Договір навчання укладено між навчальним закладом та дитиною, яка
протягом звітного (податкового) року працювала. При цьому квитанцію на оплату
договору оформлено на ім’я одного з батьків. Чи має право на податкову знижку за
навчання дитини один із батьків (який оплатив договір)?
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік
витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її
нарахування визначено статтею 166 Податкового кодексу України.
З 01.01.2017 р. набрав чинності Закон України № 1797 від 21.12.2016 року, яким
внесено зміни до пп. 166.3.3 п. 166.3 статті 166 Податкового кодексу України та
визначено, що платник податку має право включити до податкової знижки фактично
здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів,
сплачених платником на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти цим
платником податку та/або членами його сім’ї першого ступеня споріднення.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення в цій ситуації
вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі
усиновлені (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).
Зауважимо, що Законом України № 1797 скасовано вимогу, згідно з якою платник
податку мав право на податкову знижку лише у разі якщо член сім’ї першого ступеня
споріднення, який навчається 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). У зазначених
документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і
строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу
України).
Отже, з метою використання права на податкову знижку за витратами, понесеними
у звітному (податковому) році на користь закладу освіти, батько (матір) студента можуть
звернутись до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби (податкової) та
включити до податкової знижки на навчання суми коштів, сплату яких фактично
підтверджено відповідними розрахунковими документами (квитанціями, касовими
ордерами, чеками тощо, в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо
одним із батьків, який звертається за податковим кредитом).
Нагадуємо, що за отриманням безоплатної правової допомоги ви можете
звернутись доБарвінківського бюро правової допомоги за адресою: м. Барвінкове, вул.
Центральна, 1 (телефон для довідок: (05757) 4-17-70, режим роботи: пн-пт з 08:00 до
17:00) або до Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у м. Лозова за адресоювул. Свято-Миколаївська, буд. 4(тел. (05745) 2-71-03).
Начальник відділу правопросвітництва
та надання безоплатної правової допомоги
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