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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 aplicabile acestei proceduri sunt prevăzute la articolul 1 alineatul (2), la articolul 2 și la articolul 13 alineatul (1) din Lista de tarife B din Codul de
organizare și de procedură civilă (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili), care constituie capitolul 12 din Legislația Maltei (Liġijiet ta’ Malta).
Taxele judiciare nu pot fi plătite prin mijloace electronice.
Ce taxe se plătesc?
Trebuie achitate taxe pentru acțiunile prevăzute în următoarele formulare:
Formularul A – Cerere de somație europeană de plată
Formular D – Decizie de respingere a unei cereri de somație europeană de plată
Formularul E – Somație europeană de plată
Formularul F – Opoziție la o somație europeană de plată
Formularul G – Hotărâre de încuviințare a executării
Ce sumă trebuie să plătesc?
Formularul A – Cerere de somație europeană de plată: taxă judiciară de 30,00 EUR și 7,20 EUR pentru fiecare notificare a pârâtului (pârâților) și a persoanei
care solicită formularul D sau E
Formularul F – Opoziție la o somație europeană de plată: taxă judiciară de 30,00 EUR și 7,20 EUR pentru fiecare notificare a reclamantului
Formularul G – Hotărâre de încuviințare a executării: 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

CASHIER MALTA GOVERNMENT

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.
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