Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα τέλη, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, τις ενέργειες μετά την εξόφληση κ.λπ.
στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε κάθε κράτος μέλος.
Πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής; Εάν ναι, σημειώστε τα ισχύοντα δικαστικά τέλη. Για
να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής, τις ενέργειες μετά την πληρωμή, κ.λπ. επιλέξτε
μία από τις σημαίες που εμφανίζονται δεξιά.
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία
απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να
συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Ελλάδα

Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Όταν ο αιτών (ιδιώτης ή πληρεξούσιος δικηγόρος του) υποβάλλει αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής (έντυπο Α του
Κανονισμού 1896/2006) σε Δικαστήριο, καταβάλλει και τα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα, που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Εάν την
αίτηση την υποβάλλει ο αιτών αυτοπροσώπως, χωρίς την εκπροσώπηση πληρεξούσιου δικηγόρου, απαλλάσσεται από την
καταβολή προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (βλ. αιτιολογική σκέψη 26 του Κανονισμού). Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση και εκδοθεί
η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής (έντυπο Ε του Κανονισμού) και, στη συνέχεια, μη ασκηθεισών αντιρρήσεων, κηρυχθεί αυτή
εκτελεστή (έντυπο Ζ), ο αιτών λαμβάνει απόγραφο, καταβάλλοντας το τυχόν τέλος απογράφου ανάλογα με το είδος της απαίτησης
(βλ. Κώδικα τελών Χαρτοσήμου).
Τι τέλη επιβάλλονται;
Επί κατάθεσης του εντύπου Α καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου (που επικολλάται στην αίτηση, βλ. Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου) και
τέλος δικαστικού ενσήμου (αγορά αγωγόσημου ή προσκόμιση απόδειξης είσπραξης τύπου Β από ΔΟΥ, που τοποθετούνται στο
φάκελο της δικογραφίας, βλ. ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63Ι παρ. ΙΓ1 ν. 4093/2012: 8 τοις χιλίοις επί του
κεφαλαίου του αιτούμενου ποσού πλέον εισφορών υπέρ τρίτων).
Πόσο θα πληρώσω;
Ο υπολογισμός του ποσού των δικαστικών εξόδων γίνεται με βάση του αιτούμενο ποσό της Διαταγής σύμφωνα με την ανωτέρω
νομοθεσία.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Το Δικαστήριο δεν θα επιληφθεί της διαδικασίας έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής ή έκδοσης απογράφου επί
κηρυχθείσας εκτελεστής Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Μόνον αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το έντυπο Α ή από το οποίο ζητείται η έκδοση απογράφου με
βάση το έντυπο Ζ. Προς το παρόν δεν προβλέπεται ηλεκτρονική πληρωμή των δικαστικών εξόδων.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Να υποβάλει ο αιτών την αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Ισπανία

Eισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω εγκαίρως τα δικαστικά τέλη;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Eισαγωγή
Τα δικαστικά τέλη σε αστικές υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καταβάλλονται
στο Δημόσιο κατά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας κατόπιν αίτησης ενός εκ των μερών. Tα τέλη ρυθμίζονται από τον νόμο
10/2012 της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με ορισμένα δικαστικά τέλη στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης και το Εθνικό
Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ), όπως τροποποιήθηκε από το
βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 3/2013 της 22ας Φεβρουαρίου 2013 και την υπουργική απόφαση HAP/2662/2012 της 13ης
Δεκεμβρίου 2012 (όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση HAP/490/2013 της 27ης Mαρτίου 2013).
Σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1/2015 της 27ης Φεβρουαρίου 2015 για τους
μηχανισμούς δεύτερης ευκαιρίας, τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης και άλλα μέτρα κοινωνικής φύσης (Real Decreto
Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden
social), με το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω ο προαναφερόμενος νόμος 10/2012.
Tα τέλη καταβάλλονται στην Εφορία (Agencia Tributaria) με τηλεφόρτωση εντύπου το οποίο συμπληρώνεται ως εξής ( κλι
κ εδώ) ή μέσω εφαρμογής η οποία δημιουργεί το έντυπο μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων ( κλικ εδώ) και επιτρέπει την επιγ
ραμμική πληρωμή (η επιλογή αυτή είναι επί του παρόντος δυνατή μόνο για τις μεγάλες εταιρείες).
Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την υποβολή του εντύπου Α. Η πληρωμή των τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί
από τον νομικό εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο (abogado) εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου στον φόρο, ιδίως σε
περίπτωση που αυτός δεν διαμένει στην Ισπανία. Ο κάτοικος αλλοδαπής δεν χρειάζεται να αποκτήσει αριθμό φορολογικού
μητρώου πριν από τη δήλωση βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό. Ο νομικός εκπρόσωπος ή ο δικηγόρος δεν φέρει
φορολογική ευθύνη για την πληρωμή αυτή.
Τι τέλη επιβάλλονται;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, υπεύθυνο για την καταβολή του τέλους είναι το πρόσωπο το οποίο
κινεί τη δικαστική δραστηριότητα που παράγει τη γενεσιουργό αιτία της καταβολής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει αξίωση ή
ανταξίωση μέσω του εντύπου Α, μόνο όταν η σχετική αξίωση στηρίζεται σε έγγραφο που αποτελεί εξωδικαστικό εκτελεστό τίτλο
σύμφωνα με το άρθρο 517 του νόμου 1/2000 της 7ης Ιανουαρίου 2000 περί πολιτικής δικονομίας (Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil) και υπερβαίνει το ποσό των 2 000 EUR. Εάν είναι εκτελεστός δικαστικός τίτλος, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση πληρωμής. Ομοίως, εξαιρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δωρεάν
νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας), εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής
συνδρομής που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Πόσο θα πληρώσω;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι καταβλητέο το σταθερό ποσό των 100 EUR συν ένα μεταβλητό
ποσό το οποίο εξαρτάται από το ποσό που ζητείται και το οποίο υπολογίζεται εφαρμόζοντας επί της φορολογητέας βάσης τον
συντελεστή που αντιστοιχεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Φορολογητέα βάση

Υπόχρεος στον φόρο Συντελεστής Μέγιστο μεταβλητό ποσό τελών

Από 0 EUR έως 1 000 000 EUR Νομικό πρόσωπο

0,50 %

Από 1 000 000 EUR και άνω

0,25 %

Νομικό πρόσωπο

10 000 EUR

Η φορολογητέα βάση είναι το ποσό της δικαστικής διαδικασίας. Για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το ποσό της
δικαστικής διαδικασίας αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της βασικής απαίτησης συν τους τόκους και τις συμβατικές ποινές.
Για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με φορολογητέα βάση 9 000 EUR που αφορά νομικό πρόσωπο, το τέλος
θα ανέρχεται σε 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Εάν δεν προσκομιστεί ευθύς εξαρχής απόδειξη είσπραξης των τελών, ο γραμματέας του δικαστηρίου (Letrado de la
Administración de Justicia) ζητά από τον υπόχρεο στον φόρο να προσκομίσει την εν λόγω απόδειξη και δεν επεξεργάζεται το
έντυπο αίτησης μέχρι την παραλαβή της. Η μη προσκόμιση απόδειξης υποβολής της δήλωσης βάσει της οποίας υπολογίζεται το
ποσό δεν εμποδίζει την εφαρμογή των προθεσμιών που προβλέπονται από το δικονομικό δίκαιο. Συνεπώς, εάν τα τέλη δεν
καταβληθούν μετά το σχετικό αίτημα του γραμματέα του δικαστηρίου, η διαδικαστική πράξη δεν επιτρέπεται να προχωρήσει και η
διαδικασία είτε θα συνεχιστεί, είτε θα περατωθεί, ανάλογα με την περίπτωση.
Πως μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν με τη διαδικασία δήλωσης βάσει της οποίας υπολογίζεται το ποσό, πριν από την υποβολή της
διαδικαστικής πράξης από το οικείο μέρος. Τα τέλη καταβάλλονται μέσω του επίσημου εντύπου 696 για τη δήλωση βάσει της
οποίας υπολογίζεται το ποσό για την άσκηση δικαστικής εξουσίας, το οποίο συμπληρώνεται ως εξής (κλικ εδώ), ή μέσω
εφαρμογής η οποία δημιουργεί το έντυπο μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων ( κλικ εδώ). Η πληρωμή μπορεί να
πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες είσπραξης. Tο έντυπο είναι διαθέσιμο στα ισπανικά και
στα αγγλικά.
Η επιγραμμική (online) πληρωμή είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, μέσω τραπεζικού
εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας, χρέωσης από τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ., δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με τα τέλη
τροποποιήθηκε πρόσφατα και δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί τεχνική λύση.
Τα δικαστικά τέλη περιλαμβάνονται στη δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) η οποία ρυθμίζεται με τον νόμο 1/1996
της 10ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη δωρεάν νομική συνδρομή (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita),
κυρίως άρθρα 1-8 και 46-51.
Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.justiciagratuita.es/, μέσω της οποίας μπορούν να
υποβάλλονται αιτήσεις νομικής συνδρομής. Επιλέξτε τον δικηγορικό σύλλογο (Colegio de Abogados) της έδρας του δικαστηρίου
ενώπιον του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Το έντυπο Α πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη είσπραξης των τελών σύμφωνα με το επίσημο έντυπο (σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή), δεόντως επικυρωμένο.

