Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец февруари 2017 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура
"Издаване на разрешение за работа на командировани работници и
служители от трети държави в Република България" е въведен нов
формуляр с превод:


Заявление за командироване/изпращане на работник или служител на територията на
Република България в рамките на предоставяне на услуги.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално
производство", във връзка с изменението и допълнението на Закона за
държавната собственост (ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г.) е актуализирана
процедура:


Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост

и обзорната тема:


Обща характеристика на правния режим на държавната собственост в Република
България.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г.) е актуализирана процедура:


Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Договорно право. Сделки" във връзка с изменението и
допълнението на Закона за арендата в земеделието (ДВ, бр. 13 от 7.02.2017
г., в сила от 7.02.2017 г.) е актуализирана процедура:


Договор за аренда на земеделска земя и/или движими и недвижими вещи на
земеделско производство.

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., в
сила от 26.01.2017 г.) са актуализирани процедурите:
1. Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и
данъчните складове;
2. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за
винопроизводство на малки винопроизводители.

Във връзка с допълнението на Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от
7.02.2017 г.) е актуализирана процедура:



Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и
данъчните складове.

В модула са въведени формулярите:
1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице
(образец 2001в);
2. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж;
3. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5;
4. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител Приложение № 3;
5. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за
управление на данъчен склад - Приложение № 5а;
6. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е;
7. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9д;
8. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а;
9. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС) - Приложение № 7в;
10. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж;
11. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з;
12. Oпис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли Приложение № 11а;
13. Акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки - Приложение № 15;
14. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение №
19а;
15. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за
търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в.

В. В папка "Опазване на околната среда" във връзка с изменението и
допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 12 от
3.02.2017 г.) са актуализирани процедури:
1. Процедура за издаване на становище по екологична оценка на планове и програми,
които са в процес на изготвяне и одобряване от централни и териториални органи на
изпълнителната власт;
2. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
3. Процедура по оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии;
4. Процедура за издаване на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.

Модул "Външнотърговски процедури"
В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" е
актуализиран:


Списък на административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници".

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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