Оплачуєш своє навчання або навчання члена сім’ї –отримай податкову
знижку на навчання!















У
межах
реалізації
правопросвітницької
кампанії «Я
МАЮ
ПРАВО!», фахівці Компаніївського бюро правової допомоги надають
консультацію, як та де отримати податкову знижку на навчання.
Отже, якщо одним із пунктів ваших витрат є плата за навчання, то згідно
статті 166 Податкового кодексу України, Ви можете повернути собі частину грошей
у вигляді податкової знижки.
Що таке податкова знижка?
Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір
сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у зв’язку з оплатою
нею послуг навчання.
Хто може отримати податкову знижку?
Громадяни України, які оплачують навчання у закладах дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе
або члена сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому
числі усиновлені).
Хто не може отримати податкову знижку?
Якщо громадянин є суб’єктом підприємницької діяльності (СПД), то він не
може скористатися цією знижкою.
Якщо громадянин працює, отримує зарплату, але не сплачує податок на
доходи фізичних осіб, він теж не може скористатися цим правом.
Куди звернутися за отриманням податкової знижки?
Подати податкову декларацію за звітний рік можна за місцем реєстрації до
кінця року в найближчому відділенні фіскальної служби. Податкову знижку можна
отримати до кінця року наступного за звітним. Якщо таке право не використане, то
воно не переноситься на наступні роки.
Які документи потрібно подати?
Для отримання податкової знижки, потрібно подати такі документи:
Копію паспорту;
Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (крім
фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта);
Довідку про доходи за формою № 3;
Копію договору з закладом освіти;
Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;
Оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про
народження, свідоцтво про шлюб);
Податкову декларацію про майновий стан і доходи;
Заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.
Якщо на податкову знижку претендують батьки, до вищевказаних
документів необхідно додати:
Копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження ступеня споріднення);
Копію паспорта;
Копію ідентифікаційного коду.
Увага! На що необхідно звернути увагу?
Податкову знижку, краще оформити на того з сім’ї, хто офіційно отримує
більшу заробітну плату, адже така особа платить більше податків, а тому більша
сума і повернеться!
Витрати на військову кафедру та інші курси в закладах освіти не
враховуються!

Витрати на навчання за кордоном в розрахунок податкової знижки не
включаються!
У разі необхідності отримання консультацій з правових питань звертайтеся
до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м.
Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 3208-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової
допомоги – 0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

