Стаття 16. Обов’язки платника податків
16.1. Платник податків зобов’язаний:
16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому
законодавством України;
16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що
стосується обчислення і сплати податків та зборів;
16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та
митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і
сплатою податків та зборів;
16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом
та законами з питань митної справи;
16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих
органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших
показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань),
первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи,
пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов’язково
зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави
для їх надання;
16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не
сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та
напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови
використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у
визначеному державою порядку);
16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах,
встановлених податковим законодавством;
16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених
порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про
проведення перевірки;
16.1.9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під
час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;
16.1.10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його
ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного
рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на
орган державної реєстрації);
16.1.11. повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи
та зміну місця проживання фізичної особи – підприємця;
16.1.12. забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового
обов’язку, протягом строків, установлених цим Кодексом;
16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними
перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються
для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для
проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених
цим Кодексом;
16.1.14. використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими
органами в електронній формі у разі подання звітності в електронній формі, а також після
проходження електронної ідентифікації он-лайн в електронному кабінеті, крім платників
податків, які відмовилися від використання електронного кабінету в порядку, встановленому
цим Кодексом, та платників податків, які не визначили спосіб взаємодії із контролюючим
органом;
16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку
письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються
предмета перевірки, та їх документального підтвердження;
16.1.16. визначати, змінювати уповноважених осіб платника податків, які мають право
користуватися електронним кабінетом, зокрема щодо підписання, подання, отримання ними
документів та інформації через електронний кабінет, та визначати їхні повноваження.

