Malta

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Malta
De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

Uvod
Katere sodne takse je treba plačati?
Kako bom plačal?
Kaj, če sodnih taks ne plačujete nobenega pravočasno?
Kako lahko plačam sodne takse?
Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod
Dajatve, ki se uporabljajo za ta postopek so naslednji:
Pristojbina za drugi časovni razpored 380.01 subsidiarne zakonodaje, pravil za uslužbence v sporih majhne vrednosti.
Člen 2 tarifi B poglavja 12 Zakonodaje Malte, Zakonika o organizaciji in civilnem postopku.
Plačilo pristojbine za registracijo ni mogoče opraviti elektronsko.

Katere sodne takse je treba plačati?
OBRAZEC A – Obrazec zahtevka
Obrazec C – OBRAZEC ODGOVORA
Obrazec D – potrdilo v zvezi s sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Kako bom plačal?
OBRAZEC A – Obrazec zahtevka: Taksa za evidentiranje 40.00 evrov in 7.20 evrov za priglasitev vsakega toženca.
Obrazec C – Obrazec odgovora: Taksa za evidentiranje 25.00 evrov in 7.20 evrov za priglasitev
Obrazec D – potrdilo v zvezi s sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti: Taksa za evidentiranje znaša 20.00

Kaj, če sodnih taks ne plačujete nobenega pravočasno?
Obrazec se ne obdela, dokler plačilo

Kako lahko plačam sodne takse?
Za plačilo sodne takse na naslednji bančni račun:
Ime imetnika računa

Blagajna vlade Malte

Mednarodna številka bančnega računa (IBAN)

MT 55malt 011000040001eurcmg 5001H

Ključne nacionalne banke

Razvrstitvena bančna koda 01100

Številka računa

5-40 001 eur-cmg 001-H

Koda BIC/SWIFT

Maltmtmt

Ime banke

Central Bank of Malta (Malteška centralna banka)

Naslov banke

Kraj Castille
Valletta
Malta

Valuta računa

Evro

Kaj je treba storiti po plačilu?
Banka prejme proizvodnjo, prek katerih je bila opravljena transakcija
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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