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Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai
Raskite visą informaciją apie mokesčius, galimus mokėjimo būdus, veiksmus atlikus mokėjimą ir kt. taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą
kiekvienoje valstybėje narėje.
Ketinate pasinaudoti Europos mokėjimo įsakymo procedūra? Nepamirškite, kad yra žyminis mokestis. Visą reikiamą informaciją apie mokesčius, galimus jų
mokėjimo būdus, po to atliktinus veiksmus ir pan. rasite spustelėję reikiamą vėliavėlę dešinėje.
Paskutinis naujinimas: 18/01/2019
Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija
neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama
teisiniame pranešime.
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Ispanija
Įvadas
Kokie mokesčiai taikomi?
Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?
Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?
Kaip galima sumokėti mokestį?
Ką reikia atlikti mokant mokestį?
Įvadas
Žyminis mokestis civilinėse bylose, įskaitant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra valstybinė rinkliava, ir jis turi būti sumokėtas tuo metu, kai šalis
pateikia ieškinį dėl bylos iškėlimo. Šį mokestį reglamentuoja
2012 m. lapkričio 20 d. Įstatymas 10/2012, kuriuo reglamentuojami tam tikri mokesčiai, susiję
su teisingumo vykdymu ir Nacionaliniu toksikologijos ir teismo medicinos institutu (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 , su pakeitimais, padarytais
2013 m.
vasario 22 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 3/2013), ir
2012 m. gruodžio 13 d. Nutarimas HAP/2662/2012 su pakeitimais, padarytais
2013 m. kovo
27 d. Nutarimu HAP/490/2013(Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo).
Be to, jis reglamentuojamas
2015 m. vasario 27 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 1/2015 dėl antros galimybės, finansinės naštos mažinimo ir kitų
socialinio saugumo priemonių (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social), kuriuo pirmiau minėtas Įstatymas 10/2012 buvo dar kartą iš dalies pakeistas.
Šį mokestį reikėtų sumokėti
Mokesčių tarnybai,
naudojantis atsisiunčiama forma, kurią reikėtų užpildyti nustatyta tvarka ( žr. čia), arba el. forma,
kurią galima sugeneruoti užpildžius duomenis ( žr. čia) ir taip mokestį
sumokėti el. būdu, tačiau kol kas tai įmanoma tik didelėms įmonėms.
Mokestis turėtų būti sumokėtas pateikiant A formos prašymą. Apmokestinamojo asmens vardu ir interesais jį gali sumokėti teisinis atstovas arba advokatas,
visų pirma tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo neturi pastovios gyvenamosios vietos Ispanijoje ir kai jis turi turėti mokesčių mokėtojo kodą, kad galėtų
deklaruoti mokesčius. Dėl šio mokesčio mokėjimo teisiniam atstovui arba advokatui netaikomos mokestinės prievolės.
Kokie mokesčiai taikomi?
Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį privalo mokėti apmokestinamieji asmenys, vykdantys teisinę veiklą ir atliekantys šiuo mokesčiu
apmokestinamus veiksmus, t. y. asmenys, pateikiantys su A forma ieškinį arba priešieškinį, kai taip pateikiamas reikalavimas yra grindžiamas neteisminiu
vykdomuoju dokumentu, atitinkančiu
2000 m. sausio 7 d. Įstatymo 1/2000 dėl civilinio proceso 517 straipsnį, ir ieškinio suma viršija 2 000 EUR, tačiau, jei
tai vykdomasis procesinis dokumentas, jam mokestis netaikomas. Mokestis taip pat netaikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę
gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei jie atitinka teisinę pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Kokio dydžio mokestis turėtų būti sumokėtas?
Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą privaloma sumokėti fiksuotą 100 EUR sumą ir kintamo dydžio sumą, kuri priklauso nuo ieškinyje nurodytos
sumos dydžio ir yra nustatoma mokesčio pagrindui taikant mokesčio dydį, kaip nustatyta šioje lentelėje:
Mokesčio pagrindas

