Αγγλία και Ουαλία

Регистри по несъстоятелност - Англия и Уелс
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Настоящата страница ви предоставя информация за индивидуалната несъстоятелност в Англия и Уелс.

Какво означава „службата по несъстоятелност на Англия и Уелс?
Служба за несъстоятелността се изисква от закона да поддържат отделни неплатежоспособност и несъстоятелност и
опрощаване на ограничения регистри.„Индивидуални регистър по несъстоятелност“ представлява сбор от тези два
регистъра и съдържа следните данни:
фалитите, които са текущи или приключили през последните 3 месеца
заповеди за облекчаване на дълговете, които са текущи или приключили през последните 3 месеца
настоящите индивидуални доброволни споразумения, включително тези, които са завършили през последните 3
месеца
настоящите ограничения относно несъстоятелността и междинните предприятия нареждания или нарежданията
несъстоятелност ограничения
текущи нареждания или ограничения за опрощаване на дълга на предприятията и временни ограничения на
поръчките.
Достъпът до регистъра по несъстоятелност на физически лица за Англия и Уелс безплатен ли е?
Да, достъпът до регистъра е безплатен.
Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на физически лица за Англия и Уелс
Регистърът се намира на уебсайта на службата по несъстоятелността и е достъпен в „Търсене на индивидуални регистър
по несъстоятелност“. https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcyinsolvency-register Щракнете върху „Търсене в регистъра“, тя може да се търси по име на физическо лице или търговско
наименование. Има връзки и към търсене на quivalent регистри в Шотландия и Северна Ирландия.
История на службата по несъстоятелността на Англия и Уелс
Службата по несъстоятелност е изпълнителна агенция на Министерство на икономиката, енергетиката и индустриалната
стратегия и чрез официалния ликвидатор тя:

управлява и разследва въпроси на фалирали предприемачи, лица, подложени на заповеди за облекчаване на
дълговете, партньорства и дружества и ликвидация от съда, и да установи причините, довели до несъстоятелността
действа като синдик/синдици, когато не се назначава синдик на частния сектор
Службата по несъстоятелност са също:
изготвя и доразвива доклади относно нарушения от страна на фалирали лица, лица, подложени на заповеди за
облекчаване на дълговете, и директорите на дружествата,
разглежда негодни за лишаването от права на директорите във всички корпоративните фалити
се отнася до несъстоятелност предприятия, и ограничителни заповеди и заповеди за облекчаване на дълга
ограничения и предприятия
действа като регулатор на професията по несъстоятелност надзор
оценява и плаща законово право на обезщетения за уволнение, когато работодател е законно в несъстоятелност
предоставя недвижими имоти, счетоводни и инвестиционни услуги за фондове за недвижими имоти,
несъстоятелност и ликвидация
извършва разследвания за поверително установяване на факти в предприятия, когато те са в полза на обществения
интерес
съветва министрите и държавните ведомства и агенции относно несъстоятелността, уволнение и други свързани с
това въпроси
предоставя информация на обществеността относно несъстоятелността, уволнение и разследването въпроси чрез
уебсайта си, публикациите и справки за несъстоятелността през демаркационната линия.
Отказ от английските и уелските индивидуални регистър по несъстоятелност

Текста на декларацията за отказ от отговорност на уебсайта е указано:
„Въпреки че са положени всички усилия да се гарантира, че предоставената информация е точна, понякога грешки могат
да възникнат. Ако откриете информацията, която изглежда погрешно или пропуски, моля да ни уведомите, като се
използва обратна връзка, съдържаща се в този сайт, за да можем да разследва въпроса и коригиране на базата данни,
когато е необходимо.
Службата по несъстоятелност не могат да поемат отговорност за грешки или пропуски в резултат на небрежност или по
друг начин. Моля, имайте предвид, че Службата по несъстоятелността и официалните приемници не могат да
предоставят правни или финансови консултации. Трябва да поискате това от службата за консултиране на гражданите,
юрист, дипломиран счетоводител, оправомощен синдик, утвърдени финансов съветник или център за правни съвети.
Регистър по несъстоятелност на физически лица, е публично достъпен регистър и Службата по несъстоятелността не
подкрепят, нито да извършват постъпки по отношение на използването на данни за регистъра от трети страни“.
Връзки по темата
Службата по несъстоятелност
Отделен регистър по несъстоятелност
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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