Eraisiku faktiraport
EESNIMI PERENIMI
40000000000

00.00.0000

Eesti kodakondsus

Ei

Isiku kehtivad maksehäired

Jah

Isiku maksuvõlg

Jah

Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud

Jah

Kehtivate isikuga seotud ettevõtete arv

2

Isikuga seotud kinnistute arv

1

Isikuga seotud Ametlike Teadaannete arv

1

RAHVASTIKUREGISTRI INFO
Nimi

40000000000

Isikukood

Eesnimi Perenimi

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
Kehtivad maksehäired
Asutus

Algus

Lõpp

Maksehäire viimane
suurus

Maksehäire
maksimum suurus

Sisestaja tegevusvaldkond

Firmanimi OÜ

00.00.0000

Lõpetamata

30 - 65

30 - 65

Inkassoteenus ja krediitinfo

registri liige

00.00.0000

Lõpetamata

640 - 3200

640 - 3200

Elektrienergia müük

Lõpetatud maksehäired
Asutus

Algus

Lõpp

Maksehäire viimane
suurus

Maksehäire
maksimum suurus

Sisestaja tegevusvaldkond

Ettevõte AS

00.00.0000

00.00.0000

-

65 - 320

Muu laenuandmine, v.a pandimajad

Invest OÜ

00.00.0000

00.00.0000

-

640 - 3200

Investeerimine võlakirjadesse,
väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse

Maksehäireks loetakse krediidisaaja poolt rahalise kohustuse täitmata jätmist, mis on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle algusest on möödas rohkem kui
45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning mis koos intresside ja viivistega on vähemalt 30 eurot. Info maksehäirete kohta pärineb
maksehäireregistri liikmetelt või teistelt lepingulistelt osapooltelt. Esitatav informatsioon sisaldab maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva või seisu, summa
suurusjärku ja päritolu. 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. Registris kuvatud maksehäire sisestaja on võlausaldaja või isik,
kes tegutseb võlausaldaja volituse või käsundi alusel.

MAKSUVÕLGADE SALDO
00.00.0000 seisuga on maksukohustuslase võlgnevused
Nõude liik

Maksuvõlg

sh ajatatud

sh vaidlustatud

Maamaks

80.25€

0.00

0.00

Kokku

80.25€

0.00

0.00

00.00.0000 seisuga on maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 7.13 eurot.
Maksuvõlgade saldo näitab võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile hetkeseisuga. Maksuvõlg koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev
arvestuslik intress.

KEHTIVAD ÄRI- JA ETTEVÕTLUSKEELUD
Keelu liik

Ärikeeld

Alates

00.00.0000

Keeluga seotud ettevõtted

OÜ Ettevõtte (00000000)

Keelu ulatus

Täielik

Keelu kehvtivuse aeg

Pankrotimenetluse lõppemiseni

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

Maksuvõlg (EUR)

NÄIDIS OÜ, 10000000 juhatuse liige (alates 00.00.0000)

Registrisse kantud
00.00.0000

-

-

NÄIDIS OÜ, 10000000 Juhatuse liige (alates 00.00.0000)

Pankrotis
00.00.0000

1
vanim (00.00.0000)

23 500
(00.00.0000 seisuga)

Kehtetud seosed
Ettevõte

Ettevõtte staatus

NÄIDIS OÜ, 10000000 Juhatuse liige (alates 00.00.000000.00.0000)

Registrisse kantud
00.00.0000

Kehtivaid
maksehäireid

Maksuvõlg
(EUR)

-

-

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. Maksuvõlg näitab jooksva kuu alguse võla saldot Maksu- ja Tolliametile.

KINNISTUSRAAMATU INFO
Kinnistute arv: 1
Info pärineb Kinnistusraamatust.

AMETLIKUD TEADAANDED
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade (seotud isikukoodiga) 00/00/0000
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja)
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 447 9500
E-post: pmkparnu.menetlus@kohus.ee
Pärnu Maakohus (Pärnu kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 alusel. 27.08.2018 kohtumäärusega nr 2-1812626 määrati kohtuistung võlgniku, Eesnimi Perenimi (isikukood 40000000000), pankrotiavalduse läbivaatamiseks. Kohtuistung toimub
00.00.0000 algusega kell 09.30 Pärnu Maakohtu Pärnu Rüütli tn kohtumajas saalis nr 1. Kohus peatab võlgniku vara suhtes toimuva
sundtäitmise (PankrS § 17 lg 3).

Volikirja kehtetuks kuulutamise teade (seotud isikukoodiga) 00/00/0000
Notar Ragne Tehver avaldab teadaande tõestamisseaduse (TõS) § 37¹ lõike 2 alusel. Notar Ragne Tehver asendaja Kersti Paeveer tõestas
31.08.2018 avalduse, registreeritud notari ametitegevuse raamatus nr 0000 all, millega Eesnimi Perenimi (isikukood 40000000000) kuulutas
kehtetuks isikule Eesnimi Perenimi (isikukood 40000000000) antud kõik volikirjad.

Ametlike teadaannete informatsioon pärineb internetiväljaandelt www.ametlikudteadaanded.ee. Rubriigis kajastatud informatsioon on salvestatud
isikukoodi, isiku nime ja sünnikuupäeva või ainult nime alusel, mis tähendab, et alltoodud teadaanded võivad kehtida kõigi seda nime kandvate eraisikute kohta.
Infot kuvatakse 3 viimase aasta kohta.

Raportis esitatud info on kogutud avalikest allikaist. Creditinfo Eesti AS ei saa garanteerida allikate usaldusväärsust ning raporti piisavust või
täpsust. Creditinfo Eesti AS ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud raporti kasutamisest.

