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08.12.2017 р.

    
    1.   

Рада ухвалила Держбюджет-2018

    
    2. Оплата лікарняних і декретних за ЦПД: право є, механізму немає   
    3.   

Надміру сплачено ПДФО податковим агентом: що дозволено платнику

    
    4.   

Податкова знижка: термін повернення фізичній особі ПДФО

    
    5. Як погашаються штрафні санкції з ЄСВ   

  

  

07.12.2017 р.

    
    1.   

Виплати призовнику: нарахування зарплати, оподаткування та відображення у звітності

    
    2.   

Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів
суб'єктів державного сектору та порядку їх складання

    
    3.   

Відпустка працівникам з інвалідністю
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https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/46332
http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=5477
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/319069.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/318706.html
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100006526-yak-pogashayutsya-shtrafni-sanktsiyi-z-yesv
https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/46314
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/pro-zatverdzhennya-tipovih-form-memorialnih-orderiv-inshih-oblikovih/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/pro-zatverdzhennya-tipovih-form-memorialnih-orderiv-inshih-oblikovih/
https://www.kadrovik01.com.ua/article/4103-vdpustka-pratsvnikam-z-nvaldnstyu?utm_medium=letter&amp;utm_source=letternews&amp;utm_campaign=letter_RNK_49_week_2&amp;ustp=F
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    4.   

Шпаргалка для бухгалтера: новації ЄСВ

    

  

  

06.12.2017 р.

    
    1.   

Позиція Мінсоцполітики щодо врахування індексації при виплаті "мінімалки" не змінилася

    
    2.   

Якщо мати дитини працює на умовах неповного робочого часу в період відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то для надання такої відпустки
іншим особам в цей самий період підстав немає

    
    3.   

Про відображення у Звіті з ЄСВ сум лікарняних, нарахованих працівникам з інвалідністю

    
    4.   

Перенесення робочих днів у 2018 році - оновлений проект розпорядження КМУ

    
    5.   

Безкоштовна електронна газета Зарплата&amp;Кадри
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https://uteka.ua/ua/publication/SHpargalka-dlya-buxgaltera-ESV?spush=c2VnYW1lbDFAdWtyLm5ldA==
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100006505-pozitsiya-minsotspolitiki-schodo-vrakhuvannya-indeksatsiyi-pri-viplati-minimalki-ne-zminilasya
http://dominanta.in.ua/silka/158
http://dominanta.in.ua/silka/158
http://dominanta.in.ua/silka/158
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/113713
https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/46294
http://zpl.com.ua/arhiv_gazeta/20171211.html
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05.12.2017 р.

    
    1.   

Мінсоцполітики відкликало лист щодо включення індексації до виплат, які враховуються
до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

    
    2.   

Порушення в застосуванні податкової соціальної пільги за кількома місцями отримання
доходів

    
    3.   

Для самотньої мами - 150 відсоткова податкова соціальна пільга

    
    4.   

У робочий час включаються спеціальні перерви для обігріву

    

  

  

04.12.2017 р.

    
    1.   

Календар бухгалтера на грудень 2017 року

    
    2.   

Як застосовувати оновлені з 2018 року Списки №1 та №2 шкідливих професій
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https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/minsotspolitiki-vidklikalo-list-shchodo-vklyuchennya-indeksatsiyi-do/
https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/minsotspolitiki-vidklikalo-list-shchodo-vklyuchennya-indeksatsiyi-do/
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/318545.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/318545.html
http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/318430.html
http://km.dsp.gov.ua/news/407-u-robochiy-chas-vklyuchayutsya-specaln-perervi-dlya-obgrvu.html
https://services.uteka.ua/ua/publication/Kalendar-buxgaltera-na-dekabr-2017-goda?spush=c2VnYW1lbDFAdWtyLm5ldA==
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/113642
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    3.   

Вебінар "ПДВ та Зарплата" (відео, зарплата з 44 хвилини)
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https://www.youtube.com/watch?v=LYZco7pC2W0&amp;feature=em-subs_digest

