Scoţia

Konkursregister - Skottland
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție
în ceea ce privește calitatea traducerii.

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.

Vad är registret över Insolvencies i Skottland?
På webbplatsen Accountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland.
artikeln föreskrivs följande:

http://www.aib.gov.uk/ I

Tillgång till lagstiftning
En länk till registret över Insolvencies, som innehåller följande uppgifter:

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

Konkurser
Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer.
Skyddade trust deeds
Likvidation och konkursförvaltning av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).
Ett moratorium
Registret över Insolvencies Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.
Revisionsförklaringen Skottland webbplats ger dig råd om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare,
information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från). http://www
.dasscotland.gov.uk/
Registret över Insolvencies Skottland ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.
DAS-registret (Debt Arrangement (Skottland)

Skottlands DAS-register innehåller information om godkända program och i avvaktan på betalning av skulder. http://www.
dasscotland.gov.uk/ Det innehåller även information om levande moratorier. DAS-registret ägs och drivs av Accountant in
Bankrupcty som en del av deras roll som DAS handläggare.
Är tillgången till det skotska register över Insolvencies kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning också
tillgängliga. För mer information kontakta: roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?
Tillgången till DAS-registret är gratis.
Hur man söker i registret över Insolvencies skotska
Den skotska register över Insolvencies finns på Internet.
Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via Internet.
Konkursregistrets historia i Skottland
Sökningar i registret över Insolvencies ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under
de senaste två åren. I fråga om skyddade stiftelseurkunder innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden
som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående
ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.
Sökningar om ett moratorium av alla levande.Ett moratorium avlägsnas efter 6 veckor eller till följd av konkurs, en stiftandeurkund
eller godkännande av en DPP DAS.
DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående program för betalning av
skulder. Det innehåller även information om levande moratorier.
Länkar

Register över konkursförvaltare, revisor, Insolvencies DAS-registret
/dasregister/

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

https://services.aib.gov.uk
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