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Bulgaristan'da irket kayd için fiyat sadece 180 €
Bulgaristan’da yabanci ulke vatanda larindan irket tescili.
Yabanci kuruluslar tarafindan Bulgaristan’da bir şirket tescili – turleri:
- şirket tescili Avrupa birligi vatandaslari icin
- şirket tescili Avrupa birligi disindan olan vatandaşlar icin
- Yeni bir şirket tescili icin ortak olarak şirkete yabanci vatandaşlar kayid edilecek
Avrupa Birligi vatanda i tarafindan irket tescili “LTD” Gereken belgeler:
Yeni şirket tescili icin kisinin bir kimlik ta şimasi yeterlidir. Kimlikteki gereken bilgiler şirket
kayid belgesine aktariliyor. Belgeler Bulgarca olarak hazirlaniyor ve yabanci ki şilerin kendi
anadiline lisansli bir ceviri yapiliyor. şirket tescil belgeleri yabanci vatandaslar icin ve
Bulgar vatandaslar icin ayni.
Avrupa Birligi disindan olan vatanda lar icin irket tescili “LTD”
Yeni bir şirket tescili icin Avrupa dişindan olan vatandaşin bir pasaport veya bir kimlik
ta şimasi yeterlidir. Kimlikteki gereken bilgiler şirket kayid belgesine aktariliyor. Belgeler
Bulgarca olarak hazirlaniyor ve yabanci ki şilerin kendi anadiline lisansli bir ceviri yapiliyor.
şirket tescil belgeleri yabanci vatandaşlar icin ve Bulgar vatandaşlar icin ayni.
Avrupa Birligi icinde olan Yabanci bir kurulus tarafinda Bulgaristan’da irket tescili.
Yabanci kuruluslar tarafindan irket tescili icin gerekenler.
- Yabanci kuruluslar/ şirketler/ şirketlerinin mevcut durumunu kendi ulkelerinin ticari
kayitlarindan almalari gerek.
- Yabanci şirketin hissedarlarindan bir kisiye şirket işleri icin vekalet verilmesi gerek. Ve bu
vekalet’te ayrintili olarak yetkili olan kişinin haklarinin tanimlanmasi gerek – şirket kaydi
icin, banka hesabi acmak icin, gereken belgelere imza atmasi icin, başka kişilere vekalet
vermesi icin, mudur tayin etmesi icin.
Yabanci vatanda lar ve kuruluslar tarafindan irket tescili “LTD” ucretler:
- Bir şirketin kaydı icin Devlet ucretleri Bulgar ve yabancı vatandaşları icin aynıdır - 160
leva.
- Emanet hesabı acılması ve odenmis sermaye icin Bank’dan belge/sertifika/ alinmasi icin
masraflar 28 leva dan başlayan ve hesap acılacak banka bağlı olarak değişir. Sizi en duşuk
komisionlan calisan bankalari onericeklerdir.
- Bir Bulgar vatandaşiyla kiyasladiginiz zaman yabanci vatandaşlara birek maliyet
dahacikiyor – belge tercumesi. Eyer yabanci ki şi bulgarca bilmiyorsa gereken belgeleri
kendidiline tercume etirmesi gerekir.
Bulgaristan'da bir şirketin tescili " D vize, Bulgaristan gecıcıveya daimi ikamet almak
icin" bir ilk adım olarak kullanılabilir.
виза = vize Европейският съюз= Avrupa birligi
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