Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец декември 2018 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с допълнението на Закона за
българското гражданство (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)
е актуализирана обзорната тема:


Правна рамка на отношенията между българската държава и българите в чужбина.

Б. В папка "Българско гражданство", във връзка с допълнението на Закона
за българското гражданство (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019
г.) и изменението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г., в
сила от 1.01.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Освобождаване от българско гражданство;
2. Придобиване на българско гражданство в изключителни случаи на привилегирована
натурализация;
3. Възстановяване на българско гражданство;
4. Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация;
5. Придобиване на българско гражданство по обща натурализация.

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на
глава пета от Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 52 от 22.06.2018
г.) е актуализирана обзорната тема:


Правна уредба на българското гражданство.

В. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" са въведени
новите формуляри:
1. Заявление за постоянно пребиваване в Република България на граждани на
Европейския съюз и членовете на техните семейства;
2. Заявление за продължително пребиваване в Република България на граждани на
Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Във връзка с изменението на Закона за чужденците в Република България
(ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана
обзорната тема:


Ред за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци

и процедурите:
1. Условия и ред за разрешаване на краткосрочно пребиваване в Република България;
2. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции.
Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на
Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:



Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост:
право на ползване, право на строеж.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху
добавената стойност (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е
актуализирана процедура:


Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и
такси (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана
процедура:


Ползване, управление и разпореждане с движими вещи - държавна собственост

и таблиците:
1. Дължими данъци от местни и чуждестранни физически лица;
2. Дължими данъци от местни и чуждестранни дружества.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за държавната
собственост (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е
актуализирана процедура:


Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с допълнението на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация на фондация;
2. Регистрация на сдружение с нестопанска цел.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Защита на конкуренцията", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 77 от
18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на българската нормативна уредба в областта на защитата на
конкуренцията

и процедура:


Уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията за наличието на
споразумения, решения и съгласувани практики, попадащи под забраната на чл. 15 от
Закона за защита на конкуренцията.

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с влизането в сила на
Закона за хората с увреждания (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с
трайни увреждания или от специализирани институции;

2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време
безработни лица с трайни увреждания.

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 102 от
11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица,
работещи по трудово правоотношение;
2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово
правоотношение;
3. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на
здравноосигурителни вноски;
4. Отпускане на пенсия по международен договор.

Във връзка с допълнението на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 77
от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:


Отпускане на целева помощ за лечение в чужбина.

Във връзка с обнародването на Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) са
актуализирани образци:
1. Задължителни осигурителни вноски за здравно осигуряване на чужденци, работещи в
България;
2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи без трудово
правоотношение;
3. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия,
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр.
102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:


Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 98 от
27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана обзорната тема:


Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица

и процедури:
1. Практическо прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" по спогодбите за
избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
2. Данъчни облекчения на доходите на физически лица и определяне на данъчната
основа;
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
4. Данъчно облагане по общия ред на чуждестранни физически лица;
5. Данъчни облекчения на доходите с източник на територията на България за
чуждестранни физически лица;
6. Определяне на данъчната основа на доходи с източник от България, получени от
чуждестранни физически лица, избрали да формират дохода си по ЗДДФЛ.

В процедура "Данъчни облекчения на доходите на физически лица и
определяне на данъчната основа" са въведени новите формуляри:
1. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за
2018 година;
2. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с
увреждания за 2018 г.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху
добавената стойност (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) са
актуализирани процедури:
1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
2. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за корпоративното
подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Данъчно облагане на печалбата на чуждестранни лица.

Д. В папка "Опазване на околната среда", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от
27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) са актуализирани процедури:
1. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
2. Процедура по оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии;
3. Процедура за издаване на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за опазване на
околната среда (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) са
актуализирани образци:
1. Инвестиционни предложения по чл. 92, т. 1 от ЗООС;
2. Инвестиционни предложения по чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

Във връзка с допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ,
бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:


Процедура за издаване на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.

Е. В папка "Капиталов пазар" е актуализиран образец:


Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа за периода 1 януари 2019 31 декември 2019.

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори",
във връзка със Заповед № РД-05-809 на НСИ от 12.10.2018 г. за определяне
праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2019 г. (обн., ДВ, бр.
87 от 19.10.2018 г.) е актуализирана процедура:



Договор за продажба на консигнация.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически
документи" е актуализиран:


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

Въведени са и:
1. Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2019 г., постъпили в Генерална
Дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия;
2. Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2019 г., постъпили в Генерална Дирекция
"Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
Във връзка с изменението и допълнението на
Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) е актуализирана обзорната тема:


Съдебна система и правораздаване в Република България.

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