www.kantora.eu
+359 899 45 49 98
Registratie Ltd - 360 lev, het bedrag is inclusief de staatbelasting, gratis consult, een vergoeding voor
de registratie.
1.Staat belasting handelsregister - 160 Levs
2.Vergoeding voor deze dienst - 200.00 lev - 50 lev korting op contract voor boekhoudkundige diensten
Totaal 210 lev / 160 lev voor een contract voor boekhoudkundige diensten /
3.Notarieel vergoeding - 6,00 lev
4. Opening van de geblokkeerde rekening * - 10.00 lev
5.Certificaat voor gestorte kapitaal * - 18,00 lev
Totaal 394 lev / 344 lev voor een contract voor boekhoudkundige diensten /
1.00 eur = 1.95583 lev
Onder contract voor boekhoudkundige diensten u krijgt:
1. Gratis inschrijving van de onderneming in de commissie voor de bescherming van persoonsgegevens
2. Gratis opstellen van een verklaring van de aanvang van de activiteiten van de zelfstandige
3. Gratis overleg met een accountant
4. Assistentie bij de voorbereiding van het afdrukken met korting
5. Voorbereiding van alle noodzakelijke documenten, waaronder een volmacht
6. Gratis voorbereiding van documenten voor de registratie van de onderneming onder BTW /
optioneel /
De prijzen voor bancaire diensten en vergoedingen variëren afhankelijk van de bank. We zullen u
verwijzen naar de beste prijzen voor deze diensten.
Als u wilt uw eigen bedrijf registreren , wij kunnen u aanbiedenVoorbereiding van documenten voor de registratie van LTD - 60 lev.
In dit bedrag zijn inclusief de voorbereiding van alle noodzakelijke documenten in ons kantoor,
instructies voor de indiening in het Handelsregister een gratis consult.
Het kapitaal van de vennootschap moet minstens 2LV zijn.
Belasting registratie van bedrijven wordt nu automatisch gedaan door de bevoegde territoriale directie
van de belastingdienst op basis van gegevens uit het handelsregister.
Stempel van het bedrijf wordt gemaakt na de inschrijving en de prijzen beginnen bij 19,60 lev
Al onze klanten genieten van het recht op vrije boekhoudkundig advies voor of na de inschrijving van
de vennootschap.

Benodigde documenten voor de registratie van de onderneming Ltd
- Aanvraag tot inschrijving van omstandigheden betreffende vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (A4) - bevat informatie over het bedrijf, manager, kapitaal enz.
- Toestemming management met voorbeelden van handtekeningen - aanvaarding van de Vennootschap
plus handtekening specimen.
- Verklaring van de lid 142 CA - verklaart dat zonder toestemming van het bedrijf zullen geen zaken
worden afgehandeld en er zullen geen deelnemen in andere bedrijven plaats vinden.
- Notulen van de beslissing van de eigenaar - getuigt van de wens om een bedrijf te openen.
- Statuten - het beschrijft het onderwerp van de bedrijfsvoering en de wijze van vertegenwoordiging,
algemene bepalingen, en alles wat de nieuwe LTD betreft.
- Verklaring van artikel 13, par. 5 van het Handelsregister - verklaart dat de toepassing en de
bijgevoegde stukken zijn verstrekt door de aanvrager.
- Verklaring van artikel 13, par. 4 van het handelsregister - verklaart de waarheid van de vermelde
omstandigheden en ter vaststelling voorgelegde aankondiging acten.
Formulieren voor het Protocol en de oprichtingsakte worden gemaakt door ons en zijn verschillend
voor elk bedrijf.
Publicatie van de Jaarrekening
Op grond van Wet voor boekhouding zijn sommige bedrijven verplicht hun jaarrekening tot 30 juni van
het volgende jaar te publiceren.
Jaarrekeningen van een non-profit "nu"
Wie zijn verplicht hun jaarrekening in economische tijdschriften of internet te publiceren?
1. Alle bedrijven ,onderworpen aan onafhankelijke audit, die niet opnieuw ingeschreven zijn geweest in
het handelsregister.
2. Alle feitelijke verenigingen / bedrijven in het kader van de verplichtingen en opdrachten of
burgerlijke vennootschappen CPA /.
3. Alle non-profit doeleinden, die niet zijn geregistreerd voor openbaar nut.
Ondernemingen overeenkomstig artikel 1, paragraaf 2 van de wet inzake boekhouding zijn: handelaren
in de zin van het Wetboek van Koophandel, rechtspersonen die geen handelaar, budgettaire
organisaties, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, buitenlandse personen die zaken doen in het
land door middel van een zakelijke en handelsmissies.
Wat zijn de boetes?
De publicatie van het rapport is verplicht en is niet afhankelijk van het soort bedrijf en of het in het
bedrijfsleven is.
Consequenties aan de schending van deze wettelijke verplichting zijn:

