Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец март 2020 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението на Закона за чужденците
в Република България (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.) е актуализирана
обзорната тема:


Основни елементи в правния статут на чужденците.

В процедура "Издаване на акт за смърт на чужденец в Република България"
е въведен нов образец:


Протокол за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на
населението.

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 17 от
25.02.2020 г.) е актуализирана процедура:


Заявяване на адресна регистрация от чужденец.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
А. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на
Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията
към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия със и от тях по занятие (ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г., в сила от
10.03.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;
2. Проверка, маркиране и изследване на изделия от благородни метали;
3. Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие.

Актуализирано е и приложението:


Регистър за продадените/закупените благородни метали.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на
Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.) са
актуализирани процедури:
1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу
изпирането на пари.

Актуализирани са и формулярите:
1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението
на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел (ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) е актуализиран
формуляр:


Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2.

Въведен е и превод на нов формуляр:


Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и
достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел.

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 2020 г. (Приет с РМС № 83
от 6.02.2020 г.) е актуализирана процедура:


Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни
увреждания.

В модула е актуализиран образец:


Договор между Дирекция "Бюро по труда" и работодател за предоставяне на средства
от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на
безработно лице – 2020 година.

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в
сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Определяне на данъчната основа на доходи с източник от България, получени от
чуждестранни физически лица, избрали да формират дохода си по ЗДДФЛ;
2. Данъчни облекчения на доходите на физически лица и определяне на данъчната
основа.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на
Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., в
сила от 20.03.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
2. Дерегистрация по ЗДДС;
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност.

Актуализирани са и формулярите:
1. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС;
2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС;
3. Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичен носител
(за дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС;
4. Справка-декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 13 от
ППЗДДС;
5. VIES-Декларация - Приложение № 14;

6. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията,
подавана по електронен път - Приложение № 15.

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност", във връзка с изменението и допълнението на Закона за
туризма (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или
туристическа агентска дейност;
2. Регистрация и контрол на туристическите дейности;
3. Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани формулярите:
1. Заявление за включване в курс за обучение на представители по индустриална
собственост;
2. Заявление за допускане до изпит за представител по индустриална собственост;
3. Заявление за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост;
4. Заявление за вписване в регистъра на съдружие от ПИС;
5. Декларация за лицензионна готовност по чл. 30 от ЗПРПМ;
6. Декларация за приоритет - изобретение/полезен модел;
7. Заявление за вписване на промяна в името или адреса в регистъра на ПИС;
8. Декларация по чл. 5, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните
модели (патент за изобретение);
9. Декларация по чл. 5, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните
модели (полезен модел);
10. Декларация по чл. 75в, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 75б от ЗПРПМ;
11. Молба за експертиза на полезен модел по чл. 75е, ал. 4 от ЗПРПМ;
12. Заявление за издаване на патент за изобретение.

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