Для тих, хто навчається і працює: право студентів, яким варто скористатися

З метою формування нової правової культури та освіти, в
рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право», для студентів вищих
навчальних закладів міста правники Кропивницького місцевого центру з надання
БВПД, проводять роз’яснювальні правопросвітні заходи. Одним з найбільш
запитуваних є питання студентів про можливість отримати податкову соціальну
пільгу. Роз’яснює податкове законодавство Олена Морозова, начальник відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги центру.
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на
суму податкової соціальної пільги, що передбачено п. 169.1 Податкового кодексу України.
Згідно з підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 ст. 169 Податкового кодексу до доходу,
нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як
зарплата, податкова соціальна пільга застосовується, якщо розмір такого доходу не
перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й
округленого до найближчих 10 грн.
При розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01.01.2017 р. у
сумі 1600 грн. у 2017 році граничний дохід для застосування податкової соціальної
пільги становить: 1600 грн. х 1,4 = 2240 грн.
З урахуванням норм підпункту „г” підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті
169 Податкового кодексу України студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт має право на
отримання податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ.
Водночас підпунктом 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України
передбачено, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної
плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з
доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з
бюджету.
Тож, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга
до заробітної плати такого платника податку не застосовується.
Якщо ж студент не отримує стипендію або отримує спонсорську стипендію і
одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, то він має право на
застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 %.
При цьому, студент повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про
те, що він там навчається та не отримує стипендію з бюджету.
За отриманням безоплатної
правової
допомоги
можна
звертатися
до Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за адресою:
м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 64/53, тел. (095)87662-33, (0522) 32-08-24.
E-mail: kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua .
Компаніївського бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: смт.
Компаніївка, вул. Паркова, 4 Режим роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00 год.
Тел.:(068)36-990-80, (05240) 2-00-72

Email: kompaniivske@legalaid.kr.ua
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги
діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.