Επί του παρόντος στην Ισπανία δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η
απόδειξη είσπραξης (είτε έχει παραληφθεί σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με
τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα.
Μόλις καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, τα τέλη θα μειωθούν κατά 10 % εφόσον χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή. Ο νόμος
προβλέπει την επιστροφή του 60 % των τελών σε περίπτωση πλήρους συμφωνίας ή αποδοχής της αξίωσης που θέτει τέρμα στη
διαφορά.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Κροατία
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες:

Εισαγωγή
Ποια τέλη ισχύουν;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή
Τα δικαστικά τέλη στη Δημοκρατία της Κροατίας διέπονται από το νόμο περί δικαστικών τελών (Narodne novine (NN), Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 και 157/2013, όπου υπάρχει
κατάλογος των δικαστικών τελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου περί δικαστικών τελών που προβλέπονται στον κατάλογο, τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται με
παράβολα που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Κροατίας, και σε μετρητά μόνον όταν ο φορολογούμενος υποχρεούται να
καταβάλει τέλη άνω των 100 HRK.

Ποια τέλη ισχύουν;
Δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε όλες τις αστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί
δικαστικών τελών. Προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
1. η Δημοκρατία της Κροατίας και τα κυβερνητικά όργανα,
2. τα πρόσωπα και οι φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων,
3. οι εργάτες και υπάλληλοι σε εργατικές διαφορές και οι δημόσιοι υπάλληλοι σε διοικητικές διαφορές που σχετίζονται με την
άσκηση των δικαιωμάτων τους ως δημοσίων υπαλλήλων,
4. οι εργαζόμενοι σε διοικητικές διαφορές που αφορούν τη διαδικασία προπτωχευτικού διακανονισμού,
5. οι ανάπηροι πολέμου της ανεξαρτησίας της Κροατίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
6. σύζυγοι, τέκνα και γονείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, αγνοούνται και κρατούνται στην κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας,
με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
7. σύζυγοι, τέκνα και γονείς όσων σκοτώθηκαν, αγνοούνται και κρατούνται στην κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα
κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,

