Фізичні особи – підприємці податкову декларацію про майновий стан та доходи отримані в 2013 році подають до 10 лютого 2014 року включно

Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, за результатами календарного року подають податкову декларацію до органу доходів і зборів за місцем своєї податкової адреси. 
Також декларацію  за результатами звітного кварталу необхідно подати фізичним особам-підприємцям, які в четвертому кварталі  перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну. 
Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду. Тобто податкова декларація фізичними особами – підприємцями подається не пізніше 10 лютого 2014 року. 
Підприємцям, які працюють на загальній системі оподаткування, в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності необхідно ураховувати доходи, отримані в 2013 році як громадянами: в тому числі отримані як заробітна плата, іноземні доходи, доходи отримані у вигляді спадщини та подарунків, доходи, отримані від реалізації рухомого та нерухомого майна, від надання майна в оренду (суборенду), житловий найм,  інвестиційний прибуток.
У податковій декларації (розділ ІІІ ) зазначається сума отриманих доходів від провадження господарської діяльності та сума податків, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню. 
Разом з такою декларацією заповнюється та подається додаток № 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності». Цей додаток заповнюється на підставі даних книги обліку доходів і витрат. 
Водночас, фізичні особи – підприємці самостійно здійснюють розрахунок податкових зобов’язань та зазначають авансові платежі на 2014 рік з податку на доходи фізичних осіб. але не менше як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за 2013 рік, які сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу:
- до 15 березня;
- до 15 травня;
- до 15 серпня;
- до 15 листопада.
Платник повинен самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у такій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку. 

Оподаткування доходів отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування,  визначено ст.177 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями).

