Лектор - Олена Габрук - незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань.
Досвід робіт у сфері консультаційної та лекторської роботи - 25 років, із них 19 - в офіційному виданні
ДФСУ. Автор численних публікацій на податкову, облікову, кадрову тематику в профільних
бухгалтерських ресурсах.

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:
1. Як зменшити зарплату під час війни без порушення норм чинного законодавства – розгляд
можливих варіантів.
2. Виплата зарплати із порушенням термінів – чи можливо обійти штраф? Новий термін виплати
відпускних.
3. Чи нараховувати зарплату та відпускні при призупиненні трудового договору із працівником? Як
проводити «технічне» нарахування та відображати в обліку?
4. Середній заробіток для оплати мобілізованих працівників і добровольців – аналіз проблемних
ситуацій із практики:
- як провести перерахунок зарплати та середнього заробітку у зв’язку із наданням повісток,
витягів із наказів, контрактів із запізненням;
- нюанси відображення таких коригувань у звітності.
5. Відпускні обмеження та новації під час воєнного стану:
- особливості застосування «відпускного» обмеження за поточними та накопиченими
відпустками;
- які відпустки надаємо без обмежень;
- як компенсувати та оплатити ненадані дні «довгих» відпусток;
- нюанси виплати компенсації за невикористані дні відпусток при звільненні працівника;
- чи включати до сукупного заробітку розрахункового періоду матеріальну допомогу, надану
працівникам у зв’язку із воєнними діями в країні, на яку нараховано ЄСВ і з якої утримані
податки.
6. Чергове оновлення Постанови КМУ №100 або як врахувати реалії воєнного часу при розрахунку
середнього заробітку – порахуємо на прикладах!
7. «Воєнні» особливості призначення та оплати лікарняних:
- як не загубитися у форматах лікарняних, призначенні допомоги та складанні заявки –
розрахунку по е-лікарняних, паперових лікарняних і роздрукованих лікарняних на папері;
- чи потрібна комісія/уповноважений із соцстраху під час воєнного стану;
- як врахувати періоди відсутності працівника під час воєнного стану у розрахунковому періоді;

- як оплатити е-лікарняний без зміни статусу;
- у декрет із-за кордону – тепер можливо! Як отримати допомогу, якщо страхувальник в зоні
бойових дій не може опрацювати лікарняний і подати заявку – розрахунок.
8. «Перехідні» відпускні, лікарняні, виплата благодійної матеріальної допомоги у звітності (Д1 та
4ДФ). Правила донарахування ЄСВ з КТН 13.
9. Що змінилося в КЗпП у травні 2022 року? Огляд змін та ознайомлення з проектами змін в
трудовому законодавстві. Що змінилось в законодавстві про колективні договори?
10. Як рахуємо середню зарплату для відпусток? Як правильно враховувати премії під час
розрахунку відпускних?
11. Як правильно розуміти норми законодавства щодо не включення виплат до розрахунку
середньої зарплати, коли немає даних про зарплату?
Ваші запитання можете надсилати до початку вебінару!

Мова вебінару: українська
Тривалість: 11:00 – 12:30 (1,5 години)

