą pereiti prie pagreitintos mokėjimo įsakymo procedūros taikant tiesioginio nagrinėjimo procedūrą, joks
teismas neinformuojamas šiuo klausimu prieš tai, kai sumokamas papildomas teismo mokestis.
Kaip apmokėti bylinėjimosi išlaidas?
Mokestį galima sumokėti tik banko pavedimu. Kredito kortelės nepriimamos. Mokėjimo už bet kokius mokėjimus teismams gavėjas
yra Finansų ministerija.
Mokėjimo įsakymo tikslu Finansų ministeriją ir nacionalinį fondą gauna Finansų ministerija ir nacionalinis fondas.

Kiekviena institucija turi savo identifikavimo numerį (-ius), kuriuo (-iais) iždas pergauna grynuosius pinigus į savo sąskaitą ižde.
Nuorodos numerį nurodyti privaloma. Unikalų registracijos numerį nurodo institucija, kuriai prašoma perduoti duomenis.
Daugiau informacijos apie valstybinių mokesčių sąskaitas ir teismų numerius galima rasti

Teismų interneto svetainėje.

Ką daryti po to, kai buvo atliktas mokėjimas?
Būtina pateikti teismui informaciją, patvirtinančią valstybės mokesčio sumokėjimą, kad teismas galėtų patikrinti valstybės mokesčio
gavimą. Tokie duomenys yra: mokėtojo vardas ir pavardė arba pavadinimas, banko sąskaita ir sąskaita, į kurią buvo sumokėtas
mokestis, buvo sumokėta suma. Teismas gali patikrinti mokėjimą elektroninėmis priemonėmis, todėl išduoti mokėjimo įsakymą,
kuriuo įrodomas valstybės mokesčio mokėjimas, išduoti nebūtina. Tačiau teismas prireikus gali jo paprašyti.
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
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