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Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Litouwen
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Inleiding
Europese geringe vorderingen worden betaald op basis van het zegelrecht dat is vastgesteld in artikel 1 (1) van het Litouwse
wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Overeenkomstig resolutie nr. 1240 van de regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van
de regels voor de berekening, de betaling, de verrekening en de terugbetaling van de verschuldigde bedragen, kunt u ook een
elektronisch zegelrecht betalen.
Wat zijn de vergoedingen?
De gerechtskosten van het in het volgende punt bedoelde bedrag worden betaald.
Hoeveel moet ik betalen?
Afhankelijk van het bedrag van de vordering, 3 %, maar ten minste 50 liter. Van het bedrag van het zegelrecht dat uit hoofde van
het betrokken processtuk moet worden betaald, is 75 % verschuldigd, met een minimum van tien Litas, om de stukken en de
bijlagen bij het gerecht uitsluitend langs elektronische weg aan de rechtbank voor te leggen.
Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?
De aanvraag moet vergezeld gaan van de documenten en andere bewijsstukken waarop de eiser zijn vorderingen baseert,
alsmede het bewijs dat de gerechtskosten zijn betaald.
Indien de gerechtskosten niet zijn betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit en stelt zij een toereikende termijn vast, met een
termijn van ten minste zeven dagen, om de tekortkoming te verhelpen. Het besluit wordt uiterlijk op de werkdag volgende op de
dag van de vaststelling ervan verzonden.
Indien de betrokken partij na de indiening van het processtuk de gebreken overeenkomstig de aanwijzingen van de rechter en
binnen de gestelde termijn rectificeert, wordt het processtuk geacht te zijn neergelegd op zijn oorspronkelijke datum van indiening
bij het gerecht. Indien dit niet het geval is, wordt het processtuk geacht niet te zijn ingediend, en wel uiterlijk vijf werkdagen na de
uiterste datum voor de vaststelling van de gebreken van de termijn, dan wordt de rechter, samen met de bijlagen, aan de
verzoeker teruggezonden.
Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?
Het zegelrecht bij de keuze van de betalingswijze (elektronische bank-, contante of bestelbetalingen en andere) wordt gestort in
een gespecificeerde begrotingsinkomsten waarmee rekening wordt gehouden door de belastinginspectie van de staat in het kader
van de begroting van het ministerie van Financiën.

Wat moet u doen als de betaling wordt verricht?
De betalingsopdracht of een ander betalingsbewijs wordt ten laste van de betalingsopdracht of een ander betalingsbewijs
gehouden, met de volgende vermelding:
1. de naam van de betaler, het persoonlijk identificatienummer (of de naam en de code van de rechtspersoon indien het
stempel door een rechtspersoon wordt betaald);
2. naam, persoonlijk identificatienummer (of naam en code van de rechtspersoon, indien andere partij een rechtspersoon is)
van de andere partij (verweerder, schuldenaar of andere partij);
3. datum van betaling;
4. de code van de bijdrage;
5. het bedrag van de heffing;
6. het doel van de betaling (vermelding van de betaling van het zegelrecht en de naam van de rechtbank die de procedure
inleidt).
Wanneer een representatieve vergoeding verschuldigd is door een vertegenwoordiger van de partij in de procedure (advocaat,
assistent of andere persoon die de belangen van de partij vertegenwoordigt), wordt in het document dat de betalingsopdracht of
de andere betaling certificeert, naast de bovengenoemde gegevens de naam, het persoonlijk identificatienummer (of de naam en
de code van de rechtspersoon vermeld, indien de partij in de procedure een rechtspersoon is) van de vertegenwoordigde partij
vermeld.
Indien de gerechtskosten elektronisch worden betaald, worden geen documenten verstrekt die de betaling van de gerechtskosten
bevestigen.
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