QUALITY BUSINESS CONSULTANTS Ltd
Menționăm în mod special că oferta serviciilor de mai jos nu face obiectul principal
al activității firmei noastre și nu implică nici o obligație, aceasta reprezintă o
propunere, un ghid în sprijinul acțiunilor dumneavoastră de înființare a unei firme
GmbH și de combatere a unor erori de procedură, intenționate, din partea unor firme
„specializate” în aceste activități; aceste servicii au fost adăugate la cererea clienților
noștri.
Vă descriem serviciile și sumele ce trebuiesc achitate în Germania pentru înființarea unei firme
GmbH:
- Birou notarial (certificare înființare firmă, adresă la bancă și camera de comerț, procură de
împuternicire a unei persoane (QBC Ltd) pentru gestionarea celor înscrise în prezenta) – 780
euro;
- Registru comerț (înregistrare și eliberare HRB); Judecătorie (sentința de înființare firmă) – 170
euro;
- Camera de meserii (Handwerkskammer und Gewerbeamt) – autorizarea firmei pentru
specificul activitatății firmei desfășurată pe teritoriul Germaniei – 150 euro;
- Traduceri autorizate - 160 euro;
- 25.000 euro capital social depus la o banca din Germania și dovada depunerii la notar.
ATENȚIE! - pentru cele descrise mai sus banii se depun din contul personal.
Servicii ale QUALITY BUSINESS CONSULTANTS Ltd:
- Interpret (translator) de limbă germană;
- Punem la dispoziție prin relațiile noastre profesionale cu termine de prezență următoarele
servicii: notar, bancă, camera de meserii;
- Birou avocatură (întocmire dosar acte, statut, adresă către notar);
- Identificarea și punerea la dispoziție a unui Serviciu contabil (și în limba română) pentru
obținerea numărului de impozitare de la finanțe, completarea formularelor și a cererilor către
diferite instituții de stat; va gestiona financiar-contabil firma GmbH;
- Identificarea unui spațiu (sediu de firmă), obținerea contractului de închiriere și plata pentru
min. 6 luni - înregistrare teritorială;
- Obținerea dreptului și amenajării unei căsuțe poștale inclusiv a gestionării acesteia la adresa
sediului firmei;
- Identificarea, obținerea unui contract de închiriere pentru domiciliul de reședință a
administratorului și plata pentru min. 6 luni - înregistrare teritorială;
- Identificarea, obținerea unui contract de închiriere pentru domiciliul de reședință al inginerului
de specialitate care autorizează firma pentru activitatea desfășurată pe teritoriul Germaniei și
plata pentru min. 6 luni - înregistrare teritorială;
- Deplasări auto, cazare și telefonie mobilă în interesul firmei GmbH;
- Gestionarea corespondenței (documente primite și emise) cu instituțiile de stat și bancare;
traducem și sugerăm răspunsurile corecte către aceste instituții asigurând trimiterea acestora în
timp util cu acordul administratorului. Această activitate se realizează până la obținerea tuturor
actelor de înființare a firmei GmbH.
- Plata chiriei se face prin seviciul QBC Ltd. pentru a putea beneficia de reducerile acordate de
proprietarul imobilului.
Valoarea serviciilor QBC Ltd inclusiv plata chiriilor, specificate mai sus, este de: 4.790 euro.
Pentru a preântâmpina orice formă de suspiciune în cadrul colaborării privind serviciil noastre
de înființare a firmei GmbH considerăm oportun următoarele modalități de plată:
- 500 euro - avans plătit pâna la data de .........................;
- 4.290 euro - plată efectuată în data de .......................... după semnarea actelor de bancă.
Pentru că la notar, pe lângă actele personale și dovada plății capitalului social, trebuie depusă
și dovada spațiilor (sediu și domiciliul administratorului în raza teritorială în care se află sediul),
vă comunicăm că serviciul QBC Ltd va achita anticipat contravaloarea chiriei aferentă
menționând faptul că în cazul renunțării dumneavoastră avansul de 500 de euro ne ajută să ne
recuperăm banii alocați chiriei plătind anumite penalități de revocare a contractelor.
De asemenea vă informăm să aveți în vedere faptul că în Germania puteți beneficia de orice
serviciu după ce ați făcut dovada plății; Ex. - serviciul notarial nu va trimite actele de înființare

a firmei GmbH către Camera de comerț decât după intrarea banilor în cont, acelaș lucru la
judecătorie, contabil, traduceri autorizate, Camera de meserii, etc...
Înființarea firmei se face în Stuttgart.
Acte necesare:
- pașaport și CI - al proprietarului firmei - copii color;
- pașaport și CI - al administratorul firmei - copii color;
- pașaport și CI - al inginerului de specialitate - copii color;
- denumire GmbH – 3 nume de firmă;
- domeniul de activitate – cod CAEN 4322, 4321;
- diploma și foaia matricolă a inginerului de specialitate - copii color și traduse autorizat în
germană;
- cerere pentru autorizare - este un formular tipizat emis de Camera de meserii pe care îl
semnează proprietarul firmei sau managerul declarat;
- declarația inginerului de specialitate - este un formular tipizat emis de Camera de meserii pe
care îl semnează inginerul de specialitate asumându-și răspunderea lucrărilor executate de firma
GmbH;
Aveți obligația de a angaja un inginer/maistru sau șef de echipă vorbitor de limbă
germană la nivel de cel puțin B1-B2.
Oferta noastră reprezintă cele mai accesibile tarife dar, dumneavoastră puteți
prospecta piața și să alegeți ofertele oportune intențiilor dumneavoastră; în final la
firma noastră trebuie să ajungă copiile actelor de înființare a firmei GmbH pentru a
putea în 5-10 zile să primiți oferte de devize.
Cu stimă,
Director,
Ing. Eugen Moise

