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Tagállami szintű cégnyilvántartások
Hollandia
Ez az oldal a holland cégnyilvántartásról ad áttekintést.
A holland cégnyilvántartás a következőket tartalmazza:
A holland cégnyilvántartás a holland kereskedelmi kamara (Kamer van Koophandel) tulajdonában és vezetése alatt áll, a kormány részéről a
cégnyilvántartásról szóló törvényben kifejezett felhatalmazás alapján.
A nyilvántartás áttekintést nyújt a gazdaságilag releváns összes hollandiai vállalatra és jogi személyre vonatkozó valamennyi releváns (jogi) információról. A
nyilvántartásban valamennyi társaság és jogi személy szerepel. Ez az alábbiakat foglalja magában:
Társaságok (korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok)
Egyéni vállalkozók
Egyesületek
Alapítványok
Szakemberek (például ügyvédek, orvosok, művészek)
Tulajdonosi szövetségek
Egyházak
Kormányzati hivatalok.
A nyilvántartásba vett adatok mennyisége a szervezet jogi formájától függően változik. A legfontosabb nyilvántartásba vett adatok a következők:
(A jogszerűen bejegyzett) cégnév
Egyéb kereskedelmi nevek,
Jogi forma és székhely
Címek
Vezető tisztségviselők
Meghatalmazott képviselők,
Alkalmazottak
A telephelyre vonatkozó adatok
Elérhetőségi adatok
A tevékenységek megjelölése (a NACE-nómenklatúra szerint).
A holland jog szerint a nyilvántartásban szereplő információk eltérő rendelkezés hiányában érvényesek (és harmadik felekre nézve kötelező erejűek). A
nyilvántartásba vételre (és a változások nyilvántartásba vételére) vonatkozó kötelezettség a vállalkozásokat terheli. A módosításokat a foganatosításuktól
számított egy héten belül be kell jegyeztetni.
A cégnyilvántartásba való bejegyzés nem képezi részét a hollandiai cégalapítási folyamatnak. Jogi szempontból egy társaság akkor is létezhet Hollandiában,
ha nincs bejegyezve. Így annak ellenére, hogy a bejegyeztetés elmulasztása jogellenes, az nem zárja ki, hogy egy társaság létrejöjjön és működjön
társaságként.
A holland korlátolt felelősségű társaságoknak és részvénytársaságoknak éves beszámolójukat is be kell nyújtaniuk a cégnyilvántartásba. A vállalatok
többségének csak a mérleget, míg a nagyvállalatoknak eredménykimutatásukat is be kell nyújtaniuk.
Ingyenes-e a holland cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?
A holland cégnyilvántartásban szereplő alapvető információk – például a kapcsolattartási adatok, a kereskedelmi kamarai szám és a vállalat azonosítója –
ingyenesen elérhetők a Kereskedelmi Kamara honlapján. Más típusú információkért, például hivatalos kivonatokért, pénzügyi kimutatásokért és egyéb
dokumentumokért díjat kell fizetni. A fizetendő díjakról szóló áttekintést a Kereskedelmi Kamara honlapján érheti el.
Ingyenesen letöltheti a Kereskedelmi Kamara cégnyilvántartása alkalmazást is. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerű információkat szerezzen be
a cégnyilvántartásból.
Milyen mértékben lehet támaszkodni a holland cégnyilvántartásban szereplő okiratokra?
Mindenki támaszkodhat a cégnyilvántartásban szereplő információkra. A cégnyilvántartás hiteles adatokat tartalmaz. Az adatok minőségét oly módon
biztosítják, hogy a felhasználó támaszkodhasson azokra. A társaság tulajdonosa felelős a társaságra vonatkozóan a cégnyilvántartásban szereplő
információkért. A cégnyilvántartásban szereplő vállalkozásoknak mindig közölniük kell az ezen információkban bekövetkező változásokat. Ha nem jelentenek
be változást, akkor a cégnyilvántartásban szereplő információk irányadók. Ezt nevezik a harmadik felek védelmének. A jóhiszeműen eljáró harmadik felek
számára lehetővé kell tenni, hogy a nyilvántartásba vett adatokra hivatkozhassanak.
Hogyan lehet keresni a holland cégnyilvántartásban?
A holland cégnyilvántartásban a következők szerint kereshet:
Kereskedelmi név
Hivatalos kereskedelmi kamarai szám
Cím
Postai irányítószám
A holland cégnyilvántartás története
Az információk a jelenlegi nyilvántartás létrehozásáig (1920) nyúlnak vissza, azonban néhány régebbi alapítású társaságra vonatkozóan is rendelkezésre
állnak bizonyos adatok.
Kapcsolódó linkek
Európai cégnyilvántartás
Kereskedelmi kamara
Cégnyilvántartás
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

