Σκωτία

Registos de insolvência - Escócia
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Esta página contém informações sobre o registo de insolvências da Escócia.

O que oferece o Registo de Insolvenas da Escócia?
O

contabilista no sítio de falências contém orientações e material em matéria de insolvência na Escócia. Dispõe:
Acesso à legislação
Uma hiperligação para o

Registo de Insolvencies, que contém informações sobre:

Falências
Restrições em matéria de falência
Ações de confiança protegidas
Liquidação e insolvência de empresas na Escócia (incluindo as liquidações de solventes).
Moratórias
O Registo de Insolvenas da Escócia não inclui pormenores sobre as administrações de empresas.
O sítio da DAS da Escócia oferece aconselhamento em matéria de dinheiro e de dívida, material para consultores em dinheiro
aprovados, informações sobre o regime de acordo de dívida (um regime legal de gestão dos reembolsos durante um período
razoável, com proteção da ação dos credores).
O Registo de Insolvenas da Escócia é detido e mantido pelo contabilista na falência.
Registo da DAS (Registo do Regime de Dívida) da Escócia

O registo DAS da Escócia fornece informações sobre os programas de pagamento da dívida aprovados e pendentes. Fornece
igualmente informações sobre os moratórias em direto. O registo das DAS é detido e mantido pelo contabilista no Banco no
âmbito do seu papel de administrador da DAS.
O acesso ao Registo dos Insolários é gratuito?
O acesso ao registo de insolvências da Escócia é gratuito. Está também disponível um descarregamento de dados diário
comercial. Para mais informações, é favor contactar: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

O acesso ao registo DAS da Escócia é gratuito?
O acesso ao registo das DAS é gratuito.
Como pesquisar no Registo Escocesa de Insolvenas
O Registo Escocês das Insolvenas está disponível em linha.
Como pesquisar o registo DAS

O registo DAS está disponível em linha.
História do registo de insolvências da Escócia
As pesquisas no Registo de Insolvenas permitirão obter informações sobre todos os casos de falência «vivos», mais os que
tenham sido apurados nos últimos dois anos. No caso de atos de confiança protegidos, o registo devolve os dados relativos aos
casos «vivos», bem como os dados apurados no ano passado. Do mesmo modo, as consultas relativas a processos de
insolvência ou de liquidação irão devolver pormenores de casos «vivos», mais os que terminaram no último ano.
As pesquisas em moratórias mostrarão todos os moratórias em direto.Uma moratória é retirada após 6 semanas ou após a
adjudicação de uma falência, a proteção de um ato constitutivo do trust ou a aprovação de um DPP no âmbito da DAS.
História do registo DAS

O sítio do Registo de DAS inclui informações sobre os programas de pagamento da dívida aprovados e pendentes. Fornece
igualmente informações sobre os moratórias em direto.
Ligações Conexas
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