Apmokestinamasis asmuo

Mokesčio dydis

Nuo 0 iki 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,50 %

Nuo 1 000 000 €

Juridinis asmuo

0,25 %

Didžiausia kintamoji mokesčio dalis
10 000 €

Apmokestinama suma – tai žyminio mokesčio suma. Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą žyminio mokesčio suma – tai mokesčio už pagrindinę
ieškinio dalį suma su palūkanomis ir netesybomis.
Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, jei mokesčio pagrindas būtų 9 000 EUR, juridiniam asmeniui taikomo mokesčio suma būtų tokia: 100 EUR + 9
000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.
Kas atsitiks, jei žyminis mokestis nebus sumokėtas laiku?
Jeigu įrodymas, kad mokestis yra sumokėtas, nepateikiamas, Teismų administracijos teisininkas (Letrado de la Administración de Justicia) turi paprašyti, kad
apmokestinamasis asmuo jį pateiktų, ir negali nagrinėti jo pateiktų dokumentų, kol nebus pateiktas minėtas įrodymas. Jeigu nepavyksta pateikti įrodymo, kad
mokestis yra sumokėtas, procesiniai terminai ir toliau bus skaičiuojami, tad šio mokesčio nesumokėjus ir po to, kai gaunamas Teismų administracijos
teisininko prašymas, procesiniai veiksmai nebus atliekami ir procesas bus atitinkamai tęsiamas arba baigiamas.
Kaip galima sumokėti mokestį?
Mokestis privalo būti sumokėtas deklaruojant, prieš atitinkamai šaliai pateikiant procesinį dokumentą. Mokestis turėtų būti sumokėtas užpildant
oficialią
formą 696, skirtą mokesčiams už procesinius teismo veiksmus deklaruoti ir pildomą nustatyta tvarka ( žr. čia), arba el. formą, kurią galima sugeneruoti
užpildžius duomenis ( žr. čia). Mokestis gali būti sumokėtas bet kurioje tokius mokesčius priimančioje
finansų įstaigoje, o pati forma yra parengta
ispanų ir
anglų kalbomis.
Mokestį sumokėti el. būdu (banko pavedimu, kreditine kortele, debeto pervedimu ir pan.) šiuo metu gali tik didelės bendrovės, nes tokius mokesčius
reglamentuojantis teisės aktas pakeistas neseniai ir techninės galimybės vis dar yra ribotos.
Žyminiai mokesčiai yra įtraukti į nemokamą teisinę pagalbą, reglamentuojamą
1996 m. sausio 10 d. Įstatymu 1/1996 dėl nemokamos teisinės pagalbos (
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), visų pirma jo 1–8 ir 46–51 straipsniais.

Atitinkama informacija apie teisę gauti teisinę pagalbą yra pateikta internete adresu

http://www.justiciagratuita.es/. Šiame puslapyje galima pasirinkti

advokatų asociaciją (Colegio de Abogados), kuri yra įsteigta vietovėje, kurioje veikia bylą nagrinėsiantis teismas.
Ką reikia atlikti mokant mokestį?
Prie A formos turi būti pridėtas tinkamai patvirtintas ir oficialios formos reikalavimus atitinkantis įrodymas (popieriuje arba el. formoje), kad mokestis yra
sumokėtas.
Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokėjimo įsakymo formų Ispanijoje dar neįmanoma persiųsti el. būdu, todėl įrodymas (pateikiamas popieriuje
arba el. formoje), kad mokestis yra sumokėtas, turėtų būti išspausdintas popieriuje ir siunčiamas kartu su kitais reikiamais dokumentais.
Kai jį bus įmanoma pateikti el. būdu, ši galimybė ja pasinaudojusiems kainuos 10 proc. mažiau. Įstatymu nustatyta, kad 60 proc. mokesčio turi būti
sugrąžinta, jeigu ieškinys visiškai pripažįstamas arba sudaroma taikos sutartis ir taip baigiamas ginčo nagrinėjimas.
Paskutinis naujinimas: 12/09/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Kroatija
Įvadas
Kokius mokesčius reikia mokėti?
Kiek reikės mokėti?
Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?
Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?
Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?
Įvadas
Žyminiai mokesčiai Kroatijos Respublikoje reglamentuojami Žyminių mokesčių įstatymu (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys)
Nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 ir157/2013, kuriame nustatytas žyminių mokesčių dydis.

