Anglia és Wales

Registri nesolventnosti - Engleska i Wales
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Na ovim ćete stranicama pronaći informacije o Registru nesolventnih osoba za Englesku i Wales.

Što nudi Stečajna služba Engleske i Walesa?
Stečajna služba zakonom je zadužena za vođenje pojedinačnih insolventnosti i stečaja i otpis dugova ograničenja registara.
Registar nesolventnih osoba zbir je tih registara te sadržava pojedinosti o:
stečajevima koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja 3 mjeseca
nalozima za otpis dugova koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja 3 mjeseca
trenutačnim pojedinačnim dobrovoljnim aranžmanima, uključujući one koje su zaključene tijekom posljednja 3 mjeseca
trenutačnim nalozima za ili izjavama o produljenju stečajnih ograničenja i privremenim nalozima za produljenje stečajnih
ograničenja
trenutačnim nalozima za ili izjavama o produljenju ograničenja u okviru otpisa dugova i privremenim nalozima za produljenje
ograničenja u okviru otpisa dugova.
Je li pristup Registru nesolventnih osoba Engleske i Walesa besplatan?
Da, pristup registru je besplatan.
Pretraživanje Registra nesolventnih osoba za Englesku i Wales
Registar je dostupan na web-mjestu Stečajne službe, a pristupiti mu možete u odjeljku „pretraživanje Registra nesolventnih osoba”.
https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register
Klikom na gumb „Pretraživanje registra”, može se pretraživati upotrebom imenu osobe ili poslovnom nazivu. Postoje i poveznice za
pretraživanje quivalent registara u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj.
Povijest Stečajne službe Engleske i Walesa
Stečajna služba izvršna je agencija Ministarstva poduzetništva, energetike i industrijske strategije te putem službenih stečajnih
upravitelja obavlja sljedeće dužnosti:
istražuje se upravlja poslovanjem stečajnih dužnika, pojedinaca koji podliježu nalozima za otpis dugova i društava u sudskom
postupku likvidacije te da utvrdi zašto postala su insolventna

preuzima ulogu povjerenika/stečajnog upravitelja u slučajevima u kojima nije imenovan stečajni upravitelj iz privatnog sektora
Stečajna služba također:
priprema i podnosi izvješća o kršenjima uvjeta stečaja ljudi, pojedinaca koji podliježu nalozima za otpis dugova i direktore
poduzeća
obavlja razrješenje dužnosti nesposobnih direktora u svim slučajevima poslovnog neuspjeha
obrađuje stečajne naloge i izjave te ograničenja i ograničenja u okviru otpisa dugova i poduzeća
djeluje kao regulator za nadzor u području nelikvidnosti
vrši procjenu i isplatu otpremnine u skladu sa zakonskim propisima kada je poslodavac pravno nesolventan
pruža računovodstvene i investicijske usluge u okviru stečajnih i likvidacijskih fondova za nekretnine
provodi povjerljive istrage za utvrđivanje činjenica o poduzećima kada je to u javnom interesu
savjetuje ministre te državna ministarstva i agencije o nesolventnosti, višku radne snage i ostalim povezanim pitanjima
javnosti pruža informacije o nesolventnosti, višku radne snage i istražnim pitanjima na svojem web-mjestu te putem
publikacija i infotelefona o nesolventnosti.
Izjava o odricanju od odgovornosti Registra nesolventnih osoba za Englesku i Wales

U tekstu izjave o odricanju od odgovornosti na web-mjestu navodi se:
„Unatoč svim mjerama koje su poduzete u cilju pružanja točnih podataka, povremeno mogu nastati pogreške. Ako pronađete
podatke za koje se čini da su netočni ili nepotpuni, molimo vas da nas o tome obavijestite putem poveznica za povratne
informacije dostupnih na ovom web-mjestu kako bismo mogli istražiti problem i prema potrebi ispraviti bazu podataka.
Stečajna služba ne preuzima odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste koji su nastali uslijed nemara ili na drugi način.
Napominjemo da Stečajna služba i službeni stečajni upravitelji ne pružaju pravne ni financijske savjete. Takve savjete valja
zatražiti od ureda za savjetovanje građana, odvjetnika, računovođa, kvalificirani ovlaštenog stečajnog upravitelja, uglednog
financijskog savjetnika ili centra za savjetovanje.
Registar nesolventnih osoba javno je dostupan registar, a Stečajna služba ne podržava nikakav prigovor u vezi s, niti, za uporabu
podataka iz registra od trećih strana”.
Ostale poveznice
Stečajna služba
Pojedinačne registra nesolventnosti
Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno
prevedenog teksta.
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