Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец май 2021 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци са въведени
новите образци:
1. Заявление за отказ от статут на постоянно пребиваващ чужденец;
2. Формуляр за връщане на лична карта - МВнР;
3. Формуляр за издаване на карта на чужденец, акредитиран в Република
България/Application Form for Identity Card to Foreigners Aсcredited in the Republic of
Bulgaria;
4. Формуляр за издаване на карта на почетен консул в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
В папка "Обществено и здравно осигуряване" е актуализиран формуляр:


Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 - 2021 г.

Въведен е превод на образец:


Указания за попълване на декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-10 от 24.08.2006
г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на
чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския
съюз (ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.) е актуализирана процедура:


Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни
юридически лица.

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Транспортни документи – товарителници" са въведени нови
документи:
1. Хармонизирана номенклатура на товарите;
2. Notice concerning the carriage of dangerous goods in passenger trains (ad point 6.2 of the
GCC-CIV/PRR).

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически
документи" са въведени:
1. Искания за автономни тарифни квоти от 1 януари 2022 г., постъпили в Генерална
дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия;
2. Искания за суспендиране на митата от 1 януари 2022 г., постъпили в Генерална
дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"
В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран:



Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг),
деноминирани във валута.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани справочните
файлове:
1. Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на
марките;
2. Страни членки на Асамблеята на Хагския съюз за международно заявяване на
промишлени образци.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"
В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са въведени формулярите:
1. Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Form I-485);
2. Instructions for Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Form I485);
3. Application for Asylum and for Withholding of Removal (Form I-589);
4. Instructions for Application for Asylum and for Withholding of Removal (Form I-589);
5. Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (Form I881);
6. Instructions for Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of
Removal (Form I-881);
7. Application for Employment Authorization (Form I-765);
8. Instructions for Application for Employment Authorization (Form I-765);
9. Refugee/Asylee Relative Petition (Form I-730);
10. Instructions for Refugee/Asylee Relative Petition (Form I-730);
11. Application for Temporary Protected Status (Form I-821);
12. Instructions for Application for Temporary Protected Status (Form I-821).

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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