Αγγλία και Ουαλία

Konkursregister - England och Wales
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Här hittar du information om registret över personliga konkurser för England och Wales.

Vad gör konkursmyndigheten (Service) i England och Wales?
Konkursmyndigheten krävs enligt lag för att hålla enskilda insolvens och konkurs och skuldsanering begränsningar register.”
Individual Insolvency Register” är en sammanslagning av dessa två register och det innehåller följande uppgifter:
konkurser som är eller har under de senaste 3 månaderna
beslut om skuldsanering som är eller har under de senaste 3 månaderna
de nuvarande, frivilliga överenskommelser, däribland de som har avslutats under de senaste 3 månaderna
nuvarande konkurs eller företag och tillfälliga begränsningar som gäller för konkursgäldenärer order
nuvarande skuldlättnad begränsningar eller restriktioner och tillfällig skuldlättnad order.
Är tillgången till registret över personliga konkurser för England och Wales kostnadsfri?
Ja, tillgången till registret är gratis.
Hur söker man i registret över personliga konkurser för England och Wales
Registret finns på insolvenskontoret webbplats och kan konsulteras under ”Sök i registret över personliga konkurser.” https://www
.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Genom att klicka
på ”Sök i registret” kan man söka efter en individs namn eller handelsnamn. Där finns också länkar till de register quivalent i
Skottland och Nordirland.
Tidigare konkursmyndigheten i England och Wales
Insolvency Service är ett verkställande organ som lyder under ministeriet för näringsliv, energi och industristrategi och genom
konkursförvaltaren den:
förvaltar och utreder frågor av konkurser, enskilda personer som omfattas av skuldsaneringen, och företag och partnerskap
för tvångslikvidation och varför de blivit insolvent
agerar som förvaltare eller likvidator om ingen utredare har förordnats är i den privata sektorn

Konkursmyndigheten också:
förbereder och tar fram rapporter om tjänstefel som begås av personer som är föremål för konkurs, skuldsanering och
företagsledare
handlägger diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser olämpliga
handlar om begränsning och konkurs och skuldsanering begränsningar och företag
akter som tillsyn att tillsynsmyndigheten konkursförvaltaryrket.
bedömer och betalar ut lagstadgade avgångsvederlag när en arbetsgivare är insolvent
tillhandahåller egendom redovisning och investeringstjänster för konkurs- och likvidationsbon samt
att genomföra hemliga utredningar av företag där dessa är i allmänhetens intresse
ger råd till ministrar och ministerier och myndigheter om insolvens, uppsägning och andra relaterade frågor
ger allmänheten information om insolvens, uppsägning och utreda frågor via sin webbplats, publikationer och insolvens
Utredning Line.
Ansvarsfriskrivning för det engelska och walesiska konkursregistret individuella

Webbplatsen innehåller följande ansvarsfriskrivning:
”Vi gör allt för att se till att den information som lämnas är korrekt, men ibland kan det uppstå felaktigheter. Om du upptäcker något
som verkar vara felaktigt eller som saknas, kontakta oss via länkarna här på webbplatsen så att vi kan titta närmare på saken och
göra eventuella korrigeringar i databasen.
Konkursmyndigheten tar inte ansvar för eventuella fel eller brister till följd av försumlighet eller av andra anledningar. Observera att
konkursmyndigheten och konkursförvaltare inte kan erbjuda rättslig eller ekonomisk rådgivning. Bör du vända dig till en
medborgarrådgivning (Citizen’s Advice Bureau), en solicitor eller en utbildad revisor, en auktoriserad konkursförvaltare, ansedd
ekonomisk rådgivare eller ett centrum för ekonomisk rådgivning.
Registret över personliga konkurser är ett offentligt register, och konkursmyndigheten godkänner inte och gör inte heller några
påpekanden om eventuell användning av uppgifterna i registret genom tredje part ”.
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