Підприємець-роботодавець
є
мобілізовним.
Що
з
його
працівниками,
яких
також
мобілізують?
Практична ситуація:
у роботодавця – фізичної особипідприємця мобілізували працівника у зв’язку з воєнними діями
в Україні. Роботодавець виплачував цьому працівникові середній
заробіток. Пізніше мобілізували також і самого роботодавця.
Працівників більше немає. Бізнес не працює.
Виникає питання, – чи зобов’язаний мобілізований
підприємець виплачувати мобілізованому працівнику середній
заробіток, якщо підприємницька діяльність у цей період не
здійснюється?
Очевидно, що за таких умов єдиним правильним рішенням буде
припинити підприємницьку діяльність в повному обсязі. Інакше
маємо вимогу Закону, яку практично виконати неможливо.
У відповіді Департаменту з питань праці Державної служби
України з питань праці від 06.07.2022 йдеться, що виплата
середнього заробітку мобілізованим працівникам не залежить від
призову фізичної особи-підприємця, яка є роботодавцем для них.
Відповідь подаємо нижче.

У разі, якщо у вас виникла необхідність реєстраційних дій з припинення чи
призупинення підприємницької діяльності, зняття з обліку в органах податкової
служби, пенсійного фонду та ін., заповніть і відправте нам форму зворотного
зв’язку щодо Вашого питання.

Форма зв’язку

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Ваше повідомлення
Відправити

Наші контакти:
Номери телефонів: +38(050)-404-87-30; +38(098)-793-77-77,
електронна пошта: office@vg.ua

Переваги Групи Вікторія:
– досвідчені юристи, податкові консультанти, експерти,
бухгалтери;
– напрацьовані вдалі кейси;
– наданню послуги передує детальний аналіз ситуації,
моделювання її розвитку і податкове планування;
– налагоджені процеси дистанційної, комфортної та
безпечної для Замовника комунікації;
– справедлива та розумна ціна вартості послуг та ін.

Верховний суд КАС: суб’єкту
господарювання не заборонено
цивільно-правові відносини із
власним працівником
Ще один успішний кейс АО «ЗАХІДНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА».
Висновки Верховного Суду КАС зводяться до наступного:
«Працівникам не заборонено виконання окрім основної, іншої
регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового чи
цивільного договору у вільний від основної роботи час на тому
самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у
громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом».
Також, ВС КАС принагідно вказує на необхідність дотримання
основного завдання адміністративного судочинства: «…стаття 2
та частина четверта статті 242 КАС України встановлюють, що
судове рішення має відповідати завданню адміністративного
судочинства, а саме бути справедливим та неупередженим,
своєчасно вирішувати спір у сфері публічно-правових відносин з
метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку
суб`єктів владних повноважень».
Рішення по справі [перейти iplex].
Крім того, замовити IPLex за найкращими умовами
можна у Офіційного дилера – Компанії Вікторія –
[перейти до огляду пропозиції]
Компанія Вікторія

У разі, якщо у вас виникла необхідність адвокатського захисту
від протиправних дій/вимог контрагентів, звертайтесь за
електронною адресою юридичного партнера Компанії Вікторія –
АО «Західна Правозахисна Група» – office@vg.ua

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити за акційними
знижками:
• електронні ключі та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

Питання заокруглення – поза
компетенцією Держпраці
26.06.2019р. набрала чинності Постанова НБУ «Про вилучення
з готівкового обігу монет дрібних номіналів» № 82 від
20.06.2019р.
Згідно згаданої Постанови, припинено з 01 жовтня 2019 року
обіг монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. У зв’язку з цим
виникли запитання: як виплачувати заробітну плату готівкою,
якщо її розраховано з такими копійками.
Компанією ініційовано запит до Держпраці. Однак, фахівці
Держпраці замість надання відповіді по суті, ухилились від
надання роз’яснень, мотивуючи тим, що питання заокруглення –
це не їх компетенція. Натомість натякаючи, що виплату можна
робити в безготівковий спосіб.
Таким чином, питання виплати заробітної плати з дотриманням
Постанови НБУ «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних
номіналів» № 82 від 20.06.2019р. залишається головним болем
бухгалтерів.
Відповідь Держпраці подаємо нижче.

Компанія Вікторія

Відголос
інспекційних
відвідувань. Суд скасував
Постанову Держпраці
Фахівці Компанії Вікторія та АО “Західна Правозахисна Група”
захистили інтереси клієнта-підприємця.
Суд погодився з аргументами фахівців Компанія “Вікторія”,
адвокатами Західна Правозахисна Група, зокрема, що
“…інформація ДФС та її територіальних органів про факт
порушення законодавства про працю, виявлена у ході здійснення
контрольних повноважень, є підставою для проведення
інспекційного відвідування, а не є підтвердженням факту
недодержання ним законодавства про працю та підставою для
притягнення до відповідальності та накладенню штрафу…”
Постанова Управління Держпраці про накладення штрафу в розмірі
111690,00 грн скасована
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83294061

Заповніть швидку форму для звернення за юридичною підтримкою
до Компанії “Вікторія” та АО “Західна Правозахисна Група” з
оскарження рішень, дій, бездіяльності посадових осіб та
державних органів влади, місцевого самоврядування:

ЗАМОВИТИ ON-LINE
Компанія Вікторія

Держпраці
не
має
права
перевіряти повноту нарахувань
та утримань із заробітної
плати
Надзвичайно цікава позиція Державної служби з питань праці:
«Питання щодо сплати податків і внесків, а також порядку
заповнення звітів, розрахунково-платіжних відомостей та
довідок про доходи КЗпП України не відноситься до повноважень
Держпраці і її територіальних органів».
Що це означає? По суті, Держпраці чіткіше вказує на межі своєї
компетенції. І це суттєво, оскільки окремі працівники
Держпраці в пошуках доказів вимагають для співставлення
податкову та бухгалтерську звітність, шукають невідповідність
встановленому порядку заповнення бухгалтерських документів –
відомостей, розрахунків, довідок тощо.
Саме тому, наведене роз’яснення в листі від 04.11.2018р.
№4395/3/4.1-ДП-18 стане в нагоді читачам нашого сайту:
“Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці)
розглянула Ваш лист від 12.05.2018 № 13 щодо надання
роз’яснення стосовно виплати заробітної плати за час щорічної
відпустки та повідомляє.
Згідно статті 74 Кодексу законів про працю України (далі –
КЗпП України) громадянам, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної
особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із
збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної
плати.

Відповідно вимог статті 115 КЗпП України та частини першої
статті 21 Закону України «Про відпустки» виплата заробітної
плати за час щорічної відпустки повинна бути проведена не
пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
Порушення строків виплати відпускних є підставою для
застосування до посадових осіб підприємства адміністративного
штрафу на підставі частини першої статті 41 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
Питання щодо сплати податків і внесків, а також порядку
заповнення звітів, розрахунково-платіжних відомостей та
довідок про доходи КЗпП України не відноситься до повноважень
Держпраці і її територіальних органів.
Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади не є нормативно –
правовими актами, мають лише інформаційний характер та не
встановлюють правових норм.
Переглянути лист від 04.11.2018р. №4395/3/4.1-ДП-18/приховати
лист

Компанія Вікторія
У разі, якщо у Вас виникли питання щодо проведення перевірок
органами Держпраці і Ви потребуєте кваліфікованої юридичної

підтримки, звертайтесь:
☎ ✉→ Контакти Департаменту юридичних та корпоративних послуг