Pagal Žyminių mokesčių įstatymo 6 straipsnį nustatyto dydžio žyminis mokestis turi būti sumokėtas atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos nustatytą rinkliavą ir
mokamas grynaisiais pinigais tik jeigu mokesčių mokėtojas turi pareigą sumokėti didesnius nei 100 HRK (Kroatijos kunų) mokesčius.
Kokius mokesčius reikia mokėti?
Žyminiai mokesčiai mokami visose civilinėse bylose pagal Žyminių mokesčių įstatymo 6 straipsnį. Žyminio mokesčio nemoka:
Kroatijos Respublika ir vyriausybės įstaigos;
viešosios valdžios įgaliojimus vykdantys asmenys ir įstaigos, kai jos įgyvendina šiuos įgaliojimus;
darbuotojai darbo ginčuose ir pareigūnai administraciniuose ginčuose, susijusiuose su jų teisių, kylančių iš oficialių santykių, įgyvendinimu;
darbuotojai administraciniuose ginčuose, kylančiuose iš susitarimo iki bankroto paskelbimo;
neįgalūs Kroatijos Nepriklausomybės karo veteranai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
per Kroatijos Nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų karių sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais
dokumentais;
per Kroatijos Nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių ir sulaikytų asmenų sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais
dokumentais;
pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir grįžtantieji asmenys remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
socialinės paramos gavėjai, kurie gauna dienpinigius;
humanitarinės organizacijos ir neįgaliųjų, žuvusių, dingusių ar sulaikytų asmenų šeimų klausimus sprendžiančios organizacijos, kai vykdo humanitarinę veiklą;
vaikai, kurie yra išlaikymo bylos arba bylos, susijusios su pagal šią teisę pareikštais reikalavimais, šalys;
ieškovai bylose dėl motinystės ir tėvystės pripažinimo ir dėl išlaidų, patirtų nėštumo metu ir gimus nesantuokiniam vaikui, atlyginimo;
veiksnumą atkurti siekiančios šalys;
nepilnamečiai, siekiantys įgyti visišką veiksnumą dėl to, kad tapo tėvais;
bylos, kurioje siekiama perduoti vaiką ir įgyvendinti sprendimą dėl bendravimo su vaiku teisių, šalys;
ieškovai ginčuose dėl teisių, kylančių iš privalomojo pensijos ir bendrojo sveikatos draudimo, dėl bedarbio teisių pagal darbo teisės aktus ir socialinės
gerovės teisių;
ieškovai, t. y. pareiškėjai bylose dėl Konstitucijoje garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių, kurios pažeidžiamos individualiais aktais, apsaugos arba dėl
apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, ir
ieškovai ginčuose dėl kompensacijos už aplinkos taršą;
profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų asociacijos civilinėse bylose dėl perkėlimo patvirtinimo ir kolektyviniuose darbo ginčuose ir profesinių sąjungų
atstovai civilinėse bylose dėl darbuotojų tarybos įgaliojimų įgyvendinimo.
Užsienio valstybė atleidžiama nuo mokesčių mokėjimo, jeigu taip nustatyta tarptautinėje sutartyje arba galioja abipusiškumo principas.
Kilus abejonėms dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, teismas kreipiasi į Teisingumo ministeriją prašydamas pateikti išaiškinimą.
Šio straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatos taikomos toms humanitarinėms organizacijoms, kurios ministro sprendimu yra laikomos atsakingomis už
socialinę gerovę.
Šio straipsnio 1 dalies nuostata netaikoma savivaldybių ir miestų įstaigoms, išskyrus atvejus, kai pagal specialų įstatymą joms buvo perduoti viešieji valdžios
įgaliojimai.
Europos mokėjimo įsakymo procedūroje galioja šie mokesčiai:
ieškovas sumoka prašymo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
ieškovas sumoka sprendimo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
atsakovas sumoka skundo dėl Europos mokėjimo įsakymo mokestį,
jeigu procedūra perduodama nagrinėti teisme;
ieškovas sumoka teismo sprendimo mokestį;
apeliantas sumoka apeliacinio skundo mokestį;
atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikiantis asmuo sumoka atsiliepimo į apeliacinį skundą mokestį (atsiliepimas nėra privalomas);

išimtinės teisių gynimo priemonės – antrosios instancijos teismo sprendimą galima peržiūrėti kasacine tvarka, jeigu ginčo suma viršija 200 000 HRK;
žyminius mokesčius sumoka peržiūros prašantis pareiškėjas ir atsiliepimą į kasacinį skundą pateikiantis asmuo (atsiliepimas nėra privalomas).
Kiek reikės mokėti?
II. Pusę I dalyje nurodytų mokesčių sumokama už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, priimti sprendimą dėl Europos mokėjimo įsakymo, atsiliepimą
į skundą arba kasacinį skundą.
III. Dvigubą I dalyje nurodytą mokestį reikia mokėti už apeliaciją arba teismo sprendimo peržiūrą.
IV. Žyminis mokestis nemokamas, kai teismo byloje pasiekiamas taikus susitarimas.
Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?
Žyminiai mokesčiai yra išieškomi, o jeigu jie iš karto nesumokami, taikomas papildomas 100 HRK mokestis.

