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Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?
Bevezetés
A kis értékű követelések eljárásában az alábbi bírósági illetékeket kell megfizetni:
A kis értékű követelések bírósága előtt folyó eljárások szabályairól szóló 380.01. sz. másodlagos jogszabály második mellékletének A. díjszabása.
A polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyv (Málta Törvényei, 12. fejezet) B. díjszabásának 2. cikke.
A bírósági hivatali illetékek nem fizethetők meg elektronikusan.
Milyen illetéket kell fizetnem?
„A” formanyomtatvány – keresetlevél esetében
„C” formanyomtatvány – válasz-formanyomtatvány esetében
„D” formanyomtatvány – a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletről szóló tanúsítvány esetében
Mennyit kell fizetni?
„A” formanyomtatvány – keresetlevél: 40,00 EUR bírósági hivatali illeték és 7,20 EUR az alperesek értesítéséért.
„C” formanyomtatvány – válasz-formanyomtatvány: 25,00 EUR bírósági hivatali illeték és 7,20 EUR az értesítésért.
„D” formanyomtatvány – tanúsítvány a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletről: 20,00 EUR bírósági hivatali illeték.
Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?
A formanyomtatványt nem dolgozzák fel, amíg a bírósági illetéket nem fizeti be.
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
A bírósági illetéket az alábbi bankszámlára tudja befizetni:
A számlatulajdonos neve

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (nemzetközi bankszámlaszám)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nemzeti banki kód

SORT CODE 01100

Számlaszám

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kód

MALTMTMT

A bank neve

CENTRAL BANK OF MALTA

A bank címe

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MÁLTA

A számla pénzneme

EURÓ

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?
Be kell mutatnia az azon bank által kiállított bizonylatot, amelyen keresztül az átutalást végezte.
Utolsó frissítés: 04/05/2021
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

