30.07. 2019

Распределение по разделам:

Обзор интернет-изданий (22.07.2019 - 28.07.2019)

Як планують штрафувати за порушення у сфері готівкового обігу

Верховний Суд роз’яснив, що періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на
електро-, тепло-, газо- і водопостачання

новини

Суммированный

учет рабочего времени для продавцов, охранников и водителей

О переводе на другую работу на том же предприятии и
денежной компенсации при увольнении
Залучення працівників до роботи в святкові і неробочі дні,
нарахування заробітної плати за роботу у святкові і неробочі
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дні та в надурочний час
Ненормированный рабочий день у водителя
Новоприйнятий працівник не вийшов на роботу: що з
повідомленням про його прийняття
Неповна зайнятість: як відображаємо в штатному розписі?
Документы/кадры

Командировка в вопросах и ответах

Працівник сплатив за проживання підприємцю: які ризики для роботодавця?

Документы/командировки

Утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника перед підприємством

Юрконсультации/ ответственность работника

Порядок введення змін істотних умов праці
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Об увольнении работников, достигших пенсионного возраста, при наличии или
отсутствии у них желания продолжать трудовую деятельность

Юрконсультации/ кадровые вопросы

Путівка на дитину: чий ІПН зазначати в ф. №1ДФ?
Якщо працівника прийнято в одному періоді, а
заробітну плату нараховано у наступному, гр. 6 ”Дата
прийняття на роботу” звіту № 1ДФ не заповнюється
Документы/1ДФ

Чи можна відгуляти в одному році усі невикористані
відпустки: консультує Мінсоцполітики
Связан ли период «детского» отпуска с отработанным
временем в текущем году и с датой рождения детей?
Перенесення відпусток: коли та як здійснювати?
Имеет ли право женщина на "детский" отпуск, если ее
несовершеннолетняя дочь родила ребенка
Надання відпустки працівнику у разі припинення
строкового трудового договору
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Працівник отримав винагороду за підсумками роботи за рік. Чи враховувати при
обчисленні відпускних?

«Чорнобильські»

Відпустки

Щодо

відпустки: надання та облік

працівникам, які мають дітей

застосування положень Закону України "Про відпустки"

Щодо врахування винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої
зарплати для оплати часу відпустки

Документы/отпуск

Несвоєчасна сплата ПДФО: штраф за ст.127 ПКУ та позиція Верховного Суду
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Питание сотрудников. Быть или не быть дополнительному благу

Шведский стол: так есть ли НДФЛ?

Документы/налог на доходы

Путівка на дитину: чий ІПН зазначати в ф. №1ДФ?

Документы/путевки

16 днів між виплатою авансу та зарплати: як не помилитися в датах

Документы/оплата труда

Трудовая книжка стала заложником работодателя.
Как вернуть документ?
Юрконсультации/ права работника

Проект Трудового кодексу: гнучкий графік,
28-денна відпустка та дистанційна робота
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Проект Трудового кодекса

Зміни до до Плану рахунків, Інструкції щодо його застосування та деяких П(С)БО.

Минфин подкорректировал П(С)БУ 25: вникаем в детали

Документы/отчеты

Як скласти Протокол засідання комісії із соціального страхування

Социальное страхование/комиссия по соцстраху

Додаткова відпустка за шкідливі і важкі умови
праці: кому та як надається
Охрана труда

Нарахували премію звільненому працівнику: що з ЄСВ?

Социальное страхование/ЕСВ
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Как избавиться от индексации зарплаты законными
методами
Скільки коштуватиме при перевірках ненарахування
індексації зарплати
Індексація зарплати у липні та серпні 2019 року
Документы/индексация

Перевод на другую должность: как показать в таблице 5 Формы № Д4

Социальное страхование/отчет ЕСВ

Як враховувати донараховані за попередні періоди відпускні у середню зарплату:
ексклюзив від Мінсоцполітики

Документы/средняя зарплата
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