Anglija ir Velsas

Maksātnespējas reģistri - Anglija un Velsa
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šajā lapā ir sniegta informācija par individuālo maksātnespējas reģistru Anglijā un Velsā.

Ko nozīmē “maksātnespējas dienests (Dienests), Anglijas un Velsas zemesgrāmata?
Maksātnespējas dienests saskaņā ar likumu uztur personu maksātnespējas un bankrota un parādu atvieglojumu ierobežojumu
reģistrus.“individuālais maksātnespējas reģistrs apvieno abus šos reģistrus un tajā ir ietverta informācija par:
aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem
parāda atvieglojuma rīkojumi ir vai pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem
aktuālajiem, tostarp tiem, kas pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem
aktuālajiem maksātnespējas ierobežojumu rīkojumiem un maksātnespējas ierobežojumu pagaidu rīkojumiem;
aktuālajiem rīkojumiem par parāda atvieglojumu ierobežojumiem vai pasākumiem un pagaidu rīkojumiem par parāda
atvieglojumu ierobežojumiem.
Ir piekļuve Individuālā maksātnespējas reģistru Anglijā un Velsā ir bez maksas?
Jā, piekļuve reģistram ir bez maksas.
Kā veikt meklējumus Anglijas un Velsas Individuālajā maksātnespējas reģistrā?
Reģistrs atrodas Maksātnespējas dienesta tīmekļa vietnē, un tam var piekļūt zem nosaukuma “Meklēt individuālais
maksātnespējas reģistrs”. https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/searchbankruptcy-insolvency-register Noklikšķinot uz pogas “Meklēt reģistrā” saikni, tā var meklēt, izmantojot personas vārda vai
nosaukuma. Ir arī saites uz meklēšanu quivalent reģistri Skotijā un Ziemeļīrijā.
Vēsture — Anglijas un Velsas Maksatnespejas dienests
Maksātnespējas dienests ir Uzņēmējdarbības, enerģētikas un rūpnieciskās stratēģijas un ar maksātnespējas administratora
palīdzību tā:
pārvalda un izmeklē jautājumus saistībā ar maksātnespēju, individuāliem rīkojumiem par parāda atvieglojumiem un
uzņēmumu un kopuzņēmumu, un kāpēc tie kļuva maksātnespējīgi
rīkojas kā uzticības persona/likvidators, ja nav iecelts maksātnespējas procesa administrators ir privātā sektora

Maksātnespējas dienests arī:
sagatavo un izstrādā ziņojumus par pārkāpumiem cilvēku maksātnespēju, individuāliem rīkojumiem par parāda
atvieglojumiem, un direktoru
izskata jautājumus par direktoru atcelšanu no amata neveiksmīgas uzņēmējdarbības gadījumā;
nodarbojas ar maksātnespējas ierobežojumu rīkojumiem un pasākumiem un rīkojumiem par parāda atvieglojumu
ierobežojumiem un uzņēmumiem
darbojas kā uzraudzības regulators maksātnespējas speciālista profesiju;
novērtē un izmaksā likumā paredzēto kompensāciju par atlaišanu no darba, ja darba devējs ir pasludināts par
maksātnespējīgu;
sniedz uzskaites un investīciju pakalpojumus maksātnespējas un likvidācijas rezultātā atgūtajiem līdzekļiem;
veic konfidenciālu faktu izmeklēšanu uzņēmumos, ja tas ir sabiedrības interesēs;
konsultē ministrus un valdības iestādes un aģentūras par maksātnespējas un kompensācijas jautājumiem, kā arī par citiem
saistītiem jautājumiem;
sniedz informāciju sabiedrībai par maksātnespēju, kompensācijām un izmeklēšanas jautājumiem savā tīmekļa vietnē,
publikācijās un pa Maksātnespējas uzziņas tālruni.
Atruna, Anglijas un Velsas maksātnespējas reģistra

Tīmekļa vietnē esošās atrunas tekstā ir noteikts:
“Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu sniegtās informācijas precizitāti, dažkārt, iespējams, var notikt kļūdas. Gadījumā, ja
atklājat informāciju, kas izrādās nepareiza vai ir izlaista, lūdzu, informējiet mūs par to, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošās
atsauksmju saites, lai mēs varētu izmeklēt šo jautājumu un veikt atbilstošus labojumus datubāzē.
Maksātnespējas dienests neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem, kas radušies nevērības rezultātā vai citādi. Lūdzu,
ievērojiet, ka Maksātnespējas dienests un maksātnespējas administratori nevar sniegt juridiska vai finansiāla satura padomus. Pēc
šāda padoma jāvēršas Pilsoņu konsultatīvajā birojā (Citizen’s Advice Bureau) pie juriskonsulta (solicitor), kvalificēta grāmatveža,
oficiāli pilnvarota speciālista maksātnespējas jautājumos, pilnvarota finanšu konsultanta vai konsultāciju centrā.
Individuālais maksātnespējas reģistrs ir publiski pieejams reģistrs, un Maksātnespējas dienests neatbalsta, nedz arī jebkādā veidā
izmantot reģistrā esošos datus, nedz arī iebilst ar trešām personām”.
Saites
Maksātnespējas dienests
Atsevišķas maksātnespējas reģistrs
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
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