Липень’15

СУДИТИСЯ СТАНЕ
ДОРОЖЧЕ
01 вересня 2015 року набувають чинності нещодавно прийняті
парламентом зміни до законодавства про оплату судового збору
Зазначеними змінами:
• суттєво піднято ставки судового збору;
• підвищено найнижчу та найвищу межу сум, збору що
підлягають оплаті;
• абсолютно змінено підхід щодо оплати збору за перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному порядках

Прийняття працівника на роботу
Судитися
станеправилами
дорожче
за новими
Для зручності, пропонуємо ознайомитись з таблицями щодо основних ставок, що наведені нижче*
За звернення до суду з позовами:
Вид позову, особа що
звертається

БУЛО

СТАЛО

ЗАГАЛЬНІ СУДИ
Позови майнового характеру
Юридичні особи

1 % ціни позову, але не
менше 243,60 грн. та не
більше 3654 грн.

Фізичні особи

1,5 % ціни позову, але не
менше 1218 грн. верхня
межа - відсутня
1% ціни позову але не
менше 487,20 грн. та не
більше 6090 грн.

Позови немайнового характеру
Юридичні особи

243,60 грн.

Фізичні особи

1218 грн.
487,20 грн

ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ
Позови майнового характеру

2 % ціни позову, але не
менше 1827 грн. та не
більше 73 080, грн.

1,5 % ціни позову, але не
менше 1827 грн. та не
більше 182 700 грн.

Позови немайнового характеру

1218 грн.

1218 грн.

Заява про забезпечення позову

1827 грн.

609 грн.

Заява про визнання боржника
банкрутом

6090,00 грн.

12 180 грн.

Заява про визнання кредитором у
справі про банкрутство

1218 грн.

2436 грн.

АДМІНСТРАТИВНІ СУДИ
Позови майнового характеру
Юридичні особи
Фізичні особи

2% розміру майнових вимог,
але не менше 1827 грн. та не
більше 4 872 грн.

1,5 % ціни позову, але не
менше 1218 грн. верхня
межа - відсутня
1% ціни позову але не
менше 487,20 грн. та не
більше 6090 грн

Позови немайнового характеру
Юридичні особи
Фізичні особи

73,08 грн.

1218 грн.
487,20 грн

*Примітка: Звертаємо Вашу увагу, що в основу розрахунків, що наведені в таблиці вище покладено
розмір мінімальної заробітної плати в Україні, що становить 1218 грн. Починаючи з 01.12.2015 р.
розмір мінімальної заробітної плати в Україні зміниться і становитиме 1378 грн., у зв’язку з чим
зміняться і ставки судового збору.

Прийняття працівника на роботу
Судитися
станеправилами
дорожче
за новими
Ставки судового збору щодо апеляційного та касаційного оскарження судових рішень
загальних, господарських та адміністративних судів:
Вид оскарження
Апеляційне оскарження
Касаційне оскарження
За подачу заяви до
Верховного суду

БУЛО

СТАЛО

50 % від суми що підлягає
сплаті при поданні позовної
заяви
70 % від суми що підлягає
сплаті при поданні позовної
заяви
70 % від суми що підлягає
сплаті при поданні позовної
заяви

110 % ставки, що підлягала
сплаті при поданні позовної
заяви, іншої заяви і скарги
120 % ставки, що підлягала
сплаті при поданні позовної
заяви, іншої заяви і скарги
130 % ставки, що підлягала
сплаті при поданні позовної
заяви, іншої заяви і скарги

Рекомендації:
У випадку наявності спорів, що підлягають вирішенню в судовому порядку, фахівці АК «Правочин»
радять звернутися до відповідного компетентного суду у строк до 01.09.2015р., що допоможе зекономити
певні суми на оплаті судового збору.

З будь-яких питань, що пов’язані із цим текстом, прохання звертатися
за електронною адресою: info@pravochin.com.ua
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