8. πρόσφυγες, εκτοπισθέντες και επαναπατριζόμενοι, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
9. αποδέκτες κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν επίδομα διαβίωσης,
10. οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών των νεκρών, αγνοουμένων και κρατουμένων κατά την εκτέλεση των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων τους,
11. τέκνα ως διάδικοι σε διαδικασίες διατροφής ή σε διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις που στηρίζονται σε αυτό το δικαίωμα,
12. ενάγοντες σε δίκες για την αναγνώριση μητρότητας και πατρότητας και δαπανών εγκυμοσύνης και τοκετού εκτός γάμου,
13. διάδικοι που αιτούνται αποκατάσταση της ικανότητας δικαιοπραξίας,
14. ανήλικοι που ζητούν άδεια για την απόκτηση της ικανότητας δικαιοπραξίας διότι έχουν καταστεί γονείς,
15. διάδικοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες για την παράδοση τέκνου και για την εφαρμογή της απόφασης σχετικά με το
δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο,
16. ενάγοντες σε διαφορές που αφορούν δικαιώματα που απορρέουν από την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης και
γενικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα δικαιώματα των ανέργων σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης και τα
δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας,
17. ενάγοντες, δηλαδή προσφεύγοντες στο πλαίσιο διαδικασιών για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά οριστικών ατομικών πράξεων, ή για την προστασία από παράνομη πράξη και
18. ενάγοντες σε διαφορές για αποζημίωση λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος,
19. σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αστικές διαδικασίες για συμπληρωματική δικαστική έγκριση και σε συλλογικές
εργατικές διαφορές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο πολιτικών δικών κατά την άσκηση εξουσιών
σωματείων επιχειρήσεων.
Οι ξένες χώρες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή στο πλαίσιο της
αμοιβαιότητας.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο
ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 σημείο 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που ορίζονται από τον
Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους φορείς δήμων και πόλεων, εκτός εάν τους έχει ανατεθεί η άσκηση
δημόσιας εξουσίας με ειδικό νόμο.
Στις διαδικασίες ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη:
για την πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο ενάγων
για απόφαση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο ενάγων
για προσφυγή κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο εναγόμενος
αν η διαδικασία μετατραπεί σε δικαστική διαφορά
για απόφαση, πληρώνει ο ενάγων
για έφεση, πληρώνει ο προσφεύγων
για υπόμνημα αντίκρουσης, πληρώνει το πρόσωπο που υποβάλλει το υπόμνημα (η υποβολή υπομνήματος είναι
προαιρετική)
έκτακτο ένδικο μέσο — επιτρέπεται η αναθεώρηση απόφασης που εξέδωσε δευτεροβάθμιο δικαστήριο εάν η διαφορά
υπερβαίνει το ποσό των 200 000.00 HRK
τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται από τον αιτούντα την αναθεώρηση και το άτομο που απαντά στην αναθεώρηση (η
απάντηση είναι προαιρετική)

Πόσο θα πληρώσω;
II. Καταβάλλεται το ήμισυ των τελών που αναφέρονται στο σημείο I για πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής,
απόφαση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, υπόμνημα αντίκρουσης ή αναθεώρηση.

ΙΙΙ. Καταβάλλεται το διπλάσιο από το ποσό των δικαστικών τελών που αναφέρονται στο σημείο Ι για έφεση κατά της απόφασης ή
αναθεώρηση.
IV. Δεν καταβάλλεται δικαστικό τέλος όταν επιτυγχάνεται δικαστικός συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών;
Τα δικαστικά τέλη εισπράττονται με αναγκαστική εκτέλεση, και στη συνέχεια, εφόσον δεν καταβληθούν αμέσως, επιβάλλεται
επιπλέον επιβάρυνση ύψους 100.00 HRK.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου για τα δικαστικά τέλη, το δικαστήριο πρέπει πρώτα να προειδοποιήσει τον διάδικο για την
υποχρέωση καταβολής των τελών εντός τριών ημερών, και αν ο διάδικος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση, το δικαστήριο
εκδίδει απόφαση για πρόσθετη επιβάρυνση 100 HRK επί των τελών.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη άνω των 100 HRK καταβάλλονται στον εθνικό προϋπολογισμό μέσω τραπέζης ή ταχυδρομείου, στον
λογαριασμό του εθνικού προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Για την καταβολή των δικαστικών τελών από το εξωτερικό πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
SWIFT: NBHRHR2X
ΙΒΑΝ: HR1210010051863000160
Τρέχων λογαριασμός (CC): 1001005-1863000160
Τύπος: HR64
Αριθ. αναφοράς: 5045-20735-Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (ή άλλος αναγνωριστικός αριθμός του πληρωτή)
Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξ ονόματος της Εμποροδικείου του Ζάγκρεμπ
Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει το τέλος για την υπόθεση ________ (αριθμός υπόθεσης, καθώς και περιγραφή της
πληρωμής, π.χ. δικαστικά τέλη για την πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής)

