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Indledning
De retsafgifter, der opkræves i civile sager, der omfatter den europæiske småkravsprocedure er en stat og dens betaling finder
sted i begyndelsen af året judicielle aktiviteter, efter anmodning fra en af parterne. Denne afgift er reguleret ved organisk lov 10
/2012 af 20. november om regulering af visse afgifter på området retsvæsen og det nationale institut for toksikologi og retsmedicin
(ændret ved kongeligt lovdekret 3/2013 af 22. februar) og hensættelserne i bekendtgørelse HAP/2662/2012 af 13. december (som
ændret ved bekendtgørelse HAP/490/2013 af 27. marts). http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301 http://www.boe.
es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141 http://boe.es/buscar
/doc.php?id=BOE-A-2013-3435
Endelig er også reguleret i kongeligt lovdekret 1/2015 af 27. februar de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social, som markerede en ny modicficación lov 10/2012, nævnt ovenfor. https://www.boe.es/diario_boe
/txt.php?id=BOE-A-2015-2109
Betalingen af gebyr skal foretages ved hjælp af skattekontoret, der kan downloades via en formular, der skal udfyldes som følger
(klik her) eller ved en ansøgning, der er genereret ved udfyldte (klik her, og det er sandsynligt, at elektronisk betaling, selv om der
på nuværende tidspunkt kun for store virksomheder. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios
/modelo_696.shtml http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A2013-3435.pdf http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria
/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdf https://www2.
agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml
Betalingen bør finde sted på tidspunktet for indgivelse af formular A. Anvendelsen gebyr kan betales af den juridiske repræsentant
(advokat (abogado eller en procurador)) i navn og på vegne af den afgiftspligtige person, navnlig hvis sidstnævnte ikke er
hjemmehørende i Spain. en ikke-hjemmehørende er ikke nødvendigvis et skatteidentifikationsnummer inden selvvurderingen. Den
barrister eller solicitor bærer en skattebyrde for denne betaling.

Hvilke gebyrer der finder anvendelse?
I den europæiske småkravsprocedure momspligtige, som skal betale afgiften, der fremmer judicielle virksomhed og udførelsen af
den afgiftsudløsende begivenhed, dvs. de parter, som har indgivet kravet eller modkravet under anvendelse af formular A, dog
kun, hvis det i disse procedurer er baseret på et dokument, som har form af en udenretslig tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i henhold
til artikel 517 lov nr. 1/2000 af 7. januar om civil retspleje, og overstiger 2 000 EUR, hvis der er tale om en klage, er fritaget for
betaling. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 De er også fritaget for alle fysiske og juridiske
personer, som er berettiget til retshjælp, og som kan godtgøre, at de opfylder kravene til at gøre det i henhold til gældende
lovgivning.

Hvad skal jeg betale?
I forbindelse med den europæiske småkravsprocedure, de skal betale det faste beløb på 100 EUR, plus et variabelt beløb
afhængigt af kravets størrelse, og at der fås ved anvendelse af afgiftsgrundlaget, og den skattesats, som svarer efter følgende
tabel:
Afgiftspligtigt beløb

Afgiftspligtige
personer

Skattesats

Mellem 0 EUR og
1 000 000 EUR

Juridisk person

0,50 %
MALES:

1 000 000 EUR

Juridisk person

0,25 %
MALES:

Den maksimale andel af den
variable sats

10.000 I EUR

Beskatningsgrundlaget er sammenfaldende med størrelsen af den retlige procedure. I forbindelse med den europæiske
småkravsprocedure, retssagen svarer til det samlede beløb af hovedstolen plus renter og kontraktmæssige sanktioner.
I forbindelse med den europæiske småkravsprocedure med base på 9,000 EUR, som er en juridisk person, vil afgiften være
100 EUR + 9,000 EUR * 0,50 % = 145 mio. EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?
Hvis der ikke har været ledsaget af bevis for at have betalt det gebyr, advokat af retsvæsenet skal pålægge den afgiftspligtige
person at give som svar på brev, førend en sådan undladelse er afhjulpet. Den manglende fremlæggelse af bevis for tilbagerejse
er ikke til hinder for anvendelsen af de frister, der er fastsat i retsplejen, således at manglende afhjælpning af denne mangel, som
følge af den advokat, som er omhandlet i den pågældende artikel, vil føre til udelukkelse af proceduremæssig foranstaltning og
følgelig fortsættelsen eller færdiggørelsen af proceduren, hvor det er relevant.

Hvordan kan jeg betale?
Det gebyr, der skal betales ved reverse charge proceduren forud for forelæggelsen af den berørte part. Gebyret skal være betalt
ved hjælp af den officielle model 696 selvevaluering af gebyret for udøvelsen af den dømmende magt, som skal udfyldes som
følger (klik her) eller ved en ansøgning, der er genereret ved udfyldte (klik her). http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A2013-3435.pdf http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria
/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdf https://www2.
agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Betaling kan foretages på ethvert af de finansielle partnerinstitutioner, spansk og
engelsk. https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.html https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml
Til dato er kun tilgængelige for store virksomheder, betaling ved bankoverførsel, debet- og kreditkort, bankkonto osv., eftersom
lovgivningen om gebyrer er for nylig blevet revideret, og det har endnu ikke været muligt at gennemføre en teknisk løsning.
Retsafgifter er omfattet af retshjælpen reguleres ved lov 1/1996 af 10. januar om gensidig retshjælp (specifikt for dette område
især artiklerne 1 til 8 og 46 til 51). http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750
Der er oplysninger om dette emne findes på webstedet http://www.justiciagratuita.es/, hvor du kan ansøge om anerkendelse af
denne ret, "Colegio de Abogados" i den retskreds, hvor den ret er beliggende, eller Domstolen (retslig procedure. http://www.
justiciagratuita.es/

Hvad skal jeg gøre efter betaling?
Bevis for betaling af afgiften i henhold til officielle model (i papirform eller elektronisk form), som er behørigt godkendt, skal ledsage
formular A.
Spanien ikke i øjeblikket den elektroniske fremsendelse af formularer i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure, bevis
for betaling (i papirform eller elektronisk form) skal sendes på papir eller papir sammen med anden krævet dokumentation.
På det tidspunkt, hvor muligheden for at indgive dokumenter elektronisk, vil få en rabat på 10 %. Lovgivningen indeholder
bestemmelser om refusion på 60 pct. af det gebyr, hvis passivitet eller aftale om afslutning af proceduren.

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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