Skotija

Registre de insolvenţă - Scoţia
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Această pagină vă oferă informații privind registrul de insolvență din Scoția.

Ce informații oferă Registrul stărilor de insolvență din Scoția?
Contabilul judiciari site conține orientări și material privind insolvența în Scoția.

http://www.aib.gov.uk/ Acesta prevede:

Acces la legislație
Un link către Registru stărilor de insolvență, care conține următoarele informații:

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

Faliment
Restricții privind falimentul
Actele fiduciare protejate
Lichidări și proceduri de administrare judiciară a întreprinderilor din Scoția (inclusiv solvent lichidări).
Moratorii
Registrul stărilor de insolvență din Scoția nu include date privind societatea administrațiilor.
DAS Scoția site vă oferă sfaturi despre bani și datorii, materiale pentru consilierii de bani, informații cu privire la acordul privind
datoria (un sistem legal de a gestiona rambursările într-o perioadă rezonabilă, cu protecție față de creditor). http://www.
dasscotland.gov.uk/
Registrul stărilor de insolvență Scoției este deținută și administrată de contabilul în caz de faliment.
DAS Register (Registrul acord de împrumut din Scoția)

Registrul DAS din Scoția conține informații privind programele aprobate și în așteptarea plății datoriilor. http://www.dasscotland.
gov.uk/ De asemenea, oferă informații privind un moratoriu vii. Registrul DAS este deținut și administrat de contabil în Bankrupcty
face parte din prerogativele lor în calitate de administrator de DAS.
Este accesul la Registrul scoțian stărilor de insolvență este gratuit?
Accesul la registrul de insolvență din Scoția este gratuit. O descărcare de date comerciale zilnice este, de asemenea, disponibilă.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Este accesul la registrul DAS din Scoția gratuit?
Accesul la registrul DAS este gratuit.
Cum se efectuează o căutare în Registrul scoțian stărilor de insolvență
Registrul scoțiene stărilor de insolvență este disponibil online.
Cum se efectuează o căutare în registrul DAS

Registrul DAS este disponibil online.
Istoricul registrului de insolvență din Scoția
Căutări în Registrul stărilor de insolvență vor fi găsite detalii privind toate cazurile de faliment „viu”, precum și cele care au fost
eliminate în ultimii doi ani. În cazul protejate actele fiduciare, registrul va reveni detalii privind cauze în curs, precum cele încheiate
în cursul anului trecut. De asemenea, căutările privind proceduri de administrare judiciară sau lichidare vor fi găsite detalii privind
cauze în curs, precum cele care s-a încheiat în ultimul an.
Moratorii va afișa toate căutările pe viu moratorii.Un moratoriu se îndepărtează după 6 săptămâni sau în urma atribuirii unui
faliment, un act fiduciar sau aprobarea unei DPP în cadrul DAS.
Istoricul registrului DAS

Site-ul registrului DAS sitului cuprinde informații privind programele aprobate și în așteptarea plății datoriilor. De asemenea, oferă
informații privind un moratoriu vii.
Linkuri conexe

Contabil în Registrul stărilor de insolvență, faliment, registrul DAS
/dasregister/

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

https://services.aib.gov.uk

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
Ultima actualizare: 05/09/2018

