
Чи має право скористатись податковою знижкою за навчання дитини 

один із батьків, який фактично здійснив оплату за її навчання, якщо 

договір укладений між навчальним закладом та дитиною (в договорі 

зазначено П.І.Б. дитини, дитині 25 років/23 роки) та квитанції на оплату 

оформлені на ім’я дитини, при цьому дитина протягом звітного року не 

працювала? 
 

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-VI із змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ). 

Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити 

до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у 

вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої 

освіти для компенсації вартості здобуття відповідної 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). 

Слід зазначити, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII                                 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату 

в Україні», який набрав чинності 01.01.2017, скасовано вимогу щодо права платника податків 

на податкову знижку за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення, лише у разі, 

якщо такий член сім’ї не одержує заробітної плати.  

При цьому 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). При цьому 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). 


