
Який алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на 

сплату страхових внесків, сплачених за договорами довгострокового 

страхування життя (недержавного пенсійного забезпечення)? 
 

ЗІР, категорія 103.06.05 

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для 

фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це 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 ПКУ. 

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПКУ. 

Зокрема, платник податку згідно з п.п. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ 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, зокрема, суму 

витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, 

недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового 

страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з 

недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний 

рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого 

платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують 

(у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом 

яких діяв договір страхування):  

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним 

пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, 

пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – 

суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ; 

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за 

пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний 

депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на 

користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відс. суми, визначеної в абзаці першому 

п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї. 

Згідно з п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована 

платнику податку в 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, тобто на суму страхових внесків до 

Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових 



внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок 

заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. 

Враховуючи вищевикладене, алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум 

витрат на сплату страхових внесків за наслідками 2017 року розраховується наступним 

чином: 

 на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється 

включити до податкової знижки, яка не повинна перевищувати при страхуванні 

платника податку або за пенсійним контрактом платника податку – 26880 грн., (2240 

грн. х 12 міс.), при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня 

споріднення або за пенсійним контрактом на користь такого члена сім’ї – 13440 грн. 

(2240 грн. х 12 міс. х 50 відс.). 

В подальшому при визначенні бази оподаткування задекларована річна загальна сума 

оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного 

року податковими агентами суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у 

випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного 

пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її 

наявності) та на податкову знижку. 