Pagal Žyminių mokesčių įstatymo 39 straipsnį teismas pirmasis įspėja šalį apie prievolę sumokėti mokestį per tris dienas, o jeigu šalis nepaiso šio įspėjimo,
teismas priima sprendimą dėl mokesčio ir nustato papildomą 100 HRK mokestį.
Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?
Didesni nei 100 HRK mokesčiai per bet kurį banką arba pašto tarnybą mokami į Kroatijos Respublikos nacionalinio biudžeto sąskaitą.
Norint žyminius mokesčius sumokėti iš užsienio, reikia nurodyti šią informaciją:
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Einamoji sąskaita:1001005-1863000160
Forma: HR64
Referencinis Nr. 5045-20735-asmens tapatybės numeris (arba kitas mokėtojo identifikacinis numeris).
Gavėjas: Kroatijos Respublikos finansų ministerija Zagrebo komercinio teismo vardu.
Mokėjimo aprašyme reikėtų nurodyti mokestį už bylą ________ (bylos numeris ir mokėjimo paskirties nurodymas, pvz., žyminis mokestis už prašymą išduoti
Europos mokėjimo įsakymą).
Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?
Sumokėjus mokestį, bylą, užkurią buvo sumokėtas mokestis, nagrinėjančiam teismui reikia nusiųsti mokėjimo įrodymą, įskaitant nagrinėjamos bylos
registracijos numerio nurodymą (jeigu jis žinomas), arba, jeigu ką tik buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, prie prašymo reikia pridėti
mokėjimo banke įrodymą.
Šalys teismui dokumentus reguliariai teikia paštu (registruotu laišku arba įprastu siuntų pristatymo būdu).
I. Už ieškinį, priešieškinį, teismo sprendimą ir prieštaravimą mokėjimui reikia sumokėti ginčo vertei proporcingą žyminį mokestį (kuris apskaičiuojamas
atsižvelgiant tik į pagrindiniame prašyme nurodytą sumą, neįskaičiuojant palūkanų ir išlaidų), kaip nurodyta toliau:
Ginčo vertė nuo

iki HRK

Mokesčio dydis (HRK)

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

500 HRK mokestis mokamas dėl sumų, kurios viršija 15 000 HRK ir 1 proc. skirtumo, susidarančio atėmus 15 000 HRK, bet ne daugiau kaip 5 000 HRK.
Paskutinis naujinimas: 08/12/2015
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Lietuva
Įžanga
Kokie mokesčiai taikomi?
Kiek turiu mokėti?
Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?
Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?
Ką daryti sumokėjus?
Įžanga
Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1–3 dalyse nustatytos žyminio mokesčio
apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ žyminį mokestį galima mokėti ir elektroniniu būdu.
Kokie mokesčiai taikomi?
Mokamas sekančiame punkte nurodyto dydžio žyminis mokestis.
Kiek turiu mokėti?
Už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme
ginčo teisena, tačiau ne mažesnis negu dešimt litų, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar teismo nutartimi asmuo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra
visiškai ar iš dalies atleistas arba kada žyminio mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas.
Jeigu teismui išdavus įsakymą skolininkas pareiškia prieštaravimus ir kreditorius pateikia ieškinį bendra tvarka, ankščiau paminėtas žyminis mokestis
įskaitomas į sumokamą už ieškinį žyminio mokesčio sumą.
Pripažinus kreditoriaus pareiškimą nepaduotu Civilinio proceso kodekso 439 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju, sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjui
negrąžinamas.
Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?
Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas.
Jei žyminis mokestis nesumokėtas, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams
pašalinti. Nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.

Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas
laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.
Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?
Žyminis mokestis asmens pasirinktu apmokėjimo būdu (elektroninė bankininkystė, mokėjimas grynaisiais pinigais ar pavedimu ir kita) mokamas į nurodytą
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.
Ką daryti sumokėjus?
Žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina mokėjimo pavedimas ar kitas mokėjimą patvirtinantis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta:
mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei žyminį mokestį moka juridinis asmuo);
kitos šalies (atsakovo, skolininko ar kt.) vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei kita proceso šalis yra juridinis
asmuo);
mokėjimo data;
įmokos kodas;
mokesčio suma;
mokėjimo paskirtis (nurodoma, kad mokamas žyminis mokestis, ir teismo, kuriame inicijuojama byla, pavadinimas).
Jei žyminį mokestį moka proceso šalies atstovas (advokatas, advokato padėjėjas ar kitas asmuo, atstovaujantis proceso šalies interesams), mokėjimo
pavedime ar kitame mokėjimą patvirtinančiame dokumente, be aukščiau nurodytų duomenų, turi būti nurodomas ir atstovaujamos proceso šalies vardas,
pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei proceso šalis yra juridinis asmuo).
Jei žyminis mokestis mokamas elektroniniu būdu, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai neteikiami.
Paskutinis naujinimas: 06/09/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Šiaurės Airija
Šiuo metu taikytinų mokesčių nėra.
Paskutinis naujinimas: 13/09/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

