Švédsko

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Sverige
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.
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Hvilke gebyrer finder anvendelse?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?
Hvordan kan jeg betale retsafgifter?
Hvad skal jeg gøre efter betaling?
Indledning
"Ansøgningsgebyret opkræves med det nedenfor anførte beløb, når en af følgende procedurer indledes.
Kategori A....................................................... SEK (1)/.../civil retssag i henhold til forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om
indførelse af en europæisk småkravsprocedure "(bilag til forordning (452: 900) om gebyrer og afgifter ved de almindelige
domstole).
Anmodningsgebyret betales til den ret, som kravet indgives til. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at betale gebyret
elektronisk via et websted.
(1) Beløbet gælder fra den 1. juli 2014.
Hvilke gebyrer finder anvendelse?
Der opkræves kun ét ansøgningsgebyr for småkravsproceduren, som betales, når stævningen indgives til retten. Der opkræves
ikke andre gebyrer for proceduren eller for proceduremæssige foranstaltninger.
Hvor meget skal jeg betale?
Ansøgningsgebyret, som er på 900 SEK fra den 1. juli 2014, udgør det samlede beløb for proceduren.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?
Hvis du ikke betaler ansøgningsgebyret, efter at du er blevet bedt om at udfylde anmodningen ved at betale, vil sagen blive afvist,
og domstolen vil ikke behandle dit krav. Det er muligt at fremsætte et nyt krav i forbindelse med samme sag efter en afvisning.
Hvordan kan jeg betale retsafgifter?
Ansøgningsgebyret kan betales via en

elektronisk betalingstjeneste.

Hvad skal jeg gøre efter betaling?
Når du har foretaget betalingen, behøver du ikke at foretage dig noget andet, og du behøver som hovedregel ikke at fremlægge
bevis for betaling. Retten matcher de betalinger, der er foretaget i forbindelse med de krav, der er indgivet til retten. For at gøre det
lettere at matche dit krav med din betaling skal du sikre dig, at du angiver dit fulde navn og modpartens fulde navn, når du
foretager betalingen. Gemmer altid betalingsbekræftelsen, da dette kan bruges til at spore en betaling, hvis det er nødvendigt.
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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