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Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес
Estonia
Ако съдебната такса е платена въз основа на съдебно решение, тя трябва да бъде платена по сметката, посочена в решението, и да се използва
референтният номер, посочен в решението.
Въведение
Какви такси се прилагат?
Колко ще платя?
Какво се случва, ако не плащам навреме?
Как мога да платя съдебните такси?
Какво трябва да направя след плащане?
Въведение
Ако подадете иск пред съд в Естония в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, ще трябва да заплатите
същата държавна такса, както ако подавате национална молба. Държавните такси и другите процесуални разноски се уреждат от Гражданския
процесуален кодекс и Закона за държавните такси. Държавните такси и процесуалните разходи, които трябва да бъдат платени на съда, могат да
бъдат платени само чрез банков превод.
Какви такси се прилагат?
Когато подадете молбата си, ще трябва да заплатите държавна такса за покриване на разходите по производството.По време на производството
могат да се добавят и други процесуални разноски, като например разходи за връчване на процесуални документи, разноски за превод.
Колкоще платя?
Ако подадете иск пред съд в Естония в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, държавната такса, която
трябва да платите, е същата, както ако подавате национална молба. Размерът на държавната такса зависи от размера на сумата, която
претендирате. Например съдебна такса в размер на 100 EUR за иск в размер на 500 EUR, 175 EUR за иск в размер на 1 000 EUR, 200 EUR за иск в
размер на 1 500 EUR и 225 EUR за иск в размер на 2 000 EUR.
Какво се случва, ако не плащам навреме?
Трябва да платите държавната такса предварително при подаване на заявление. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде
възможност да я заплатите в срока, определен от съда. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли Вашата молба.
Как мога да платя съдебните такси?
Държавните такси могат да се плащат само чрез банков превод. Кредитните карти не се приемат. За всички плащания, предназначени да бъдат
направени в съда, получателят е Министерството на финансите.
Ако държавната такса е платена предварително, в обяснението на заповедта за плащане трябва да се посочи възможно най-точно за кое
действие трябва да бъде платена държавната такса. Ако заявлението се подава чрез публичен електронен файл, държавната такса може да бъде
платена в същата среда като банковата връзка.Ако съдебната такса е платена въз основа на съдебно решение, тя трябва да бъде платена по
сметката, посочена в решението, и да се използва референтният номер, посочен в решението.
Повече информация за държавните сметки за такси и референтните номера на
съдилищата можете да намерите на уебсайта на естонските съдилища.
Какво трябва да направя след плащане?
Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че съдът да може да провери получаването
на държавната такса. Тази информация е следната: името на лицето, което плаща държавната такса, данни за банката и сметката, по която е
платена държавната такса, платената сума и датата на плащане. Съдът може да провери получаването на плащането по електронен път, т.е. не е
необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да поиска това, ако е
необходимо.
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