Estland

Insolvensregistre - Estland
Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Denne side giver en kort oversigt over de oplysninger om insolvens, som det estiske handelsregister tilbyder, og den officielle
publikation Ametlikud Teadaanded [officielle meddelelser].

Hvilke oplysninger findes der i Estland om insolvens?
Estland har ikke et særskilt insolvensregister, men oplysninger om konkurs- og gældsomlægningsprocedurer for både juridiske og
fysiske personer findes i den elektroniske statstidende Ametlikud Teadaanded. Desuden indeholder det estiske
handelsregister og registret over almennyttige foreninger og fonde oplysninger om juridiske enheders og selvstændige
erhvervsdrivendes konkurs.
Følgende er eksempler på, hvad der er registreret i Ametlikud Teadaaned af domstole og kuratorer:
tidspunkt og sted for behandling af en konkursbegæring og en meddelelse om forbud mod afhændelse af aktiver
en meddelelse om en konkurserklæring
en meddelelse om en generalforsamling for kreditorer
en meddelelse om godkendelse af et foreløbigt distributionsforslag
en meddelelse om afslutning af konkursbehandlingen
en meddelelse om godkendelse af en gældssaneringsplan.
En fuldstændig liste over de meddelelser, der skal offentliggøres, findes på

webstedet Ametlikud Teadaanded.

Følgende indføres i det estiske handelsregister og i registret over almennyttige foreninger og fonde på grundlag af en retsafgørelse:
indstilling af konkursbehandlingen uden konkurserklæring
konkurserklæringen sammen med navn og personlig identifikationskode for kurator samt en note, hvoraf det fremgår, at
vedkommende repræsenterer selskabet
indstilling af en konkurserklæring sammen med en registrering, der viser virksomhedens fortsatte aktivitet
ophør af konkurserklæring og sletning af selskabet fra registret
afslutning af konkursbehandlingen og sletning af selskabet fra registret eller fortsættelse af selskabets aktiviteter
et kompromis og en term for dette med en indgang, der viser fortsat aktivitet;

annullering af et forlig og genåbning af konkursproceduren med en bemærkning om, at selskabet er repræsenteret af en
kurator
afslutning af kompromiset, når det er udløbet, og gældssanering af kurator
udpegelse af en administrator for sikkerhedspuljer i overensstemmelse med loven om særligt dækkede obligationer og
særligt dækkede realkreditobligationer sammen med deres navn og personlige identifikationskode og en note om, at de
repræsenterer kreditinstituttet med hensyn til forvaltning og afhændelse af porteføljen af særligt dækkede obligationer og
særligt dækkede realkreditobligationer.
Nærmere oplysninger om handelsforbud, der er pålagt en skyldner eller den person, der har beføjelse til at repræsentere dem,
eller forbud mod at udøve kommerciel virksomhed, der er pålagt den pågældende person, er ikke opført i registret.
Det estiske handelsregister indeholder følgende oplysninger om konkursramte juridiske personer:
den juridiske persons navn
Registreringskode
adresse
oplysninger om kurator
oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen
oplysninger om administratoren af sikkerhedspuljen
dato for konkursdekretet/kendelsen og nummeret på kendelsen eller den civile sag.
Er det gratis at få adgang til oplysninger om insolvens?
Der er adgang til
Adgang til

registreringsdata online og

på notarkontorer.

Ametlikud Teadaanded er gratis.

Der opkræves ikke gebyr online for søgninger vedrørende juridiske personer, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af
udenlandske virksomheder, for oplysninger om retssager eller for adgang til registerkortdata. Der opkræves dog gebyr for alle
andre søgninger, herunder historiske registerkortdata og adgang til årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Taksterne for
anvendelse af edb-data i handelsregistret er fastsat i en bekendtgørelse fra justitsministeren.
Der opkræves gebyr for søgning i registerdata og arkivering af dokumenter hos en notar. Gebyrerne er fastsat i notargebyrloven.
I henhold til notarloven giver notarkammeret vederlagsfri adgang til offentlige dokumenter og forretningsdokumenter gennem et af
notarkontorerne i grevskaberne Harju, Tartu, Pärnu og Ida-Viru.
Nærmere oplysninger om handelsforbud offentliggøres og kan konsulteres gratis

online.

Sådan søger du oplysninger om insolvens
Du kan søge i Ametlikud Teadaanded for oplysninger om en juridisk enheds eller en fysisk persons insolvens ved hjælp af navn
eller personlig identifikationskode/registreringskode og på den generelle søgeside, du også kan søge efter efter nøgleord.
Søgningen er let at finde alle meddelelser, der offentliggøres under insolvensbehandlingen. Når proceduren afsluttes, arkiveres
bekendtgørelserne med undtagelse af meddelelser om afslutning af proceduren, som forbliver offentlige i tre år.
Du kan søge efter en juridisk enhed eller selvstændig erhvervsdrivende i handelsregistrets informationssystem ved hjælp af
firmanavn, navn eller registerkode. Status som juridisk enhed eller selvstændig erhvervsdrivende angiver, om den pågældende
person eller enhed er gået konkurs eller ej.
Selskabsregistret er blevet lagt sammen med søgningen efter insolvensregistre på e-justiceportalen, hvilket gør det muligt for
virksomheder, långivere og investorer, der ønsker at investere i andre medlemsstater, at foretage en baggrundskontrol direkte fra
insolvensregistret i et andet land. Som følge af den flersprogede løsning, der er indført, er processen med at indhente oplysninger
om insolvens på tværs af grænserne mere gennemsigtig, og selve oplysningerne er lettere at få adgang til. Oplysningerne er
gratis. Portalen har en grundlæggende søgefunktion, som gør det muligt at foretage søgninger i alle de sammenkoblede registre
efter debitornavn og også avanceret søgefunktion, hvor søgekriterierne afhænger af, hvilket lands register der søges i.Yderligere
grænseflade (formentlig i 2021) officielle bekendtgørelser til e-justiceportalen, hvor alle obligatoriske oplysninger om
offentliggørelse af insolvensbehandlinger i henhold til artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2015/848 vil
være tilgængelige.

For Estlands vedkommende er det muligt at søge efter debitornavn og personlig identifikationskode/registerkode.
Historik for informationstjenesten vedrørende insolvens
Den estiske insolvenstjeneste har været tilgængelig siden den 1. september 1995.
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
Sidste opdatering: 23/11/2020

