Észtország

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észtország
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Ez az oldal rövid áttekintést nyújt az észt cégnyilvántartás fizetésképtelenségéről és a hivatalos kereskedelmi jelentések által
szolgáltatott információkról.

Milyen információk érhetők el Észtországban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban?
Észtország nem rendelkezik külön fizetésképtelenségi nyilvántartással, de a jogi és természetes személyek csőd- és
adósságátalakítási eljárásairól az Ametlikud Teadaanded hivatalos online kiadványban található információ. Emellett az észt
cégnyilvántartás, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartása a jogalanyok és az önálló vállalkozók csődjét is
tartalmazta.
A hivatalos bejelentések közé tartozik például a bíróság és a felszámolók:
a csődeljárás időtartamáról és helyéről, valamint a tevékenység tilalmáról szóló értesítés;
csődnyilatkozat;
értesítés a hitelezők üléséről;
az eredeti allokációs javaslatot megerősítő megjegyzés;
a csődeljárás lezárásáról szóló értesítés;
az adósságátalakítási terv jóváhagyásáról szóló értesítés.
A teljes listában közzétett hirdetmények megtalálhatók a Hivatalos hirdetmények

weboldalán.

Az észt cégnyilvántartásban, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásában bírósági ítélet alapján az alábbiak
szerepelnek:
csődeljárás indítása csőd bejelentése nélkül;
csődeljárás a csődgondnok nevével és személyi azonosító kódjával együtt, valamint egy feljegyzés arról, hogy a
vagyonkezelő a vállalatot képviseli;
csődeljárás indítása egy olyan bejegyzéssel együtt, amely azt mutatja, hogy a vállalat folytatta tevékenységét;
a csődnyilatkozat érvénytelenítése és a társaság törlése a nyilvántartásból;
a csődeljárás megszüntetése és a társaság törlése a nyilvántartásból vagy a társaság tevékenységének folytatása;

egy kompromisszum és az erre vonatkozó kifejezés, a folyamatos tevékenységet mutató bejegyzéssel;
az egyezség megszüntetése és az eljárás újraindítása a csőd bejelentése céljából, azzal a megjegyzéssel, hogy a vállalatot
egy csődgondnok képviseli;
az ezen időszak átszállására és a fizetésképtelenségi szakértő szabadon bocsátására vonatkozó kompromisszum vége;
a fedezettkötvény-kezelő kijelölése, annak nevével és személyi azonosító kódjával együtt, valamint annak jelzése, hogy ez a
hitelintézet képviselője a fedezettkötvény-portfóliók kezelésében és kezelésében.
Az adósra vagy a képviseletükre hatáskörrel rendelkező személyre kirótt kereskedelmi tilalom részletei, vagy az e személyre kirótt
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó tilalom nem szerepel a nyilvántartásban.
Az észt cégnyilvántartás a következő adatokat tartalmazza a fizetésképtelenné vált jogi személyekről:
a jogi személy neve;
nyilvántartási száma;
cím;
a fizetésképtelenségi szakértő adatai;
az ügyvezető testület tagjának adatai;
a biztosítékügyintézésre vonatkozó adatok;
a fizetésképtelenséget megállapító végzés/ítélet kelte és a végzés vagy a polgári ügy száma.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférés?
A regisztrációs adatok
A

online és

közjegyzői irodában tekinthetők meg.

hivatalos kommunikációhoz való ingyenes hozzáférés ingyenes.

Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az önálló vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett
online keresésért, a bírósági eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért.
Ugyanakkor minden más keresésért – beleértve a nyilvántartási kartonokon szereplő korábbi adatokat, valamint az éves
beszámolókhoz, alapszabályokhoz és más dokumentumokhoz történő hozzáférést – díjat kell fizetni. A cégjegyzékben szereplő
számítógépes adatok használatának díját az igazságügyi miniszter rendelete határozza meg.
Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és az aktákban található dokumentáció közjegyzői irodában való megtekintéséért is. A
díjakat a közjegyzői díjakról szóló törvény határozza meg.
A kereskedelmi tilalmak részleteit közzéteszik, és azok

online ingyenesen hozzáférhetők.

Hogyan keressünk fizetésképtelenségre vonatkozó információkat?
A hivatalos közlemények szerint a természetes és jogi személyek fizetésképtelenségi adatait név vagy személyi azonosító szám
/nyilvántartási szám alapján lehet keresni. A keresés lehetővé teszi, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokban valamennyi
folyamatban lévő és közzétett hirdetmény könnyen hozzáférhető legyen. Az eljárás végén a hirdetményeket az archívumban kell
tartani, kivéve a felszámolási értesítést, amely három évig nyilvános marad.
A jogi személy vagy önálló vállalkozó a cégnyilvántartás információs rendszerében cégnév, név vagy nyilvántartási kód alapján
kereshető meg. A jogi személy vagy önálló vállalkozó jogállása azt jelzi, hogy az adott személy vagy szervezet csődbe jut-e vagy
sem.
2019 ősze óta az Ametlikud Teadaanded (hivatalos közlemények) az interfész az e-igazságszolgáltatási portál fizetésképtelenségi
nyilvántartásaival, ami lehetővé teszi a vállalatok, a hitelezők és a más tagállamokban befektetni kívánó befektetők számára, hogy
közvetlenül egy másik ország fizetésképtelenségi nyilvántartásában végezzék el a háttérellenőrzést. Több többnyelvű megoldás
révén átláthatóbbá és könnyebben elérhetővé válik majd a fizetésképtelenséggel kapcsolatos információk határokon átnyúló
jellege. Ezeket az információkat díjmentesen kell rendelkezésre bocsátani. A portál arra szolgál, hogy olyan egyszerű keresést
keressen, amely lehetővé teszi, hogy az adós nevét az összes kapcsolódó nyilvántartás és a kiterjesztett keresés alapján
lehessen keresni, amennyiben a keresési feltételek attól függnek, hogy az adós milyen módon azonosítja az adóst. Észtország
esetében meg lehet keresni az adós nevét és személyi azonosító számát/nyilvántartási kódját.
A fizetésképtelenségi információs szolgálat története

Az észt fizetésképtelenségi szolgálat 1995. szeptember 1-je óta működik.
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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