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Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások
Franciaország
Mit kínál a francia fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Franciaországban nem létezik külön fizetésképtelenségi nyilvántartás. Több nyilvántartás is tartalmaz az adósok fizetésképtelenségére vonatkozó
határozatokat. Így elérhetőek például a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról vagy meghosszabbításáról, a megfigyelési időszak meghosszabbításáról,
az eljárás átalakításáról, szerkezetátalakítási terv felmondásáról vagy módosításáról, az eljárás lezárásáról szóló, valamint egy adott személy tekintetében
csődöt megállapító vagy a személyt vállalatvezetéstől eltiltó határozatok. A bírósági tisztviselők neve szintén megtalálható.
Az alábbi nyilvántartások működnek:
a kereskedelmi és cégnyilvántartás (registre du commerce et des sociétés) a természetes személy kereskedők és a kereskedelmi társaságok számára;
a kisiparosok névjegyzéke (répertoire des métiers) a természetes vagy jogi személy kisipari és kereskedelmi szakemberek számára;
a cégjegyzék (répertoire des entreprises) a Bas-Rhin, Haut-Rhin és Moselle megyékben működő kisipari vállalkozások számára;
a mezőgazdasági nyilvántartás (registre de l’agriculture) a mezőgazdasági vállalkozások számára.
A fent említett határozatok között továbbá vannak, amelyek a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében ( Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales) és valamely jogi nyilatkozatokat közlő folyóiratban is megjelennek.
Hogyan végezzünk keresést a francia fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A gazdasági társaságokra vonatkozóan a jogi nyilatkozatokat közlő folyóiratokban, a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében, valamint
a kereskedelmi és cégnyilvántartásban megjelenő jogi információkat a Publicité Légale des Entreprises elnevezésű nyilvános portál gyűjti össze, amely az
alábbi oldalon érhető el: https://www.bodacc.fr/
Ingyenes-e a francia fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A fenti információk ingyenesen elérhetők.
A francia fizetésképtelenségi nyilvántartások által lefedett időszak
A portál a 2010. január 1. után közzétett jogi nyilatkozatokhoz, illetve a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében 2008. január 1. után
közzétett információkhoz nyújt hozzáférést.
A kereskedelmi és cégnyilvántartás honlapja itt található: https://www.infogreffe.fr/
A kereskedelmi és cégnyilvántartásban szereplő információk többségéhez díjfizetés ellenében lehet hozzáférni.
Utolsó frissítés: 30/12/2020
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.

