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Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Τσεχική ∆ηµοκρατία
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Εισαγωγή
Ποια τέλη πρέπει να καταβληθούν;
Ποιο ποσό;#03
Ποιες είναι οι συνέπειες της καθυστερημένης καταβολής των τελών;
Πώς και πού πρέπει να καταβληθούν τα δικαστικά τέλη;#05
Τι να κάνετε μετά την πληρωμή των τελών;
Εισαγωγή
Τα δικαστικά τέλη διέπονται από τον νόμο αριθ. 549/1991 σχετικά με τα δικαστικά τέλη. Ο πίνακας τελών προσαρτάται στον νόμο.
Τα τέλη καταλογίζονται στον εθνικό προϋπολογισμό.
Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό
των 5 000 CZK μπορούν επίσης να καταβάλλονται από φορολογικά επισήματα.
Ποια τέλη πρέπει να καταβληθούν;
Για τη διαδικασία μικροδιαφορών, τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Οι ίδιοι κανόνες
ισχύουν και για άλλες αστικές διαδικασίες.
Ποιο ποσό;
Οι συντελεστές των τελών για τις διαδικασίες καθορίζονται ως σταθερό ποσό ή ως ποσοστό της βάσης του τέλους. Το ποσοστό
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη βάση του τέλους με τον συντελεστή του τέλους. Τα επιμέρους ποσοστά καθορίζονται στο
παράρτημα του νόμου αριθ. 549/1991 σχετικά με τα δικαστικά τέλη.
Από την άποψη της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, ο βασικός κανόνας βασίζεται σε ένα χρηματικό κριτήριο. Για την
εκδίκαση αστικής διαφοράς σχετικής με την καταβολή ποσού 20 000 CZK, καταβάλλεται κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 1000
τσεχικών κορωνών (CZK).
Ποιες είναι οι συνέπειες της καθυστερημένης καταβολής των τελών;
Εάν το καταβλητέο τέλος για την άσκηση της αγωγής, της προσφυγής, της προσφυγής ή της προσφυγής δεν έχει καταβληθεί, το
δικαστήριο καλεί τον φορολογούμενο να την καταβάλει εντός προθεσμίας τουλάχιστον 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο
μπορεί να ορίσει συντομότερη προθεσμία. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο παύει τη δικαστική διαδικασία. Η
καταβολή του τέλους μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εάν, μετά την άσκηση της προσφυγής ενώπιον του, το εφετείο κρίνει ότι το οφειλόμενο τέλος δεν έχει καταβληθεί, το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο καλεί τον φορολογούμενο να καταβάλει το ποσό εντός τουλάχιστον 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση, το
εφετείο μπορεί να ορίσει συντομότερη προθεσμία. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο παύει τη
διαδικασία. Η καταβολή του τέλους μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη. Η διαδικασία της άδειας εφαρμόζεται
mutatis mutandis στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της άδειας.
Εάν η αναστολή της διαδικασίας για τη μη καταβολή του φόρου λήξει, παύει να ισχύει.
Πώς και πού πρέπει να καταβληθούν τα δικαστικά τέλη;

Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τα τραπεζικά στοιχεία διατίθενται
στους δικτυακούς τόπους των επιμέρους δικαστηρίων, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη https://www.justice.cz/.
ps://www.justice.cz/ Τέλη ύψους 5 000 τσεχικών κορονών μπορούν επίσης να καταβάλλονται από φορολογικά επισήματα.
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Σε υποθέσεις που αφορούν δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο αποφασίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση σε
πρώτο βαθμό.
Τι να κάνετε μετά την πληρωμή των τελών;
Με αποστολή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή μέσω της διάθεσης των σφραγίδων στο αρμόδιο
δικαστήριο, πληρούνται οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου όσον αφορά την καταβολή δικαστικών τελών. Δεν απαιτείται
υποβολή άλλων εγγράφων στο δικαστήριο.
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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