
Про зміни в порядку отримання 

податкової знижки  

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до 

 Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» 

внесено зміни до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України 

відповідно до яких знято обмеження з розміру суми, сплаченої за навчання, яку платник 

податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року (у 2016 році 

така сума не могла перевищувати 1930 грн. на місяць).  

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення 

оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року суму коштів, 

сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої 

освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.  

Громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи 

фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Зазначене право передбачене 

статтею 166 Податкового кодексу України.  

До податкової знижки  включаються фактично здійснені протягом звітного податкового 

року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та 

розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, 

прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів 

(робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно 

бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, 

надання).  

Витрати, дозволені для включення до податкової знижки:  

- частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, що 

визначається відповідно до статті 175 Податкового кодексу України;  

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, які на дату 

перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 

133.4 статті 133 Податкового кодексу України;  

- сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої 

професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого 

ступеня споріднення;  

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та 

пенсійні внески  в рамках недержавного пенсійного забезпечення;  

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій або оплату державних 

послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;  

- суми коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного 

засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного 



сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів 

біопалива;  

- суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, 

визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового 

кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.  

Терміни для подання декларації про майновий стан та доходи для того щоб скористатися 

правом на податкову знижку:  

- відповідно до підпункту 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 Податкового кодексу України 

підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум 

відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 

грудня включно наступного за звітним податкового року.  

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області 


