Escocia

Insolvensregistre - Skotland
Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Denne side indeholder oplysninger om insvolvensregistre for Skotland.

Hvad Register of Insolvencies) for Skotland?
Konkursmyndigheden websted indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland.
bestemmer:

http://www.aib.gov.uk/ Den

Adgang til lovgivningen
Et link til Register of Insolvencies), som indeholder nærmere oplysninger om:

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

Konkurser
Konkurs restriktioner
Beskyttede trustdokumenter
Likvidationer og bobehandlinger af virksomheder i Skotland (herunder solvent likvidation).
Moratorier
(Register of Insolvencies) for Skotland ikke indeholde nærmere oplysninger om virksomhedens administration.
DAS-revisionen for Skotland websted giver dig rådgivning om penge og gæld, materiale til godkendte penge rådgivere,
oplysninger om den gældsaftale ordning (lovbestemt ordning tilbagebetalinger over en rimelig periode, med beskyttelse fra
kreditor). http://www.dasscotland.gov.uk/
(Register of Insolvencies) for Skotland ejes og ajourføres af konkursmyndigheden (Accountant in Bankruptcy).
DAS-erklæringen Register (Debt Arrangement Scheme Register) i Skotland

DAS-erklæringen Register of Scotland indeholder oplysninger om godkendte og udestående gæld betaling programmer. http://ww
w.dasscotland.gov.uk/ Det indeholder også oplysninger om levende moratorieperioder. DAS-erklæringen Register ejes og
vedligeholdes af konkursmyndigheden (Accountant in Bankrupcty som led i deres rolle som DAS administrator.
Er adgang til det skotske Register of Insolvencies gratis?

Adgang til insolvensregistre for Skotland er gratis. En kommerciel daglige data download, er også tilgængelig. For yderligere
oplysninger kontakt venligst: roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Føres der kontrol med adgangen til DAS for Skotland gratis?
Adgang til DAS registret er gratis.
Hvordan søger jeg i det skotske Register of Insolvencies)
Den skotske Register of Insolvencies) er tilgængelige online.
Hvordan søger man i DAS,

DAS-erklæringen register er tilgængeligt online.
Historie i insolvensregistret i Skotland
Søgninger i Register of Insolvencies fremviser alle "levende" sager om konkurs, samt dem, der er indfriet i de seneste to år. I
tilfælde af beskyttede trustdokumenter vil registeret oplysninger i "levende" sager, samt dem, der udledes i det forløbne år.
Tilsvarende søgninger på bobehandlinger eller likvidationer, søges oplysninger om "levende" sager, samt dem, som sluttede i det
seneste år.
Søgninger om moratorieperioder vil vise alle levende moratorieperioder.Et moratorium er fjernet efter 6 uger eller efter tildelingen
af konkurs, beskyttelse af et trustdokument, eller godkendelsen af et DPP under DAS.
Baggrunden for DAS

Webstedet for DAS Register websted indeholder oplysninger om godkendte og udestående gæld betaling programmer. Det
indeholder også oplysninger om levende moratorieperioder.
Links

Accountant in Bankruptcy Register of Insolvencies), das Register
/dasregister/

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

https://services.aib.gov.uk

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
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