Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец март 2017 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението и допълнението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси (ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) са
актуализирани процедури:
1. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
2. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн., ДВ,
бр. 2 от 6.01.2017 г.) е допълнен текстът на процедура:


Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети
държави в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с приемането на
Националния план за действие по заетостта през 2017 г. (Приет с РМС № 82
от 26.01.2017 г.) са актуализирани процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с
трайни увреждания или от специализирани институции или ползващи социални услуги
в общността от резидентен тип;
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време
безработни лица с трайни увреждания;
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи
в неравностойно положение на пазара на труда;
5. Уведомителна процедура при масово уволнение.

В модула са въведени с превод формулярите:
1. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
2. Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или
ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП;
3. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
4. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на
чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.

Във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн., ДВ,
бр. 2 от 6.01.2017 г.) е допълнен текстът на процедура:


Командировка в чужбина.

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) са актуализирани
процедури:

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
2. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 22 от 16.07.2009 г.
за Централния кредитен регистър (ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г.) са
актуализирани формулярите:
1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите
институции;
2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите
институции;
3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния
кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и
финансовите институции.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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