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, η απόδειξη της πληρωμής πρέπει να αποσταλεί στο δικαστήριο που εκδικάζει την
υπόθεση για την οποία καταβάλλεται το τέλος, αναφέροντας επίσης τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός) ή όταν
υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη της
τραπεζικής πληρωμής.
Οι διάδικοι εν γένει αποστέλλουν τα έγγραφα στο δικαστήριο ταχυδρομικώς (με συστημένη ή συνήθη αποστολή).
I. Για αγωγή, ανταγωγή, απόφαση και ένσταση για πληρωμή, τα δικαστικά τέλη είναι ανάλογα με το ποσό της διαφοράς
(υπολογίζεται μόνο για το ποσό της κύριας προσφυγής χωρίς τόκους και έξοδα), ως εξής:
άνω των... HRK

έως... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Καταβάλλεται τέλος 500,00 HRK για ποσά άνω των 15 000,00 HRK και 1% της διαφοράς άνω των 15 000.00 HRK, αλλά όχι
περισσότερο από 5 000.00 HRK.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις

πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2015

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Κύπρος

Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Ο Διαδικαστικός Κανονισμός που διέπει την εφαρμογή της Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής στην Κύπρο είναι ο περί
Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής Διαδικαστικός Κανονισμός του 2008 (7/2008), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 12
/6/2008.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Ο άρθρο 25 του εν λόγω Κανονισμού προνοεί ότι τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα δεν θα υπερβαίνουν τα δικαστικά έξοδα
συνήθους αστικής διαδικασίας, τα οποία ισχύουν στην αντίστοιχη κλίμακα για τις αγωγές, όπως αυτά διαλαμβάνονται στο Έντυπο
Η του παραρτήματος VIII (το οποίο επισυνάπτεται κατωτέρω).
Πόσο θα πληρώσω;
Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 2 ανωτέρω.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της αίτησης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής είναι η πληρωμή των δικαστικών τελών.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρωθούν μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Ακολούθως, αφού η Κεντρική Τράπεζα βεβαιώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο για την αποστολή του εμβάσματος με πιστωτική
σημείωση, ο φάκελος παραπέμπεται στον αρμόδιο Δικαστή το οποίο διατάσσει την εκτέλεση του Διατάγματος Ευρωπαϊκής
Πληρωμής εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Κανονισμός 25, παράγραφος 2 του περί Διαδικασίας

Έντυπο Η

Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής Διαδικαστικού Κανονισμού του. 2008
Στοιχείο

(α) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

Χαρτόσημα €
17,00

θέματος υπερβαίνει τα €100 όχι όμως τα €500
(β) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

31,00

θέματος υπερβαίνει τα €500 όχι όμως τα €2.000
(γ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

48,00

θέματος υπερβαίνει τα €2.000 όχι όμως τα €10.000
(δ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

94,00

θέματος υπερβαίνει τα €10.000 όχι όμως τα €50.000
(ε) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

154,00

θέματος υπερβαίνει τα €50.000 όχι όμως τα €100.000
(στ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

256,00

θέματος υπερβαίνει τα €100.000 όχι όμως τα €500.000
(ζ) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου θέματος

342,00

υπερβαίνει τα €500.000 όχι όμως τα €2.000.000
(η) Όταν το ποσό το οποίο απαιτείται ή η αξία του επίδικου

427,00

θέματος υπερβαίνει τα €2.000.000

Νοείται ότι αν μετά την καταχώριση της αγωγής το απαιτούμενο από τον ενάγοντα ποσό αυξηθεί, τότε θα καταβάλλεται η διαφορά
σε τέλη.
Νοείται ότι αν με την καταχώριση ανταπαίτησης η αξία του επίδικου θέματος αυξηθεί, η διαφορά σε τέλη καταβάλλεται από τον
εναγόμενο (ανταπαιτητή).
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/10/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Βόρεια Ιρλανδία

Μέχρι στιγμής δεν ισχύουν δικαστικά τέλη.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2019

