
Тиждень 17/03. Запитання - відповіді, консультації, новини з бухгалтерських та профільних сайтів
16.01.2017 16:13

  

20.01.2017 р.

    
    1. Відповіді на запитанні по ЄСВ. Відеоогляд від &nbsp;ДФС у Черкаській області   
    2.   

Нарахування заробітної плати повинно проводитися згідно табеля обліку робочого часу

    
    3. Пенсійний фонд повідомлятиме ДФС та Держпраці про роботодавців-порушників   

  

  

19.01.2017 р.

    
    1.   

Порядок проведення індексації доходів у січні 2017 року

    
    2.   

Як установити режим неповного робочого часу з ініціативи роботодавця?

    
    3.   

Особливості розрахунку оплати праці працівникові за роботу у вихідний день в нічний
час, який перебуває у відрядженні

    
    4.   

Посадові оклади держслужбовців із 2017 року
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https://www.youtube.com/watch?v=3WKg_DyQFzk
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4191
https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/42043
https://uteka.ua/ua/publication/Poryadok-provedeniya-indeksacii-v-yanvarei-v-techenie-2016-goda
http://balance.ua/ua/news/all/post/kak-ustanovit-regim-nepolnogo-rabochego-vremeni-po-iniciative-rabotodatelya/
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4198
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4198
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104664
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18.01.2017 р.

    
    1. Мінімальний ЄСВ: як правильно визначити у 2017 році   
    2.   

Чергові вимоги МВФ щодо пенсійної реформи: чого чекати громадянам України

    
    3.   

Загальносистемників хочуть звільнити від ЄСВ у разі відсутності доходу

    
    4.   

Тестовий режим роботи порталу e-Data подовжено до 30.06.2017 року

    
    5.   

Застосування змін у законодавстві у зв'язку з підвищення розміру мінімальної заробітної
плати

    
    6.   

Чи&nbsp;має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє
з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена?
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http://balance.ua/ua/news/all/post/minimalnyy-esv-kak-pravilno-opredelyat-v-2017/
http://www.kadrovik01.com.ua/news/1927-qqn-17-m1-chergov-vimogi-mvf-shchodo-pensyno-reformi-chogo-chekati-gromadyanam-ukrani
https://uteka.ua/ua/publication/Obshhesistemshhikov-xotyat-osvobodit-ot-ESV-v-sluchae-otsutstviya-doxoda
https://buhgalter.com.ua/news/obig-informatsii-u-publichniy-sferi/testoviy-rezhim-roboti-portalu-ye-data-podovzheno-do-31062017-roku/
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4193
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4193
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104601
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104601
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17.01.2017 р.

    
    1.   

Чи враховувати під час виплати авансу доплату до мінімальної зарплати

    
    2. Доплата ЄСВ, якщо зарплата менша за мінімальну: реалії 2017 року   
    3.   

П СП для &nbsp;платника податку &nbsp;має на утриманні 4-х дітей віком до 18 років

    
    4. Як застосувати мінімальну зарплату в новому розмірі: позиція Мінсоцполітики   

  
  

16.01.2017 р.

    
    1.   

Індексація та доплата до мінімальної зарплати: "проблема" із підрахунком

    
    2.   

АЦСК "Україна" запускає автоматичне оновлення ЕЦП у "M.E.DOC"
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http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104570
https://uteka.ua/ua/publication/Doplata-ESV-esli-zarplata-menshe-minimalnojrealii-2017-goda?utm_campaign=nalogovaya-reforma-vse-o-&amp;utm_source=sendpulse&amp;utm_medium=email&amp;spush=c2VnYW1lbDFAdWtyLm5ldA==
http://kyiv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70935.html
http://kyiv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70935.html
http://kyiv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70935.html
https://uteka.ua/ua/publication/Kak-primenyat-minimalnuyu-zarplatuv-novom-razmerepoziciya-Minsocpolitiki
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104510
http://www.me-doc.com.ua/1111191945-acsk-ukraina-zapuskaet-avtomaticheskoe-obnovlenie-ecp-v-m-e-doc?&amp;lang=ukr

