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Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă
Malta
Introducere
Ce taxe se plătesc?
Ce sumă trebuie să plătesc?
Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?
Cum plătesc taxele judiciare?
Ce trebuie să fac după efectuarea plății?
Introducere
Taxele judiciare aplicabile în cadrul acestei proceduri sunt următoarele:
Lista de tarife A din a doua anexă la legislația secundară 380.01, Normele privind Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă ( Regoli dwar Tribunal Għal
Talbiet Zgħar);
articolul 2 din Lista de tarife B din Codul de organizare și de procedură civilă, care constituie capitolul 12 din Legislația Maltei.
Taxele judiciare nu pot fi plătite prin mijloace electronice.
Ce taxe se plătesc?
Formularul A - Formular de cerere
Formularul C - Formular de răspuns
Formularul D - Certificat privind o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă
Ce sumă trebuie să plătesc?
Formularul A - Formular de cerere: taxă judiciară de 40,00 EUR și 7,20 EUR pentru notificarea fiecărui pârât
Formularul C - Formular de răspuns: taxă judiciară de 25,00 EUR și 7,20 EUR pentru notificare
Formularul D - Certificat privind o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă: taxă judiciară de 20,00 EUR
Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?
Formularul nu va fi prelucrat decât după efectuarea plății.
Cum plătesc taxele judiciare?
Taxele judiciare pot fi plătite în următorul cont bancar:
Titularul contului

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (număr de cont bancar internațional)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Cheia Băncii Naționale

SORT CODE 01100

Numărul contului

40001EUR-CMG5-001-H

Cod BIC/SWIFT

MALTMTMT

Denumirea băncii

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa băncii

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Moneda contului

EUR

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?
Trebuie să prezentați chitanța eliberată de banca prin intermediul căreia s-a efectuat tranzacția.
Ultima actualizare: 08/04/2020
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale
actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi
modificate în curând.