Boete van 1500-2000 lev voor de schuldige persoon , en voor een rechtspersoon of een eenmanszaak boete 2000-5000 lev, terwijl bij de tweede overtreding wordt de boete verdubbeld.
Wat is onderworpen aan plaatsen?
Op grond van artikel 40 van de wet voor de boekhouding wordt bekendgemaakt:
De jaarrekening en het jaarverslag over de activiteit van de onderneming , goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de partners / aandeelhouders of de desbetreffende autoriteit.
Volgens artikel 26, paragraaf 1 van de wet voor de boekhouding, de jaarrekening van de bedrijven
omvat:
1. Balans
2. Inkomen en uitgaven
3. Kasstroomoverzicht
4. Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
5. Informatie voor niet-vlottende langlopende activa
6. Toepassing
Sommige bijzonderheden?
Voor de bedrijven die onderworpen zijn aan een onafhankelijke financiële audit, de rapporten worden
gepubliceerd in de vorm waarin zij zijn gecertificeerd door een erkende accountant samen met het
auditverslag en het jaarverslag over de door de Algemene Vergadering van de partners / aandeelhouders
of de desbetreffende autoriteit goedgekeurd.
Voor bedrijven die een geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen wordt gepubliceerd
geconsolideerde jaarrekening.
Naamloze vennootschappen , commanditaire vennootschappen op aandelen en vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid / BV/ moeten ook publiceren:
1. Informatie over het voorstel van het bestuursorgaan voor de verdeling van de winst of de bekleding
van het verlies van het vorige jaar en
2. De beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders / partners over de verdeling van de
winst of het afdekken van het verlies van het vorige jaar.
Wat moet er gedaan worden?
Stuur ons via e-mail een JPG-formaat of in een bestand in PDF-formaat uw rapporten:
globalconsultbg@yahoo.com
met de gegevens van het bedrijf: volledige naam volgens de registratie, statutaire zetel en adres, ЕИК
opnemen, de samensteller van de rekeningen en de accountant. De vergoeding betalen op de
bankrekening van ons bedrijf en uw rapporten zullen worden geplaatst op de website binnen drie
werkdagen na ontvangst van de informatie voor de ontvangen betaling en levering van de rapporten.
Op uw contactadres wordt een factuur verstuurd die "Publicatie van de jaarrekening voor ..... jaar

gedurende 3 jaar vanaf de datum van publicatie. “Als u niet kan uw rapporten in deze formaten
verzenden , u kunt hen in ons kantoor brengen in Plovdiv centrum Nikola Palauzov № 4, 1e verdieping,
waar ze gescanned en voorbereiden worden en op de post wordn gedaan tegen de hieronder vermelde
vergoeding.
Hoeveel gaat het kosten?
1. Voor de publicatie van de verslagen: 20.00 lev
2. Vergoeding scanrapporten eenmanszaak, samenstellen balans: 10.00 lev
3. Vergoeding voor het scannen van alle andere rapporten: 20.00 lev Aan die prijs inbegrepen wettelijk
voorgeschreven toegang tot uw rapporten, drie jaar na de datum van publicatie.
Prijzen zijn definitief en er wordt geen BTW toegevoegd.
De jaarrekeningen worden gepubliceerd in de vorm waarin ze worden verstrekt en onze
accountantskantoor is niet verantwoordelijk voor de aard en inhoud van de documenten en de
informatie in hen.
Registratie van Plovdiv, Sofia asenovgrad registratie, registratie van bedrijven in Bulgarije, Smolyan,
Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Pleven, Gabrovo, Stara Zagora
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