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Deze pagina geeft een kort overzicht van de informatie over insolventie die door het Estse handelsregister wordt verstrekt en de
officiële publicatie Ametlikud Teadaanded [officiële mededelingen].

Welke informatie is er in Estland beschikbaar over insolventie?
Estland heeft geen afzonderlijk insolventieregister, maar informatie over faillissements- en schuldomzettingsprocedures voor zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen is te vinden in het elektronische staatsblad Ametlikud Teadaanded. Bovendien bevatten
het Estse handelsregister en het register van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen informatie over het faillissement
van rechtspersonen en zelfstandigen.
Voorbeelden van wat in Ametlikud Teadaanded wordt gedaan door de rechtbanken en trustees in het faillissement:
het tijdstip en de plaats van de herziening van een faillissementsaanvraag en een kennisgeving van het verbod op de
verkoop van activa;
een kennisgeving betreffende een faillietverklaring;
een kennisgeving betreffende een algemene vergadering van schuldeisers;
een kennisgeving betreffende de goedkeuring van een voorlopig verspreidingsvoorstel;
een kennisgeving betreffende de beëindiging van de faillissementsprocedure;
een kennisgeving betreffende de goedkeuring van een schuldaanpassingsplan.
Een volledige lijst van de te publiceren aankondigingen is te vinden op de

website van Ametlikud Teadaanded.

Op grond van een rechterlijke uitspraak worden in het Estse handelsregister en het register van verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen ingeschreven:
stopzetting van de faillissementsprocedure zonder faillietverklaring;
de faillietverklaring, samen met de naam en de persoonlijke identificatiecode van de curator, alsmede een opmerking dat hij
of zij de vennootschap vertegenwoordigt;
stopzetting van een faillietverklaring samen met een inschrijving waaruit blijkt dat de onderneming haar activiteiten voortzet;
stopzetting van een faillietverklaring en schrapping van de vennootschap uit het register;

beëindiging van de faillissementsprocedure en schrapping van de vennootschap uit het register of voortzetting van de
activiteiten van de vennootschap;
een compromis en de termijn daarvoor, met vermelding van de voortzetting van de activiteit;
annulering van een schikking en heropening van de faillissementsprocedure, met dien verstande dat de onderneming wordt
vertegenwoordigd door een curator;
einde van het compromis wanneer het is verstreken, en bevrijding van de curator in faillissement;
benoeming van een dekkingspoolbeheerder overeenkomstig de wet op gedekte obligaties, samen met diens naam en
persoonlijke identificatiecode, en een opmerking dat zij de kredietinstelling vertegenwoordigen wat betreft het beheer en de
afstoting van de portefeuille van gedekte obligaties.
Details van aan een schuldenaar of de persoon die vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft opgelegd handelsverbod of verbod op
de uitoefening van commerciële activiteiten die aan die persoon zijn opgelegd, worden niet in het register ingeschreven.
Het handelsregister van Estland bevat de volgende informatie over failliete rechtspersonen:
naam van de rechtspersoon;
Registercode;
adres;
gegevens van de curator in faillissement;
gegevens over de leden van de raad van bestuur;
nadere gegevens over de beheerder van de dekkingspool;
datum van de faillietverklaring/uitspraak en het nummer van de beschikking of de burgerlijke zaak.
Is de toegang tot informatie over insolventie kosteloos?
Registergegevens zijn
Toegang

online en

bij notariskantoren toegankelijk.

tot Ametlikud Teadaanded is gratis.

Er wordt online geen vergoeding aangerekend voor zoekopdrachten met betrekking tot rechtspersonen, zelfstandigen en filialen
van buitenlandse bedrijven, voor informatie over gerechtelijke procedures of voor toegang tot registerkaartgegevens. Voor alle
andere zoekopdrachten, met inbegrip van historische registerkaartgegevens en toegang tot jaarverslagen, statuten en andere
documenten, wordt echter een vergoeding in rekening gebracht. De tarieven voor het gebruik van de computergegevens in het
handelsregister zijn vastgelegd in een besluit van de minister van Justitie.
Voor het raadplegen van registergegevens en documenten bij een notaris wordt een vergoeding in rekening gebracht. De
vergoedingen zijn vastgelegd in de Wet notarisvergoedingen. Krachtens de wet op de notarissen verleent de notariskamer gratis
toegang tot openbare en zakelijke dossiers via een van de notariskantoren in de districten Harju, Tartu, Pärnu en Ida-Viru.
Details van handelsverboden worden gepubliceerd en kunnen gratis

online worden geraadpleegd.

Zoeken naar informatie over insolventie
U kunt in Ametlikud Teadaanded zoeken naar informatie over de insolventie van een rechtspersoon of natuurlijke persoon aan de
hand van naam of persoonlijke identificatiecode/registercode, en op de algemene zoekpagina kunt u ook zoeken op trefwoord. Alle
aankondigingen die in insolventieprocedures worden gepubliceerd, zijn gemakkelijk te vinden. Na afloop van de procedure worden
de aankondigingen gearchiveerd, met uitzondering van aankondigingen betreffende de beëindiging van de procedure, die drie jaar
openbaar blijven.
U kunt in het informatiesysteem van het handelsregister een rechtspersoon of zelfstandige zoeken op basis van de handelsnaam,
de naam of de registercode. De status van een rechtspersoon of zelfstandige geeft aan of die persoon of entiteit failliet is gegaan.
Het ondernemingsregister is samengevoegd met de zoektocht naar insolventieregisters op het e-justitieportaal, waardoor
bedrijven, kredietgevers en investeerders die in andere lidstaten willen investeren, rechtstreeks een achtergrondcontrole kunnen
uitvoeren uit het insolventieregister van een ander land. Als gevolg van de meertalige oplossing die is ingevoerd, is het proces om
insolventieinformatie over de grenzen heen te verkrijgen transparanter en is de informatie zelf gemakkelijker toegankelijk. De
informatie is gratis beschikbaar. Het portaal heeft een basiszoekfunctie die het mogelijk maakt in alle gekoppelde registers
zoekopdrachten te verrichten op basis van debiteurennaam, en ook een geavanceerde zoekfunctie, waarbij de zoekcriteria

afhangen van het register van welk land.Verdere interface (vermoedelijk in 2021) met de officiële kennisgevingen met het ejustitieportaal, waar alle verplichte informatie over de bekendmaking van insolventieprocedures overeenkomstig artikel 24 van
Verordening (EG) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad beschikbaar zal zijn.
Voor Estland is het mogelijk op naam van de debiteur en op persoonlijke identificatiecode/registercode te zoeken.
Geschiedenis van de informatiedienst inzake insolventie
De Estlandse insolventiedienst is sinds 1 september 1995 beschikbaar.
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