Skotlanti

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai Škotija
Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.
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Įvadas
Škotijoje teismo mokesčius už Europos mokėjimo orderius reglamentuoja:
2018 m. vyriausiojo teisėjo teismo mokesčių orderis su pakeitimais, padarytais 2018 m. Sheriff Court Tax Amendment.
2 tvarkaraščio II dalies 6 punktas taikomas Europos mokėjimo įsakymams nuo 2019 m. balandžio 1 d.
3 tvarkaraščio II dalies 6 punktas taikomas Europos mokėjimo įsakymams nuo 2020 m. balandžio 1 d.
Elektroninis mokesčių mokėjimas negalimas.
Kokie mokesčiai taikomi?
Europos mokėjimo įsakymo, pateikto ES Reglamento Nr. 1896/2006 A formoje, pateikimas teisme reikalauja sumokėti vieną
mokestį, kuris taikomas visoms teismo procedūroms.
Advokato atstovavimas paprastai nebūtinas, o teismo mokestis neapima solisitorių mokesčių arba jo įteikimo į jį išlaidų.
F formoje nėra jokio mokesčio, kad būtų pateiktas prieštaravimo pareiškimas.
Kiek turiu mokėti?
Europos mokėjimo įsakymo teisme mokestis yra 129 svarai sterlingų.
Pagal 2018 m. Škotijos Aukščiausiojo teismo dėl mokesčių įstatymo 8 straipsnį Škotijos teisės akte Nr. 2018/481, su pakeitimais,
šalis gali turėti teisę į atleidimą nuo mokesčio, pavyzdžiui, jei jie turi teisę gauti tam tikras valstybės išmokas arba teisę gauti
civilinę teisinę pagalbą.
Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?
Teismas nesutinka su prašymu ir neprivalo nieko daryti, už tai nesumokėjęs mokesčio, atsižvelgdamas į pirmosios instancijos
teismo 3 m. įstatymo Nr. 2018/481 dėl Škotijos teisės akto Nr. su pakeitimais 2018 dalį.
Kaip sumokėti žyminius mokesčius?
Teismo mokesčius gali mokėti:
Čekiai – mokėtini Škotijos teismų tarnybai

Debetine kortele & kreditine kortele tikrinama, kokios rūšies kortelės yra priimtinos atitinkamam teismui ir ar mokėjimas gali
būti atliekamas telefonu.
„The Scottish Courts and Tribunals Service“ (Škotijos teismų tarnyba) mokamas pašto užsakymas
Grynieji pinigai – jei mokama paštu, nepatartina mokėti grynaisiais pinigais
Ką daryti po mokėjimo?
Teismas priima ES reglamento Nr. 1896/2006 A formos paraiškos dokumentus su išmoka. Dokumentai ir mokėjimas turėtų būti
pateikti teismui arba nusiųsti į teismą vienu metu. Tuomet teismas toliau atliks arba nusiųs B, C, D arba E formą. Nereikia pateikti
jokių su mokėjimu susijusių įrodymų.
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
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