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Introducere
Taxele judiciare în cauzele civile, care cuprinde PECVR este un stat și în cazul în care plata este făcută la începutul fiecărui an de
activitate judiciară, la solicitarea uneia dintre părți. Această taxă este reglementată de Legea organică 10/2012 din 20 noiembrie
privind reglementarea anumitor taxe din domeniul administrării justiției și a Institutului Național de Toxicologie și Medicină Legală
(modificată prin Decretul regal legislativ nr. 3/2013, din 22 februarie) și în Ordinul HAP/2662/2012 din 13 decembrie (astfel cum a
fost modificat prin Ordinul nr. HAP/490/2013 din 27 martie). 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
În cele din urmă, sunt, de asemenea, reglementate de Decretul regal nr. 1/2015 din 27 februarie, de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social” care a marcat o nouă modicficación Legea nr. 10/2012, citată mai
sus. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109
Plata taxelor trebuie efectuată prin intermediul Agenției de Administrare Fiscală, care pot fi descărcate prin intermediul unui
formular care trebuie completat după cum urmează (faceți clic aici), fie prin intermediul unei aplicații care sunt generate atunci
când completează datele (faceți clic aici) și este obligată la plata telematice, în timp ce în prezent doar pentru întreprinderile mari.
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-A-2013-3435.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
Plata ar trebui făcută în momentul depunerii cererii de tip A. taxa de cerere pot fi plătite de reprezentantul (reprezentanții) legal
(procurador) sau un avocat (abogado) în numele și pe seama persoanei impozabile, în special în cazul în care aceasta nu este
rezidentă în Spain. un nerezident nu trebuie să fie un număr de identificare fiscală înainte de autoevaluare. Taxa de barrister sau
solicitor poartă răspunderea pentru această plată.

Tipurile de taxe care se aplică?
În cadrul PECVR persoanele impozabile plătitoare de taxă care promovează activitatea judiciară și care efectuează operațiunea
impozabilă, și anume cele care prezintă cererea sau cererea reconvențională prin intermediul formularului A, numai atunci când
creanța în aceste proceduri se bazează pe un document care ia forma unui titlu executoriu pe cale extrajudiciară în temeiul
articolul 517 din Legea nr. 1/2000, din 7 ianuarie, privind codul de procedură civilă și depășește 2 000 EUR dacă plângerea este

un titlu executoriu, sunt scutiți de plata acestei taxe. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 De
asemenea, acestea sunt scutite de toate persoanele fizice și juridice care au dreptul la asistență judiciară și pot demonstra că
îndeplinesc cerințe în acest sens în conformitate cu legislația aplicabilă.

Cât va trebui să plătesc?
În cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, acestea trebuie să achite suma forfetară de 100 de euro, la
care se adaugă o sumă variabilă, în funcție de valoarea creanței, și care este obținută prin aplicarea la baza de impozitare, rata de
impozitare care corespunde, în conformitate cu următorul tabel:
Suma impozabilă

Persoane impozabile Rata de impozitare Valoarea maximă a ratei variabile

0 EUR — 1 000 000 EUR Persoană juridică

0,50 % MALES:

De la 1.000.000

0,25 % MALES:

Persoană juridică

10.000 ÎN EUR

Baza de impozitare coincide cu valoarea acțiunii în justiție. Pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă,
procedura judiciară corespunde cu suma din valoarea creanței principale plus dobânda și penalitățile contractuale.
În cazul unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă cu bază de 9,000 EUR, fiind o persoană juridică, taxa ar fi
de 100 EUR + 9,000 EUR × 0,50 % = 145 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxe judiciare la timp?
În cazul în care nu a fost însoțită de dovada achitării taxei, avocat din sistemul judiciar trebuie să solicite contribuabilului să
furnizeze, ca răspuns la scrisoare până când o astfel de omisiune este remediată. Lipsa de prezentare a dovezii de rentabilitate nu
împiedică aplicarea termenelor stabilite în dreptul procedural, astfel încât lipsa remedierii acestei deficiențe, ca urmare a ordinului
emis de avocat de la care se face referire în articol, va conduce la decăderea din act procedural și, în consecință, continuarea sau
încheierea procedurii, după caz.

Ce trebuie să fac pentru a plăti?
Taxa care trebuie plătită de procedura de taxare inversă, înainte de prezentarea de către partea în cauză. Acest tarif se plătește în
696 o autoevaluare, utilizând modelul oficial pentru a exercitării competențelor puterii judecătorești care trebuie completată după
cum urmează (faceți clic aici), fie prin intermediul unei aplicații care sunt generate atunci când completează datele (faceți clic aici).
http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.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 Plata poate fi efectuată în
persoană la oricare dintre instituțiile financiare partenere, modelul în limbile spaniolă și engleză. 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
Până în prezent, datele de plată este disponibil numai pentru întreprinderile mari, plata prin transfer bancar, carduri de credit și de
debit, cont bancar etc., dat fiind faptul că legislația privind taxele a fost revizuită recent și aceasta nu a avut încă posibilitatea de a
pune în aplicare o soluție tehnică.
Taxele judiciare sunt incluse în asistența judiciară este reglementată prin Legea nr. 1/1996 din 10 ianuarie privind asistența
judiciară (în special pentru acest domeniu, în principal în ceea ce privește articolele de la 1 la 8 și de la 46 la 51). http://www.boe.
es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750
Nu există informații cu privire la acest subiect pe site-ul http://www.justiciagratuita.es/, unde puteți solicita recunoașterea acestui
drept, în baroul din locul în care se află instanța sau cu înalții (Curtea de justiție. http://www.justiciagratuita.es/

Ce ar trebui să fac după efectuarea plății?
Dovada de plată a taxei în conformitate cu modelul oficial (pe hârtie sau în format electronic), validate în mod corespunzător,
trebuie să însoțească formularul A.
Spania nu prevede, în prezent, transmiterea electronică a formularelor de asociate cu PECVR, însoțite de dovada plății (pe hârtie
sau în format electronic) trebuie să fie trimise pe suport de hârtie sau pe suport de hârtie, împreună cu celelalte documente
necesare.

În momentul în care posibilitatea de a depune documentele în format electronic, va avea o reducere de 10 % a taxei. Legea
prevede restituirea a 60 la sută din cuantumul taxei atunci când o toleranță sau acordul de încheiere a procedurii.
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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