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Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Airija
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție
în ceea ce privește calitatea traducerii.
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Įvadas
9 m. S.I. 22 dalyje nurodyta, kad Audito Rūmai moka mokesčius pagal su ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
susijusius dokumentus. 2 m. S.I. 22 dalyje Nr. 2014 daroma nuoroda į teismo mokesčių mokėjimą apylinkės teisme civilinėse
bylose ir tai yra abiem sritims būdingi mokesčiai.
Teismų tarnybos internete taip pat neseniai pradėjo teikti internetines paslaugas, kuriomis naudodamiesi galite kurti, peržiūrėti,
mokėti už ir iš anksto mokamas išmokas, įskaitant mažus reikalavimus dėl sąskaitos sukūrimo. Sistemoje gali dalyvauti visi fiziniai
ir juridiniai asmenys.
Kokie mokesčiai taikomi?
Pateikus su Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnu susijusius ieškinius dėl nedidelių sumų, reikalaujama
sumokėti mokesčius:
1. Dėl pirminės paraiškos pateikimo.
2. Dėl pranešimo apie ginčą su sandorio šalimi pateikimo.
3. * * * Dėl pranešimo apie pasiūlymą dėl sprendimo rinkinys.
4. * * * Dėl pranešimo apie apeliacinį skundą apygardos teismui.
5. * * * Sienų sudėties, kurios yra stiprieos arba dulių (dulių) tekėjimas (liudytojų parodymai), pobūdis
* * * Šie dokumentai 9 m. S.I. Nr. 22 2014 dalyje nepateikti, tačiau jie nurodyti 2 m. įstatymo S.I. 22 2014 dalyje.
Kiek turiu mokėti?
Elementas

Mokestis Antspauduotas dokumentas

(1)

(2)

Dėl paraiškos dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūno prašymo pateikimo

25,00 E Prašymo ar teismo mokesčio
UR
kortelė

Dėl pranešimo apie ginčą su ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo pareigūnu
pranešimo pateikimo

25,00 E Pranešimas arba teismo
UR
mokesčio kortelė

(3)

Dėl pranešimo apie pasiūlymą dėl sprendimo rinkinio pateikimo

15,00 E Pranešimas arba teismo
UR
mokesčio kortelė

Dėl pranešimo apie apeliacinį skundą apygardos teismui

25,00 E Pranešimas arba teismo
UR
mokesčio kortelė

Dėl sudėties požiūrio, esančio Supoena Ad Tastibilité arba dues tecum (Liudytojų
sudėties) pobūdis

15,00 E
Originalios sudėties žuvys
UR

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?
Jei Audito Rūmų mokestis nesumokėtas dėl prašymo, dokumentas grąžinamas pareiškėjui ir jo prašoma sumokėti.
Jei teismo mokestis mokamas ne pagal Pranešimą dėl ginčo su sandorio šalimi, dokumentas vertinamas siekiant įvertinti, ar
atsakomasis reikalavimas yra tinkamas. Jei TAIP, dokumentas grąžinamas atsakomajai įstaigai ir prašoma sumokėti. Jei NE,
dokumentas grąžinamas atsiliepusiam asmeniui, paaiškinant, kodėl jis nėra tinkamas grąžintinas dokumentas. Atsakovas gali
susipažinti su nauju pranešimu dėl ginčų sprendimo formos, kad jis galėtų baigti tvarkyti ir sugrįžti į ieškinių dėl nedidelių sumų
nagrinėjimo kanclerį.
Jei Audito Rūmų mokestis nėra sumokėtas, remiantis pranešimu apie pakartotinį sprendimą per nustatytą laikotarpį, prašymą
pirmininkaujančiam teisėjui bus pranešta apie šį faktą paraiškos pateikimo dieną. Potvarkis gali būti susijęs su šerifu, kad
vykdymas būtų nukreiptas į pirminio pagal numatytąją nuostatą priimto sprendimo vykdymą. ...
Jeigu teismo mokestis nėra sumokėtas apygardos teismui už pranešimą apie apeliacinį procesą, byla neperduodama apygardos
teismui. Dekrete gali būti iškeltas klausimas dėl to, kad šerifas turi būti nukreiptas į teismo sprendimo, priimto remiantis teismo
sprendimu, įgyvendinimą.
Jei Teismo mokestis nėra mokamas ant sudėties, tai bus negaliojantys sudėties pricipai arba duryiai tekantis tekis („ducs teum“,
„due“ ir „dues“ ir „dues“ ir „dues“ („dues“) .
Kaip sumokėti žyminius mokesčius?
Mokesčiai bet kurioje apygardos teismo kanceliarijoje gali būti mokami šiais būdais:
Pinigai arba čekiu/banko įsakymas/banko projektas, mokėtini Vyriausiajam raštinės darbuotojui
Mokesčiai taip pat gali būti mokami atitinkamam apylinkės teismo biurui siunčiamu čekiu ir (arba) banko pavedimu/banko projektu.
Ką daryti po mokėjimo?
Kai mokestis mokamas apylinkės teismo antspaudavimo biure, jis pasilieka iš teismo pareigūno gautą kvitą ir išduoda „ieškinių dėl
nedidelių sumų nagrinėjimo teismui“ žyminį (-ius) dokumentą (-us).
Išsiųsdamas mokėjimą Vyriausiajam raštinės darbuotojui apmokėdamas čekį, pašto užsakymą, banko projektą, išsaugokite
mokėjimo metodo nuotraukos kopiją & originalą. Tai bus reikalinga kaip įrodymas, jei teismas reikalauja įrodyti mokėjimą.
Kai Ieškinių dėl nedidelių sumų biuras gauna mokestį už bet kokį dokumentą, tarnyba turi dokumentą su antspaudu ir pasilieka
teisę gauti sumokėtą mokestį už bylą.
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 19/09/2019

