
ПРИМІТКА. 

Щоб змінити 

зображення 

на цьому 

слайді, 

виділіть 

зображення 

та видаліть 

його. Потім у 

покажчику 

місця 

заповнення 

клацніть 

піктограму 

"Зображення", 

щоб 

вставити 

власне 

зображення. 

ЯК ОТРИМАТИ 
ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ 
НА НАВЧАННЯ 





Студенти, які навчаються 

за контрактом можуть 

отримати податкову знижку 

на навчання (держава 

поверне частину коштів 

сплачених за навчання). 

Сума, яку можете отримати 

складає в середньому 

понад 3000 грн. на рік. 



ХТО МАЄ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ 
ЗНИЖКУ? 

Студент або член його 
родини (один з батьків, 
чоловік або дружина): 

 - є резидентом України; 
 - отримуєте офіційний дохід 

у вигляді заробітної плати; 
 - понесли витрати у зв'язку 

з оплатою навчання. 



http://zakon5.rada.gov.ua
/laws/show/2755-17 

Згідно з пунктом 14.1.170 статті 14  

Податкового Кодексу України 

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА для фізичних 

осіб, які не є суб'єктами господарювання, - 

документально підтверджена сума 

(вартість) витрат платника податку - 

резидента у зв'язку з придбанням товарів 

(робіт, послуг) у резидентів - фізичних або 

юридичних осіб протягом звітного року, 

на яку дозволяється зменшення його 

загального річного оподатковуваного 

доходу, одержаного за наслідками такого 

звітного року у вигляді заробітної плати, у 

випадках, визначених цим Кодексом. 



Порядок розрахунку податкової знижки 
регламентується статтею 166  Податкового 
Кодексу України 
……………………………………………………. 
166.3. Перелік витрат, дозволених до 
включення до податкової знижки. 
……………………………………………………. 
166.3.3. 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. 





Документи, необхідні для одержання податкової 
знижки 

 Декларація про доходи за 2016 рік; 
 Довідка про доходи за 2016 рік (береться за місцем 

роботи); 
 Платіжний документ, що підтверджує оплату за 

навчання – оригінал і копія; 
 Договір з навчальним закладом – оригінал і копія; 
 Довідка про вартість навчання у звітному році, якщо 

це не вказано у договорі; 
 Паспорт – оригінал та копія; 
 Ідентифікаційний номер – оригінал та копія; 
 Копія свідоцтва про народження дитини (для батьків 

студента), копія свідоцтва про одруження (для 
чоловіка чи дружини студента). 



Документи подає особа, яка працює та 
отримує заробітну плату. Це може бути 
один з батьків студента, сам студент, або 
чоловік чи дружина студента. 

Оригінали паспорта, ідентифікаційного коду 
та договору не здаються, а лише 
пред’являються. 



РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВОЇ 
ЗНИЖКИ 

ПЗ = П - ((Б - В) х С),  
 

де П - річна сума податку на доходи фізичних 
осіб, утримана з одержаних фізичною особою доходів 
у вигляді заробітної плати  

Б - база оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб, який визначається шляхом зменшення 
річної суми отриманої заробітної плати на суму 
податкової соціальної пільги  

В - понесені витрати, у вигляді оплати за 
навчання 

С - ставка податку на доходи фізичних осіб 



ПРИКЛАД 

Розмір заробітної плати – 6 000 грн  
Вартість навчання  – 16 632 грн.  
 
ПЗ = (12 960 - ((72 000 -16 632)*18%)= 2 
993,76 грн  
П= (6 000 *12)*18% = 12 960 грн  
Б =(6 000*12) = 72 000 грн.  
В=16 632 грн.  
С = 18%  

Розмір податкової знижки 
становитиме 2 993,76 грн 

ПЗ = П - ((Б - В) х С),  
де П - річна сума податку на доходи 

фізичних осіб, утримана з одержаних 
фізичною особою доходів у вигляді 
заробітної плати  

Б - база оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб, який визначається 
шляхом зменшення річної суми отриманої 
заробітної плати на суму податкової 
соціальної пільги  

В - понесені витрати, у вигляді оплати 
за навчання 

С - ставка податку на доходи фізичних 
осіб 



Після подання документів кошти 

зарахують на банківський 

рахунок протягом 60 днів. 

Термін подання заяв для 

оформлення знижки за 2016 рік 

завершується 31 грудня 2017 

року. Знижку за 2017 рік можна 

буде оформити у 2018 році. 



Зверніть увагу! 

Податкова знижка надається за попередній календарний 
рік (2016).  

витрати мають стосуватися цього року (2016) 

оплата повинна бути здійснена у звітному році (2016) 

Можливий розподіл оплати, якщо студент зробив оплату 
за навчальний рік (потрібна довідка про тривалість 
навчання) 

 





Виникають питання ????  

 

звертайся до профкому 
студентів НУБіП України 

(навч. корп. №3, кімн. 120, 
тел. 044 527-85-63) 

 

facebook.com 

/studentvoice.ua/ 



 
0-800-501-007 (БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ 
ТЕЛЕФОНІВ) З 8.00 ДО 20.00 (КРІМ СУБОТИ ТА НЕДІЛІ). 
ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ 
УКРАЇНИ, МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРУ ЗІ СТАЦІОНАРНОГО АБО 
МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ЗА НОМЕРОМ: +380 44 454 16 
13. 
HTTP://SFS.GOV.UA 
 

Перед подачею документів 
обов'язково звертайтеся за довідками 
до Державної фіскальної служби 
України 


