
Податкова знижка на навчання 2019

Не секрет, що навчання дитини сьогодні «з’їдає» відчутну частину бюджету українців. А чи відомо
вам, що можете повернути собі частину грошей, що були витрачені на навчання та розвиток дитини?

З 01 січня 2019 року, після внесення змін до Податкового кодексу, держава зобов’язується
відшкодувати витрачені кошти на оплату навчання не лише у вищих навчальних закладах, а й у
садочках, музичних, спортивних школах, коледжах, профтехучилищах. Повернути гроші можна й за
додаткові заняття, якщо приватні заклади, до яких дитина ходить на гуртки, мають відповідну
акредитацію від Міносвіти. Це називається податкова знижка на розвиток дитини.

Сума податкової знижки розраховується індивідуально, вона напряму залежить від вартості навчання
дитини і від суми сплачених податків, але не може перевищувати 18% від них. Гроші повертаються
протягом 60 днів з моменту подачі всіх необхідних документів.

Хто може оформити таку знижку?

Податкову знижку може отримати один з батьків дитини, або сам студент, його дружина/чоловік за
умови, якщо вони мають офіційний заробіток з якого сплачують податки.

Якщо громадянин є приватним підприємцем, то він НЕ може скористатися цією знижкою. Якщо
людина офіційно працює, отримує зарплату, але не сплачує податок на доходи фізичних осіб — то він
теж НЕ може скористатися цим правом.

Крім того, отримати гроші можна тільки за навчання в українських навчальних закладах, але при
цьому не враховується оплата додаткових курсів чи навчання на військовій кафедрі

         Як отримати податкову знижку?

Щоб повернути собі гроші, потрібно буде подати до відділення Державної фіскальної служби (ДФС)
за місце проживання пакет документів, до якого входять:

- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);

- копії квитанцій про здійснення платежів (оригінали обов’язково мати з собою для можливого
підтвердження);

- оригінал довідки про доходи, одержані в звітному році з місця роботи (за встановленою формою);

- поточний рахунок в банку (або номер платіжної картки – взяти відповідну довідку в банку);

- декларація про доходи та додаток до неї (бланки брати в ДФС);

- копія Договору з навчальним закладом;

- копія свідоцтва про народження дитини або свідоцтво про одруження — у випадку, якщо декларацію
подають батьки або один із подружжя;

- довідка з навчального закладу про те, з якого і по який період у звітному (календарному) році
навчалася особа.

Податкову знижку можна отримати до кінця року, наступного за звітним. Якщо таке право не
використане, то воно НЕ переноситься на наступні роки.

За правовими консультаціями та роз’ясненнями можна звернутися до Роздільнянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул.



Незалежності, 2. Телефон: (04853) 5-03-66, (04853) 5-04-43. Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103
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