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Procentu likmes
Īrija
1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?
Tiesību akti paredz procentu likmes piemērošanu dažādos gadījumos, piemēram, novēlotiem maksājumiem komercdarījumos, ar tiesas spriedumu
apstiprinātiem parādiem, nesamaksātiem nodokļiem vai kavētiem nodokļu maksājumiem.
2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem
un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?
Tabulā norādītās likumisko procentu likmes attiecas uz prasījumiem civillietās un komerclietās:
Likumisko procentu summa/likme

8%

Likumisko procentu piemērošanas kritēriji
(ja nepieciešams, piemēram, kavējums, patērētāju līgums, utt.)

Procenti, kas ir piemērojami ar tiesas spriedumu apstiprinātiem parādiem, sākot
no sprieduma spēkā stāšanās datuma

Juridiskais pamats
1840. gada Īrijas likuma par
parādniekiem 26. nodaļa
un
1981. gada Likuma par tiesām
20. nodaļa
un
Likumpamatots akts 12/1989 —
1981. gada Likums par tiesām,
1989. gada Rīkojums par (procentiem
no tiesas izdevumiem)
1981. gada Likuma par tiesām
22. nodaļas 1) iedaļa
un

8%

Ja tiesa nolemj, ka personai ir jāmaksā naudas summa, noteiktos gadījumos tiesa 1995. gada Likuma par tiesām un
drīkst piespriest arī procentu maksājumu par visu naudas summu vai tās daļu, kas tiesu darbiniekiem 50. nodaļa
pienākas par visu laika periodu vai tā daļu, kas ir pagājis no brīža, kad radās
pamats prasības celšanai, līdz sprieduma pieņemšanas datumam.

un
Likumpamatots akts 12/1989 —
1981. gada Likums par tiesām,
1989. gada Rīkojums par (procentiem
no tiesas izdevumiem)
2002. gada Likuma par tiesām un

Procentus piemēro tiesas piespriestajām izmaksām, sākot no datuma, kad tiek
8%

konstatēta izmaksu summa (kad notikusi pušu vienošanās vai kad minētās
izmaksas ir noteicis tiesas ierēdnis).

tiesu darbiniekiem 30. nodaļa, kurā
veikti grozījumi ar 2004. gada Likuma
par civilatbildību un tiesām 41. nodaļu
un
Likumpamatots akts 544/2004
(rīkojums par uzsākšanu)

Eiropas Centrālās bankas
galvenā refinansēšanas likme
(kas katru gadu tiek noteikta
1. janvārī un 1. jūlijā) plus
8 procentpunkti

Kreditora tiesības pieprasīt likumiskos procentus par kavētu maksājumu, ja
maksājums ir novēlots saistībā ar tirdzniecības līgumiem, kas noslēgti pēc
2013. gada 16. marta

Likumpamatots akts Nr. 580/2012 —
2012. gada Eiropas Kopienu
noteikumi (par kavētiem
maksājumiem komercdarījumos)

Eiropas Centrālās bankas
galvenā refinansēšanas likme
(kas katru gadu tiek noteikta
1. janvārī un 1. jūlijā) plus
7 procentpunkti

Kreditora tiesības pieprasīt procentus par kavētu maksājumu, ja maksājums ir
novēlots saistībā ar tirdzniecības līgumiem, kas noslēgti laikā no 2002. gada
7. augusta līdz 2013. gada 15. martam, un pieprasīto kavēto maksājumu procentu
summa pārsniedz EUR 5,00.

Likumpamatots akts Nr. 388/2002 —
2002. gada Eiropas Kopienu
noteikumi (par kavētiem
maksājumiem komercdarījumos)

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?
Nav piemērojams. Skatīt tabulu iepriekš tekstā.
4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?
Tiesību akti ir pieejami tiešsaistē šādā adresē: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce
Lapa atjaunināta: 13/12/2017
Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās
izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas
Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar
autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

