
 
 

 
Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в 

трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“ е съфинансиран от 
Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на 

програмата Interreg V-A Румъния-България. 
 
През последните няколко години след влизането ни в ЕС се наблюдава тенденция на 

засилен интерес на румънски физически лица да откриват търговски дружества на територията 
на България с цел търговия в ЕС. Въпросите, които най-често се задават от румънските 
физически лица са: Какви документи се изискват при регистрация на търговски дружества? 
Какви данъци се плащат към държавата? Колко процента е ДДС на територията на България?  
Какви документи се изискват при регистрация по ДДС?  Какви документи се изискват при 
регистрация на трудови договори? Какви документи се изискват при внос на стоки от трети 
страни?  

По информация от консултантски фирми на територията на Добрич и региона има около 
250-300 търговски дружества на с участието на румънски граждани, основно с предмет на 
дейност - търговия с хранителни и промишлени стоки, селскостопански машини и инвентар, 
консултантска дейност, строителни услуги, туризъм и др.  

 
Ето някои от предимствата, които изтъкват румънските предприемачи, регистрирали 

фирми в България: 
 
Режимът на регистрации на търговските дружества в Агенцията по вписванията – 

Търговски регистър. Търговци споделят че изискваните документи за регистрации у нас са в 
пъти по-малко от други държави и таксите по вписване са по-ниски. 
Документите, които се изискват при регистрация на дружествата са – протокол за учредяване 
на търговското дружество, учредителен акт или дружествен договор и съответните декларации 
изисквани от Търговския закон и образец от подпис заверен от нотариус. 
  

По ниските данъци, които се плащат у нас – 10% корпоративен данък, 5 % данък 
дивидент. Също така се посочва и времето за възстановяване на ДДС при вътрешнообщностна 
дейност  в ЕС, а именно един месец при коректно и точно подаване на съответните искания от 
страна на търговските дружества. 
  

По бързото обслужване от институциите, които работят с търговските дружества – 
Митници и др. Обработката на товарите които пристигат от трети страни се осъществява 
коректно и бързо, което води до намаляване и на разходите по реализацията на стоките.  
Търговците споделят, че друг важен момент от влизането ни в ЕС, е също така и възможността 
да се обмитяват товари и в други държави членки на съюза. Например българско юридическо 
лице, което има ЕОРИ /EORI/ № може да обмити стоката във всяко населено място на 
територията на ЕС, което облекчава работата на търговските дружества. 
  

Работата с банковите институции – макар и обслужването да е добро и на високо ниво, 
те споделят, че има бариера за това, че са чужденци и на тях се гледа подозрително и с 
недоверие при извършване на банкови трансфери. Има задържане на суми за определен 
период от време, което пречи на ефективността на тяхната дейност. Споделят, че времето за 
проверка на коректността на плащанията и трансферите трябва да е по-кратка, за да не 
накърнява интересите им. 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския съюз. 
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