
Чи має право на податкову знижку за витратами понесеними у 2017 

році на користь закладу освіти батько (матір) працюючого студента, 

які фактично здійснювали оплату за його навчання? 
 

ЗІР, категорія 103.06.03 

 

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік 

витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування 

визначені ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні», яким внесено зміни, зокрема до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, 

відповідно до якого платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення 

оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, 

визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом 

звітного податкового року витрати у вигляді суми 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. 

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ 

вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі 

усиновлені (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

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 (п.п. 166.1.2 п.166.1 ст. 166 ПКУ). 

При цьому, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не 

скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками податкового року, таке 

право на наступні податкові роки не переноситься. 

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) (п.п. 166.2.1 п. 

166.2 ст. 166 ПКУ). 

При цьому п. 166.4 ст. 166 ПКУ визначено обмеження щодо застосування податкової 

знижки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному 

податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу 



платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 

164.6 ст. 164 ПКУ. 

Отже, з метою використання права на податкову знижку за витратами понесеними у 

2017 році на користь закладу освіти батько (матір) працюючого студента може включити до 

податкової знижки на навчання з урахуванням п. 166.4 ст. 166 ПКУ лише суми коштів, 

сплата яких фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами (квитанції, 

касові ордери, чеки тощо), в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо 

особою, яка звертається. 


