Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец април 2020 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) е актуализирана процедура:


Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Във връзка с допълнението на Закона за чужденците в Република България
(ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) е актуализирана
процедура:


Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

В процедура "Издаване на разрешение за работа на командировани
работници и служители от трети държави в Република България" е въведен
превод на образец:


Заявка-спецификация на свободно работно място.

В процедура "Издаване на разрешение за работа на работници - граждани
на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република
България" е въведен нов образец:


Декларация за изискванията по чл. 28, ал. 1 - 4 от ЗТМТМ.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с изменението на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
24.03.2020 г.) е актуализирана обзорната тема:


Производството по несъстоятелност съгласно действащото българско законодателство.

Във връзка с изменението на Закона за счетоводството (ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация на кооперация;
2. Вписване на клон на търговец;
3. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез
прехвърляне на имущество върху едноличния собственик.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с Националния план за
действие по заетостта през 2020 г. е актуализирана процедура:


Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи.

В процедура "Сключване на индивидуален трудов договор" е въведен
превод на образец:



Трудов договор (трети вариант).

В процедура "Изменение на трудовото правоотношение" е въведен превод
на образец:


Допълнително споразумение към трудов договор по чл. 119 от КТ.

В модула е въведен нов образец:


Декларация по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност.

Във връзка с допълнението на Закона за чужденците в Република България
(ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) е актуализирана
процедура:


Работа на чужденци в България.

Във връзка с изменението и допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 28
от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Сключване на индивидуален трудов договор;
2. Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители чуждестранни или български граждани.

В процедура "Кандидатстване за работа по спогодби за заетост между
Република България и други държави" е въведен нов образец:


Заявление за работа в Израел.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.) е актуализирана процедура:


Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.

Във връзка с допълнението Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни
от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от
31.03.2020 г.) е актуализирана процедура:


Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия,
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества.

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението на Закона за
корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
24.03.2020 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) са актуализирани
обзорните теми:
1. Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица;
2. Данъчно облагане на печалбата на чуждестранни лица

и процедурата:



Данъчно облагане по общия ред на чуждестранни физически лица.

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


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

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
В модула е въведен нов образец:


Информационен формуляр – медиация

и превод на:


Споразумение за медиация.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
Във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се
събират от Патентното ведомство на Република България (ДВ, бр. 36 от
14.04.2020 г., в сила от 14.04.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано
географско означение;
2. Национална регистрация на марка на територията на Република България.

В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани формулярите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Заявка за регистрация на марка;
Декларация за приоритет - марка;
Заявка за международна регистрация на марка;
Искане за промяна на името и/или адреса на заявителя на заявка за марка;
Заявление за регистрация на полезен модел;
Искане за оттегляне на заявка/ограничаване на списъка на стоките и/или услугите;
Искане за подновяване на регистрацията на марка;
Молба за отлагане на регистрацията на полезен модел по чл. 75ж от ЗПРПМ;
Заявление за регистрация на паралелен полезен модел по чл. 75б от ЗПРПМ;
Жалба срещу отказ или прекратяване на производството по издаване на патент/
регистрация на полезен модел;
Заявление за подаване на РСТ заявка;
Искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка;
Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежателя на марка;
Искане за обявяване на недействителност/заличаване;
Заявление за издаване на Европейски патент;
Заявление за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила;
Искане за вписване на лицензия за марка.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"
В модула са въведени справочните файлове:
1. Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) към посолствата на България в
чужбина;
2. Информация за условията на живот и труд в Лихтенщайн;

3. Особености на законодателството на Обединените арабски емирства, свързани с
пазара на труда и наемането на чуждестранни работници.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
НОВОСТИ - АРХИВ
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