
Який дохід враховується ФО з метою розрахунку витрат, 

дозволених для включення до податкової знижки у зменшення 

оподатковуваного доходу платника податку за наслідками 

звітного податкового року, у вигляді суми коштів або вартості 

майна, наданих у якості пожертвувань та благодійних внесків: 

заробітна плата чи сукупний розмір всіх доходів, нарахованих 

податковими агентами на користь ФО за наслідками звітного 

року? 
ЗІР, категорія 103.06 

Відповідно до п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України                            

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 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, суму коштів або вартість майна, переданих платником 

податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, 

зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на 

дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відс. суми його 

загального оподатковуваного доходу такого звітного року. 

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). 

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – 

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 (п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

При цьому заробітна плата для цілей розд. ІV ПКУ – це основна та додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються 

(надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом 

(п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Враховуючи викладене, з метою розрахунку витрат, дозволених для включення до 

податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за 

наслідками звітного податкового року, у вигляді суми коштів або вартості майна наданих 

у якості пожертвувань та благодійних внесків, фізична особа враховує дохід у вигляді 

заробітної плати. 


