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Introducere
Taxele aplicabile prezentei proceduri sunt următoarele:
A doua listă de legi subsidiare 380.01, Normele privind Tribunalul pentru cererile cu valoare redusă.
Articolul 2 din Tariful B din capitolul 12 din legislația malteză, Codul de organizare și de procedură civilă.
Plata taxei de înregistrare nu se efectuează prin mijloace electronice.
Care sunt tarifele aplicabile?
Formularul A — Formular de cerere
Formularul C — Formular de răspuns
Modelul D — Certificat privind o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă
Ce trebuie să plătesc?
Formularul A — Formular de cerere: 40,00 EUR onorariul de registru și 7,20 EUR pentru notificarea fiecărui pârât.
Formularul C — Formular de răspuns: Taxa de înregistrare în euro pentru 25.00 și 7,20 EUR pentru notificare
Modelul D — Certificat privind o hotărâre în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă: Taxa de
înregistrare euro 20.00
Ce se întâmplă în cazul în care nu există o taxă judiciară în timp?
Formular neprelucrat până la plată
Cum pot plăti taxele judiciare?
Cheltuielile efectuate de Curte în următorul cont bancar pot fi achitate de Curte:
Numele Titularului de cont

GUVERNUL MALTEI

IBAN (International Bank Account)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Cheia Băncii Naționale

SORTAREA CODULUI 01100

Număr de numărare

40 001-CMG5-001-H

Cod BIC/SWIFT

MALTA

Denumirea Băncii

BANCA CENTRALĂ A MALTEI

Adresa băncii

CASTILIA-CASTLE
VALLETTA
MALTA

Moneda contului

EURO

Ce ar trebui să fac după efectuarea plății?
Să prezinte o chitanță efectuată de bancă prin care a fost efectuată tranzacția.
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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