Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец януари 2022 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на
Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина (ДВ, бр. 5 от 18.01.2022
г.) е актуализирана обзорната тема:


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

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г., в сила от
4.01.2022 г.) и изменението на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията (ДВ, бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 4.01.2022 г.) е
актуализирана процедура:


Регистрация по БУЛСТАТ.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за защита на
потребителите (ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на българската правна уредба в областта на защитата на
потребителите.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението на
Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и
служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична
обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 1.01.2022
г.) са актуализирани обзорната тема:


Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители чуждестранни или български граждани

и процедура:


Работа на чужденци в България.

В модула е въведен нов образец:


Опис и начин на подреждане на документи, изисквани във връзка с издаване на
"Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер".

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
на чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от
1.01.2022 г.) е актуализирана процедура:


Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово
правоотношение.

В. В папка "Данъчно облагане" са въведени новите формуляри:
1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на
физическите лица (образец 2001);
2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало
лице (образец 2001в);
3. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - преизчисляване на
окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица.

Във връзка с изменението на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.) са актуализирани
процедура:


Данък върху добавената стойност при внос на стоки

и образци:
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 регистър БУЛСТАТ
(ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г., в сила от 4.01.2022 г.) е актуализирана
процедурата:


Вписване в регистъра на задължените лица при Националната агенция за приходите.

Във връзка с допълнението на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 1.01.2022 г.,) е
актуализирана процедура:


Данъчно облагане по общия ред на чуждестранни физически лица.

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


Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа, за периода 1 януари 2022 31 декември 2022.

Д. В папка " Опазване на околната среда" е въведен превод на образци:
1. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно Приложение № 2 към чл. 10,
ал. 1 и Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони);
2. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно Приложение № 2 към чл. 10,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони);
3. Уведомление за план, програма или проект (съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал.
1 и Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони);
4. Уведомление за план, програма или проект (съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони).

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Транспортни документи – товарителници" са въведени нови
образци:
1. Заявление за допускане до изпит за придобиване/удължаване срока на валидност на
АДР-свидетелство за водач превозващ опасни товари;
2. Заявление за изпит за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Актуализирана е:


Единна Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България
(ЕТПТ) с измененията направени до 01.01.2022 год.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически
документи" е въведен нов образец:


Shipper’s Declaration for Dangerous Goods (IATA).

В. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка
"Класификатори и кодови означения" са въведени:
1. Класификатор на вида на сделката за 2022 г.;
2. Обяснителна таблица за взаимообвързаност между стойност и статистическа стойност
при различите условия на доставка по Incoterms 2020.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за защита на
потребителите (ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Съдебна система и правораздаване в Република България.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
Актуализирани са справочните файлове:
1. Държави - страни по Договора за патентно коопериране;
2. Договарящи се страни по Хагската спогодба за международно заявяване на
промишлени образци.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с изменението и допълнението на Постановление № 103 на МС
от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите
в чужбина (ДВ, бр. 5 от 18.01.2022 г.) е актуализирана процедура:



Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави
или в училища от системата на Европейските училища.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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