Облік доходів і витрат по новому

        Міністерство доходів і зборів України наказом від 16.09.2013р. № 481 затвердило нову форму та порядок ведення книги обліку доходів і витрат для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також тих, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Книга).  Даний наказ опублікований у виданні «Офіційний вісник України» №78 від 18 жовтня і саме з цієї дати він набирає чинності. Отже, починаючи з 18 жовтня підприємці на загальній системі оподаткування та громадяни, які провадять незалежну професійну діяльність повинні вести Книгу за новою формою. 

 Нова Книга значно спрощена і містить лише 9 колонок (замість 12 в старій Книзі). ЇЇ  не потрібно заповнювати лише від руки, новий наказ дозволяє вести її як у паперовому, так і в електронному варіанті; реєструвати окрему на кожного працівника, який приймає готівку за продані товари та усунуто незручності, пов’язані з веденням обліку руху товарів та обліку витрат.  
       В  Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат прописаний ряд процедур (окремо для паперового варіанту, окремо для електронного варіанту Книги), пов’язаних з її реєстрацією в органі Міндоходів. 
        Зауважимо, для того щоб суб’єкт господарювання вів облік доходів і витрат в електронній формі, йому необхідно скласти заяву на її одержання в електронному вигляді, і надіслати до органу Міндоходів засобами електронного зв’язку із застосуванням цифрового підпису. 
 
          Діяльність платників, які вестимуть Книгу обліку доходів і витрат в електронній формі, орган доходів і зборів може перевірити в електронній формі на підставі даних, зазначених в Книзі та інших електронних документах платника податків, поданих за допомогою засобів електронного зв’язку.
      
    Дані в Книзі заповнюються у гривнях з копійками, на підставі цих записів підприємець заповнює податкову декларацію про майновий стан і доходи. Книга повинна зберігатися протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис. 
        
З наказом Міндоходів України від 16.09.2013 року № 481 та формою Книги можна ознайомитися на офіційному порталі Міністерства за посиланням: http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62853.html. 

