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ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία μονο με 180 ευρο
Εγγραφή εταιρείας από αλλοδαπά πρόσωπα
Εγγραφή εταιρείας στη Βουλγαρία από αλλοδαπά πρόσωπα – τύποι:
- Εγγραφή εταιρείας από φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Εγγραφή εταιρείας από φυσικά πρόσωπα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Εγγραφή εταιρείας από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι συνέταιροι στην καινούρια
εταιρεία

Εγγραφή εταιρείας (ΜΕΠΕ, ΕΠΕ) από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Για την εγγραφή της εταιρείας από φυσικό πρόσωπο χρειάζεται το ίδιο να έχει μαζί του την ταυτότητά του. Τα
στοιχεία της σημειώνονται στα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά είναι στα
βουλγαρικά και επομένως έχουν και επίσημη μετάφραση στην μητρική γλώσσα του ιδρυτή της. Τα έγγραφα είναι
ίδια μ’αυτά, που απαιτούνται για Βουλγάρους πολίτες, που θα συστήσουν εταιρεία.

Εγγραφή εταιρείας (ΜΕΠΕ, ΕΠΕ) από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Για την εγγραφή της εταιρείας από φυσικό πρόσωπο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται το ίδιο να έχει
μαζί του την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Τα στοιχεία τους σημειώνονται στα απαραίτητα έγγραφα για την
εγγραφή της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά είναι στα βουλγαρικά και επομένως έχουν και επίσημη μετάφραση
στην μητρική γλώσσα του ιδρυτή της. Τα έγγραφα είναι ίδια μ’αυτά, που απαιτούνται για Βουλγάρους πολίτες,
που θα συστήσουν εταιρεία.

Εγγραφή εταιρείας (ΜΕΠΕ, ΕΠΕ) από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Για την εγγραφή της εταιρείας από νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο της χώρας για τις αλλοδαπές εταιρείας, που θα έχουν μετοχές
στη βουλγάρικη εταιρεία;
- Απόφαση των συνέταιρων ή των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας σχετικά με την σύσταση εταιρείας στη
Βουλγαρία και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της; Αναφέρονται λεπτομερώς τα δικαιώματα του
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, δηλαδή να κάνει την εγγραφή της εταιρείας, όπως υπογράψει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, να εξουσιοδοτήσει τρίτους σε σχέση με την υποβολή των εγγράφων στις αρμόδιες
υπηρεσίες, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό και να διορίσει διαχειριστή της εταιρείας.

Κρατικά τέλη εγγραφής ΜΕΠΕ ή ΕΠΕ από αλλοδαπά πρόσωπα
Τα κρατικά τέλη για την εγγραφή της εταιρείας είναι τα ίδια όπως για Βουλγάρους πολίτες, έτσι και για
αλλοδαπούς και ανέρχονται στο ύψος των 160 λέβα.
Η τραπεζική προμήθεια για το άνοιγμα λογαριασμού «συγκέντρωσης κεφαλαίου» και για έκδοση πιστοποιητικού
καταβεβλημένου κεφαλαίου ξεκινάει από 28 λέβα ανάλογα από την Τράπεζα, στην οποία θα γίνει το άνοιγμα του
λογαριασμού. Εμείς θα σας προτείνουμε την Τράπεζα με την χαμηλότερη προμήθεια για το άνοιγμα λογαριασμού
«συγκέντρωσης κεφαλαίου» και για έκδοση πιστοποιητικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Επιπλέον έξοδα σε σύγκριση με την εγγραφή της εταιρείας από Βούλγαρο πολίτη είναι η απαραίτητη
επίσημη μετάφραση των εγγραφών από τη βουλγαρική στην ξένη γλώσσα (σε περίπτωση, που ο
ιδρυτής της εταιρείας δεν γνωρίζει τη βουλγαρική γλώσσα).
Η εγγραφή της εταιρείας στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι το πρώτο βήμα για την χορήγηση αδείας
προσωρινής διαμονής ή άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Εγγραφή εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

