
Чи може ФО включити до податкової знижки за результатами 

звітного податкового року, в якому збудований об’єкт житлової 

іпотеки переходить у власність та починає використовуватись 

як основне місце проживання, витрати на сплату частини суми 

процентів за іпотечним кредитом, сплачених за всі попередні 

роки, продовж яких об’єкт нерухомості будувався, чи лише за 

перший рік погашення іпотечного кредиту (абзац другий п. 175.2 

ст. 175 ПКУ)? 
ЗІР, категорія 103.06.01 

Відповідно п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 Податкового кодексу України 

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник 

податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за 

користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або 

іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.  

Згідно п. 175.1 ст. 175 ПКУ таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного 

житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), 

визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з 

позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. 

Підпунктом 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ передбачено, що 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). 

Відповідно до п. 175.4 ст. 175 ПКУ право на включення до податкової знижки суми, 

розрахованої згідно з ст. 175 ПКУ, надається платнику податку за одним іпотечним 

кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:  

 об’єкт житлової іпотеки придбавається;  

 збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку 

та починає використовуватися як основне місце проживання. 

Слід зазначити, що п. 175.2 ст. 175 ПКУ передбачено, що у разі якщо будинок 

(квартиру, кімнату) збудовано за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми 

процентів, що включається до податкової знижки платника податку – позичальника 

іпотечного житлового кредиту, нарахована в перший рік погашення такого кредиту, може 

бути включена до податкової знижки за результатами звітного податкового року, в якому 

збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає 

використовуватися як основне місце проживання, з послідовним перенесенням права на 

включення до податкової знижки наступних щорічних фактично сплачених платником 

податку сум процентів протягом передбаченого п. 175.4 ст. 175 ПКУ строку дії права на 

включення частини таких процентів до податкової знижки.  



Слід зазначити, що п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ передбачено, що 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. 

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не 

скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового 

року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 

ПКУ). 

Враховуючи викладене, фізична особа має право включити до податкової знижки за 

результатами звітного податкового року, в якому збудований об’єкт житлової іпотеки 

переходить у власність та починає використовуватись як основне місце проживання, 

витрати на сплату частини суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених за такий 

звітний рік, та частини суми процентів, сплачених за перший рік погашення іпотечного 

кредиту з послідовним перенесенням права на включення до податкової знижки наступних 

щорічних фактично сплачених платником податку сум процентів протягом 10 послідовних 

календарних років. 


