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Uvod
Katere sodne takse je treba plačati?
Koliko moram plačati?
Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?
Kako lahko plačam sodne takse?
Kaj je treba storiti po plačilu?
Uvod
„Pristojbina za vlogo se zaračuna na začetku vsakega naslednjega zneska:
Kategorija A:... 900 SEK (1)/.../civilni postopki v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti“ (Priloga k Uredbi (1987: 452) o pristojbinah pred rednimi sodišči).
Pristojbina se plača sodišču, ki je začelo postopek z zahtevkom. Trenutno ni možnosti za elektronsko plačevanje pristojbine na
spletni strani.
(1) Znesek se uporablja od 1. julija 2014.
Katere sodne takse je treba plačati?
V primeru postopka v sporih majhne vrednosti se plača samo ena pristojbina za vlogo, ki se plača ob vložitvi zahtevka pri sodišču.
Dodatne postopkovne ali postopkovne pristojbine se ne zaračunajo.
Koliko moram plačati?
Skupni znesek postopka je pristojbina za vlogo, ki po 1. juliju 2014 znaša 900 SEK.
Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?
Če ne plačate prijavne pristojbine, potem ko se predlaga dopolnitev zahtevka s plačilom, bo zadeva zavrnjena, sodišče pa ne bo
obravnavalo vaše vloge. Po zavrnitvi je mogoče vložiti nov zahtevek za enak razlog.
Kako lahko plačam sodne takse?
Pristojbina se plača na podlagi plačila ali plačila s kartico na recepciji Sodišča ali Sodišča prve stopnje (Plus).
podatki sodišč in podatki o številki računa.
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Kaj je treba storiti po plačilu?
Po opravljenem plačilu vam ni treba sprejeti nobenih ukrepov in praviloma ne predložite dokazila o plačilu. Sodišče izvrši plačila,
izvršena z vlogami, vloženimi pri Sodišču. Da bi olajšali uskladitev vašega zahtevka z vašim plačilom, navedite polno ime in polno
ime nasprotne stranke pri izplačilu. Vedno shranite sporočilo o potrditvi, ki se lahko po potrebi uporabi za sledenje plačila.
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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