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MAKSEHÄIRETE RAPORT
NÄIDIS AS
Reg. kood: 10000000
Võrse 55 10167 Tallinn
T: 6000000
F: 6000001
info@naidis.ee
___________________________________________________________________________
MAKSEKOMBED
___________________________________________________________________________
Maksuvõlad
***
Maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliametile uuendatakse igakuiselt ning kuvatakse viimase nelja aasta kohta
kuu esimese päeva seisuga. Võlgasid alla 640 euro ei näidata. Eraldi tuuakse välja ajatatud või
vaidlustatud maksuvõlad.

***
Võlg seisuga
01.01.2011 (*,**)
01.12.2010 (*)
01.11.2010
01.10.2010
01.05.2009

Võla saldo (EUR)
96
96
96
91
91

000
000
000
000
000

Maksude saldo
***
Maksude saldo näitab võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile reaalajas. Maksuvõlg koosneb põhimakse- ja
intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev arvestuslik intress.

***
00.00.2011 seisuga on maksuvõlg 96 000 eurot
sealhulgas on ettevõttel vaidlustatud maksuvõla summa 5 554 eurot
sealhulgas on ettevõttel ajatatud maksuvõla summa 10 000 eurot
00.00.2011 seisuga on ettevõttel intressivõlg 369 eurot
00.00.2011 seisuga on ettevõttel esitamata 17 maksudeklaratsiooni

Maksehäireregistri info
***
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.
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***
Kehtivad maksehäired
Algus

Lõpp

Maksehäire
viimane suurus

Maksehäire
maksimum suurus

Krediteerija

65,00 – 319,99

65,00 – 319,99

Mobiilsideteenus

65,00 – 319,99

65,00 – 319,99

Inkassoteenus
ja krediidiinfo

tegevusvaldkond
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Registri liige
03.01.11
lõpetamata
OK INCURE OÜ
20.06.10
lõpetamata

Lõpetatud maksehäired
Informatsioon maksehäirete kohta puudub

***
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.

***
Raporti lõpp
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