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Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Malta
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Inleiding
De kosten voor deze procedure zijn de volgende:
Vergoeding van een tweede lijst van subsidiaire wetgeving 380.01, regels betreffende de gerechten voor geringe vorderingen.
Art. 2 B van hoofdstuk 12 van de wetten van Malta, het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering.
De betaling van de bijdrage van het register kan niet langs elektronische weg geschieden.

Welke tarieven zijn van toepassing?
Formulier A — Vorderingsformulier
Formulier C — Antwoordformulier
FORMULIER D — Certificaat betreffende een beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen

Hoe moet ik betalen?
Formulier A — aanvraagformulier: 40.00 euro ter zake en 7.20 euro voor de kennisgeving van de verweerder.
Formulier C — Antwoordformulier: 25.00 euro ter zake en 7.20 euro voor de kennisgeving
FORMULIER D — Certificaat betreffende een beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen: 20.00 euro ter zake

Wat als u niet op tijd betalen gerechtskosten?
De vorm niet wordt verwerkt tot de betaling

Hoe kan ik het gerecht?
De gerechtskosten te betalen op de volgende bankrekening:
Naam van de rekeninghouder

Kas van Malta

IBAN (International Bank Account)

MT 55malt 011000040001eurcmg 5001H

Nationale centrale bank

Bankcode 01100

Rekeningnummer

40 001 eur-cmg 5-001-H

BIC/SWIFT-code

Maltmtmt

Naam van de bank

Centrale bank van Malta

Adres van de bank

Castille Place
Valletta
Malta

Valuta van de rekening

Euro

Wat moet ik doen na de betaling?
Productie door middel van ontvangst door de bank die de transactie heeft plaatsgevonden,
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