Italija

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Itālija
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Ievads
Kādi izdevumi ir jāsedz?
Cik man būs jāmaksā?
Kas notiek, ja es nemaksāju laiku par tiesas nodevām?
Kā man maksāt?
Ko darīt pēc maksājuma?
Ievads
Noteikumi, kas reglamentē procedūras izmaksas, ir ietverti to likumu un noteikumu konsolidētajā tekstā, kuri attiecas uz
tiesvedības izmaksām, kas minētas Prezidenta dekrētā Nr. 30.
2002. gada maijs, Nr. 115.
Kādi izdevumi ir jāsedz?
Civilprocesā katra Puse paredz tās darbību izmaksas, kuras tā veic, un izmaksas par darbībām, kas nepieciešamas tiesas
procesā, ja par to ir atbildīgs likums vai miertiesnesis (8. pants konsolidētajā dokumentā par tiesāšanās izdevumiem, prezidenta
dekrēts Nr. 115/2002).
Civilās tiesvedības izmaksas ir šādas:
standarta maksa
izdevumi par paziņojumu
tiesības kopēt
Cik man būs jāmaksā?
Maksājamās summas ir noteiktas prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 13. pantā un 30. pantā attiecībā uz standarta maksu un
vienotas likmes avansa maksājumu par paziņojumiem pēc Biroja pieprasījuma.
Kopēšanas tiesības reglamentē Prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 267. pants un turpmākie panti un apkopots 6., 7. un 8. tabulā,
kas pievienota tam pašam prezidenta dekrētam.
Saskaņā ar Likuma Nr. 374/1991 46. pantu, ar ko izveido Tiesiskuma biroju mieram, darbībām un pasākumiem līdz EUR 1.033
apmērā, piemēro tikai standarta maksu.
Kas notiek, ja es nemaksāju laiku par tiesas nodevām?
Gadījumā, ja maksājums netiek veikts, tiesa vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija (nolīgums ar sabiedrībām
Equitalia Giustizia s.p.a) informē par uzaicinājumu veikt maksājumu, kurā ietverta informācija, kas vajadzīga, lai noregulētu
standarta maksas maksājumu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 248. pants).
Gadījumā, ja netiek izmantotas kopiju tiesību un prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 30. pantā paredzētās summas kopijas, birojs var
atteikties pieņemt dokumentu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 285. pants).

Kā man maksāt?
Ja maksājums veikts Itālijā pa pastu c/c pa pastu, F23 vai spiedogi, kas iegādāti no apstiprinātiem tabakas vairumtirgotājiem un
veikaliem.
Par maksājumu, ko bankas pārskaita no ārvalstīm uz turpmāk norādīto kontu;
BIC KODS: BITAITRENT
IBAN: EN 04 VAI 01000 03245 350008332100
Ko darīt pēc maksājuma?
Pēc maksājuma veikšanas juridiskajai adresei jābūt pierādījumam, ka maksājums veikts, uzrādot kvīti.
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
Lapa atjaunināta: 02/09/2019

