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Eesti kodakondsus

Ei

Isiku kehtivad maksehäired

Jah

Maksu- ja Tolliameti nõuded

Jah

Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud

Jah

Kehtivate isikuga seotud ettevõtete arv

2

Isikuga seotud Ametlike Teadaannete arv

1

RAHVASTIKUREGISTRI INFO
Nimi

EESNIMI PERENIMI

Isikukood

40000000000

Eesti kodakondsus

Ei
isikul on tähtajaline elamisõigus (kehtib kuni 00.00.0000)

Andmed pärinevad Rahvastikuregistrist. Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamiste
isikuandmete ühtne andmekogu.

MAKSEHÄIREREGISTRI INFO

Vaidlustatud maksehäired

2 maksehäiret on vaidlustatud.

Kehtivad maksehäired
Maksehäire sisestaja

Algus

Lõpp

Viimane suurus

Maksimumsuurus

Registri liige

00.00.0000

lõpetamata

30 - 65

30 - 65

Firmanimi OÜ

00.00.0000

lõpetamata

640 - 3 200

640 - 3 200

Sisestaja tegevusvaldkond
Inkassoteenus ja krediidiinfo
Elektrienergia müük

Lõpetatud maksehäired
Maksehäire sisestaja

Algus

Lõpp

Viimane suurus

Maksimumsuurus

Registri liige

00.00.0000

00.00.0000

—

65 - 320

Ettevõte AS

00.00.0000

00.00.0000

—

640 - 3 200

Registri liige

00.00.0000

00.00.0000

—

64 000 ja rohkem

Sisestaja tegevusvaldkond
Mobiilsideteenus
Mootorikütuse jaemüük
Krediidiasutused (pangad)

Maksehäireks loetakse võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine summas vähemalt 30 eurot, mis on kestnud rohkem kui 45 päeva arvates rahalise
kohustuse täitmise päevale ehk maksetähtpäevale järgnevast päevast. Maksehäireregistris avaldatud info pärineb juriidilistelt isikutelt, kes on sõlminud AS
CREDITINFO EESTI kui Maksehäireregistri haldajaga lepingu maksehäireandmete edastamise ja uuendamise osas. Maksehäirete kohta kolmandatele
isikutele edastatav informatsioon sisaldab vaidlustatud maksehäirete arvu ning kehtivate ja lõppenud maksehäirete algus- ja lõpp kuupäeva, summa
suurusjärku ja päritolu (maksehäire sisestaja ja tema tegevusvaldkond). Maksehäirete vahemikud jaotuvad järgmiselt: kuni 29.99 eurot, 30.00 -64.99 eurot,
65.00 - 319.99 eurot, 320.00 - 639.99 eurot, 640.00 - 3 199.99 eurot, 3 200.00 - 12 799.99 eurot, 12 800.00 - 63 999.99 eurot, 64 000.00 ja rohkem eurot.

MAKSU- JA TOLLIAMETI NÕUDED

Nõuded seisuga 00.00.0000
Nõude liik

Võlasumma

sh tasumisgraafikus

Maamaks

80.72€

0.00

Kokku

80.72€

0.00

sh vaidlustatud
0.00
0.00

Nõuete saldo näitab võlgnevusi raporti koostamise seisuga. Nõude sisuks võib olla maksuvõlg, kahjunõue, sunniraha või muu
rahaline kohustus, mida Maksu- ja Tolliamet avalikustab vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

KEHTIVAD ÄRI- JA ETTEVÕTLUSKEELUD
Keelu liik

Ettevõtluskeeld

Alates

00.00.0000

Kuni

00.00.0000

Andmed pärinevad Äriregistrist. Andmed ärikeeldude kohta avalikustatakse vastavalt Äriseadustiku § 69¹ alusel alates 07.07.2001. Ärikeelu sisu on
sätestatud Pankrotiseaduse §-s 91. Andmed ettevõtluskeeldude kohta avalikustatakse vastavalt Äriseadustiku § 69¹ alusel alates 22.12.2008. Ettevõtluskeelu
sisu on sätestatud Karistusseadustiku §-s 49¹.

ISIKUGA SEOTUD ETTEVÕTTED

Kehtivad seosed
Ettevõte

Ettevõtte staatus

Kehtivaid maksehäireid

NÄIDIS OÜ, 10000000 juhatuse liige (alates 00.00.0000)

Registrisse kantud 00.00.0000

1 (vanim 00.00.0000)

NÄIDISETTEVÕTE OÜ, 10000000 juhatuse liige (alates 00.00.00)

Likvideerimisel 00.00.0000

-

MTA nõuded (euro)
10 500
(00.00.0000 seisuga)

Isikuga seotud ettevõtete info pärineb äriregistri kannetest. Kui isik esineb ühe ettevõtte mitmes seoses, esitatakse ta tabelis ka vastav arv kordi.
Maksehäirete arv näitab mitu kehtivat maksehäiret on registreeritud maksehäireregistris antud ettevõtte kohta. Välja on toodud vanima maksehäire
alguskuupäev. MTA nõuded näitab jooksva kuu alguse Maksu- ja Tolliameti nõuete saldot.

AMETLIKUD TEADAANDED

Pankroti väljakuulutamise teade 00/00/0000
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: +372 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel. 00.00.0000 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-0000000 kuulutati välja võlgniku, EESNIMI PERENIMI (isikukood 40000000000), pankrot 00.00.0000 kell 00:00. Pankrotihalduriks nimetati Halduri Nimi
(aadress Puu 1 Tallinn, telefon 0000 000, e-post nimi@nimi.ee). Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 00.00.0000 algusega kell 00:00 Tallinna
kohtumaja saalis nr 3000 III korrusel. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise
päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja
nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS §
37). Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse
15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse
täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7). Menetluskulud
jätta Eesnimi Perenimi kanda.

Diplomi ja/või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamise teade 00/00/0000
Tartu Ülikool
Tartu, TARTUMAA, Ülikooli 18
Telefon: 7375100
E-post: INFO@UT.EE
Tartu Ülikool avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 12.03.2003 määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid“ § 12 lõike 1 alusel.
Isikule EESNIMI PERENIMI (isikukood 40000000000) 00.00.0000 väljastatud diplom nr MA 000000, eestikeelne akadeemiline õiend nr R 000000 ja
ingliskeelne akadeemiline õiend (Diploma Supplement) nr DS 000000 on tunnistatud kehtetuks.

Ametlike teadaannete informatsioon pärineb internetiväljaandelt www.ametlikudteadaanded.ee.

Raportis esitatud info, v.a info maksehäirete kohta, on kogutud avalikest allikatest. AS CREDITINFO EESTI teeb kõik endast oleneva, et
raportis sisalduv informatsioon oleks õige ja täpne ning pärineks usaldusväärsest allikast. AS CREDITINFO EESTI ei vastuta informatsiooni
kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud seadusega.

