Estland

Insolvensregistre - Estland
De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

Denne side giver et kort overblik over, at det estiske handelsregister er insolvent, og at der foreligger oplysninger fra officielle
handelsrapporter.

Hvilke oplysninger findes der i Estland om insolvens?
Estland har ikke et særskilt insolvensregister, men oplysninger om procedurerne for rekonstruktion og gældssanering af både
juridiske og fysiske personer kan findes i den officielle onlinepublikation Ametlikud Teadaanded. Dertil kommer, at det estiske
handelsregister og registret for foreninger og foreninger uden gevinst for øje har medtaget angivelser i juridiske personers og
selvstændige erhvervsdrivendes konkurs.
Officielle meddelelser skal f.eks. omfatte domstolene og kuratorerne:
meddelelse om tid og sted for konkursbehandling og meddelelse om forbud mod handling
en konkurserklæring
meddelelse fra kreditorsamlingen
en note, der bekræfter det oprindelige tildelingsforslag
meddelelse om afslutning af konkursbehandlingen
meddelelse om godkendelse af en gældsomlægningsplan.
De bekendtgørelser, der er offentliggjort i den fuldstændige liste, kan findes på

webstedet for den officielle meddelelse.

Følgende registreres i det estiske handelsregister og i registret for almennyttige foreninger og fonde på grundlag af en
retsafgørelse:
konkursbehandling uden angivelse af konkurs
konkurserklæring sammen med kurators navn og personlige identifikationskode samt en note om, at den pågældende
repræsenterer selskabet
afgivelse af en konkursbegæring sammen med en angivelse, der viser virksomhedens fortsatte aktivitet
annullering af konkurserklæring og sletning af selskabet fra registret
afslutning af konkursbehandling og sletning af selskabet fra registret eller fortsættelse af selskabets aktiviteter

et kompromis og dette udtryk med en angivelse, der viser en fortsat aktivitet
annullering af et kompromis og genåbning af konkursbehandling med bemærkning om, at selskabet er repræsenteret af en
kurator
afslutning af et kompromis vedrørende denne periodes passage og frigivelse af en insolvensbehandler
udpegelsen af en forvalter af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer samt dens navn og
personlige identifikationskode samt en angivelse af, at den er en repræsentant for kreditinstituttet i forbindelse med
forvaltning og forvaltning af porteføljer af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.
Oplysninger om handelsforbud, der er pålagt en skyldner eller en person, der har beføjelse til at repræsentere dem, eller forbud
mod at udøve erhvervsvirksomhed, som er pålagt denne person, registreres ikke i registret.
Det estiske handelsregister indeholder følgende oplysninger om konkursramte juridiske enheder:
den juridiske persons navn
registerkode
adresse
oplysninger om insolvensbehandleren
oplysninger om direktionsmedlemmet
data vedrørende administratoren af sikkerhedsstillelse
datoen for konkursdekretet/kendelsen og kendelsens nummer eller den civile sag.
Er der gratis adgang til oplysninger om insolvens?
Registreringsdata kan ses
Adgang

online og på

et notarkontor.

til offentlig kommunikation er gratis.

Der opkræves ikke gebyr for søgninger i juridiske enheder, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af udenlandske selskaber, for
oplysninger om retssager eller for adgang til registreringskort. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder
historiske registerdata og adgang til årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. De takster, der opkræves for anvendelse af
edb-data i handelsregistret, fastsættes i justitsministerens bekendtgørelse.
Der opkræves et gebyr for at konsultere registerdata og dokumentdokumenter hos en notar. Gebyrerne er fastsat i
gebyrer for notarer.
Oplysninger om handelsforbud offentliggøres og kan tilgås gratis

lov om

online.

Sådan søger du oplysninger om insolvens
I officielle meddelelser kan juridiske og fysiske personer, der er genstand for insolvensbehandling, søge efter søgeord ved hjælp af
navn eller personnummer/registreringsnummer. Søgningen giver let adgang til alle verserende og offentliggjorte meddelelser i
tilfælde af insolvensbehandling. Når proceduren er afsluttet, opbevares meddelelserne i arkiverne med undtagelse af en eventuel
bekendtgørelse om likvidation for en periode på tre år.
Du kan søge efter en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende i handelsregistret med firmanavn, navn eller
registreringsnummer. Status for en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende angiver, hvorvidt den pågældende
person eller enhed er gået konkurs.
Siden efteråret 2019 er Ametlikud Teadaanded (officielle meddelelser) grænsefladen til e-justice-portalens insolvensregistre, der
giver virksomheder, långivere og investorer, der ønsker at investere i andre medlemsstater, mulighed for at foretage en
baggrundskontrol direkte fra et andet lands insolvensregister. En række flersprogede løsninger vil gøre oplysninger om insolvens
på tværs af grænserne mere gennemsigtige og lettere at få adgang til. Oplysningerne stilles gratis til rådighed. Portalen har til
formål at søge efter en enkel søgning, som gør det muligt at søge efter debitors navn på alle forbundne registre og en udvidet
søgning, hvor søgekriterierne afhænger af, hvilket land der er tale om med debitor. For Estlands vedkommende er det muligt at
søge efter debitors navn og personnummer/registreringsnummer.
Forsolvensoplysningstjenestens historie
Den estiske insolvenstjeneste har været tilgængelig siden den 1. september 1995.

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
Sidste opdatering: 19/07/2019

