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ფირმის რეგისტრაცია უცხოელებისთვის ღირს 180 ევრო, + 90 ევრო
მისამარტისტვის, რომელზეც იქნება დარეგისტრირებული თქვენი ფირმა
ბულგარეთში.

ბულგარეთში უცხო პირთამიერ ფირმის რეგისტრაციის სახეობები:
- ფირმის რეგისტრაცია ფიზიკურ პირთამიერ, რომელიც არის ერთ-ერთი
ევროპული ქვეყნის ცარმომადგენელი.
- ფირმის რეგისტრაცია ფიზიკურ პირთამიერ, რომელიც არ წარმოადგენს არც ერთ
ევროპულ ქვეყანას.
- ფირმის რეგისტრაცია, სადაც ახალი ფირმის თანამშრომლები არიან უცხო ქვეყნის
იურიდიული პირები.

ფირმის რეგისტრაცია ფიზიკური პირისმიერ, რომელიც არის ევროკავშირის
ცარმომადგენელი ი/მ ინდივიდუალური მეწარმე, შპს შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

ფირმის რეგისტრაციის დროს საკმარისია, რომ ფიზიკურმა პირმა თან იქონიოს
პირადობის მოწმობა. ჩვენ ვიწერთ ტქვენ მონაცემებს პირადობის მოწმობიდან
ახალი ფირმის საბუთებში. საბუთები მზადდება ბულგარულ ენაზე, შემდეგ კი
ოფიციალურად ითარგმნება უცხო პირის მშობლიურ ენაზე. ეს საბუთები არიან
იდენტური იმ საბუთებთან, რომლებსაც ამზადებენ ბულგარეთის
მოქალაქეებისთვის ფირმის რეგისტრაციის დროს.

ფირმის რეგისტრაცია ფიზიკური პირისმიერ, რომელიც არ არის ევროკავშირის
ცარმომადგენელი ი/მ ინდივიდუალური მეწარმე, შპს შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

ფირმის რგისტრაციის დროს თუ ფიზიკური პირი არ არის ევრო კავშირის
წარმომადგენელი, საკმარისია თან იქონიოს პასპორტი ან პირადობის მოწმობა. ჩვენ
ვიწერთ ტქვენ მონაცემებს პირადობის მოწმობიდან ახალი ფირმის საბუთებში.
საბუთები მზადდება ბულგარულ ენაზე, შემდეგ კი ოფიციალურად ითარგმნება
უცხო პირის მშობლიურ ენაზე. ეს საბუთები არიან იდენტური იმ საბუთებთან,
რომლებსაც ამზადებენ ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის ფირმის რეგისტრაციის
დროს.
ფირმის რეგისტრაცია იურიდიული პირის მიერ, რომელიც არის ევროკავშირის
წარმომადგენელი.
აუცილებელი საბუთები, რომლებიც საჭიროა ფირმის რეგისტრაციის დროს
იურიდიული პირის ან პირების მიერ:
- იურიდიული პირების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, სადაც იქნება
იურიდიული ფირმების აქტუალური მონაცემები, რომლებსაც ექნებატ წილი
ბულგარულ ფირმაში;
- უცხოური ფირმის აქციონერთა დადგენილება ბულგარეთში საზოგადოების
გახსნის თაობაზე. რეგისტრაციისთვის უნდა იყოს შედგენილი მინდობილობა
განსაზღრულ პირზე. უფლებამოსილი პირის უფლებები უნდა დეტალურად
აღწერილი იყვნენ, მინდობილობაში, რომ აღნიშნული პირი არის უფლებამოსილი
როგორც ფირმის რეგისტრაციისთვის, ასევე აქვს ხელმოწერის უფლება, მესამე
მხარის ნდობა, რომ წარუდგინოს დოკუმენტები, გახსნას ანგარიში ბანკში,
დანიშნოს მმართველი.
ფირმის რეგისტრაციის საფასური უცხოპირთამიერ.
ფირმის რეგისტრაციის სახელმწიფო გადასახადი შეადგენს იგივე საფასურს როგორც
ბულგარელების, ასევე უცხოელებისტვის და არის 160 ლევი.
ბანკის მომსახურების ფასი არის დამოკიდებული რომელ ბანკში იხსნება ანგარიში
და იწყება 28 ლევიდან. ჩვენ დაგეხმარებით ბანკის ძიებაში ყველაზე

ხელმისაწვდომი თარიფით. დამატებითი გადასახადი კლიენტს დაეკისრება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პირი არ ფლობს ბულგარულ ენას და საბუთი
საჭიროებს გადათარგმნას. ფირმის რეგისტრირება ბულგარეთში ხელს უწყობს პირს
მიიგოს ვიზა, დროებითი ან მუდმივი ბინადრობა ბულგარეთსა და ევროკავშირში.
www.kantora.eu
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ფირმის რეგისტრაცია ევროკავშირში.

