Skotsko

Регистри по несъстоятелност - Шотландия
Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Настоящата страница ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра от обявяване в несъстоятелност на Шотландия?
Счетоводителят синдиците сайт съдържа насоки и материали относно несъстоятелността в Шотландия.
gov.uk/ Той предвижда:

http://www.aib.

Достъп до законодателството
Връзка към регистъра от обявяване в несъстоятелност, който съдържа данни за:

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

Несъстоятелност
Ограничения за обявяване в несъстоятелност
Защитени фидуциарните актове
Ликвидации и управлението от синдик на предприятията в Шотландия (включително разтворител ликвидации).
Мораториум
Регистърът на обявяване в Шотландия не включват данни за дружеството администрации.
DAS website ви предлага съвети относно парите и дълговете, материал за одобрените средства съветници, информация
за дълга договореност (законоустановена схема за управление на плащанията в рамките на разумен период, вследствие
на защитата от кредитора действие). http://www.dasscotland.gov.uk/
Обявяване в несъстоятелност Register of Scotland) се притежава и поддържа от счетоводителя и синдиците.
DAS регистър (Debt Arrangement схема регистър на Шотландия)

DAS регистър на Шотландия предоставя информация относно одобрените програми и в очакване на изплащането на
дълга. http://www.dasscotland.gov.uk/ Предоставя се също така информация относно живи мораториуми. Достоверност на
регистъра се притежава и поддържа от счетоводител в Bankrupcty като част от тяхната роля на DAS администратор.
Достъпът до регистъра на Шотландия от обявяване в несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Търговска ежедневно изтегляне на данни също е
налична. За повече информация моля, свържете се с: roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Достъпът до DAS регистър на Шотландия безплатен ли е?
Достъп до регистъра DAS е свободен.
Как да направя справка в регистъра на Шотландия от обявяване в несъстоятелност
Регистър на Шотландия от обявяване в несъстоятелност е достъпен онлайн.
Как да направя справка в регистър DAS

Регистър DAS е достъпен онлайн.
История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия
Справките в регистъра от обявяване в несъстоятелност ще покаже подробности за всички „на живо“ случаи на обявяване
в несъстоятелност, заедно с тези, които са били изпълнени през последните две години. В случая на защитените
фидуциарен акт, регистърът ще покаже данните за „активни“ дела, плюс тези приключва през изминалата година.
Аналогично, търсене на управление от синдик или ликвидация ще покаже данните за „активни“ дела, плюс тези,
приключили през изминалата година.
Търсене на мораториум ще покаже всички живи мораториуми.Мораториум се отстранява след 6 седмици или след
възлагането на защитата от несъстоятелност, фидуциарен акт, или одобрение на ДП в рамките на декларацията за
достоверност (DAS).
История на регистър DAS

На сайта на регистъра DAS сайтът обхваща информация за одобрените програми и в очакване на изплащането на дълга.
Предоставя се също така информация относно живи мораториуми.
Връзки по темата

Счетоводител в регистъра от обявяване в несъстоятелност, в регистъра DAS,
aib.gov.uk/dasregister/

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

https://services.

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за
качеството на този машинно преведен текст.
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