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Міністерство доходів і зборів України Офіційний портал

Проект наказу Міндоходів України"Про
затвердження форми Книги обліку доходів і
витрат, яку ведуть фізичні особи –
підприємці, крім осіб, що обрали спрощену
систему оподаткування, і фізичні особи, які
провадять незалежну професійну
діяльність...Розділ: 2013 рік

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____  ___________  2013 року                                    № ______

 

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи –
підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які

провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 Розділу IV Податкового

кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України,

затвердженого Указом Президента України від 18 квітня 2013 року № 141/2013,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім

осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну

професійну діяльність, та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні

особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які

провадять незалежну професійну діяльність, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від

24 грудня 2010 року № 1025 „Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть
фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення”, зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1425/18720.

3. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України

(Бусарєв В.В.) в установленому законодавством порядку:
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подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра доходів  і зборів

України  Ігнатова А.П.

 

Міністр                                                                        О.В. Клименко
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