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Право платника податків на податкову знижку у 2021 році 

Податкова знижка - це документально підтверджена сума 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 у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених 

Податковим кодексом України. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного 

податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими 

документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за 

податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в 

яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк 

оплати за такі товари (роботи, послуги).  

Існують і певні обмеження: 

- сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, 

не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, 

нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.   

- 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 Кодексу).   

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. Тобто, за наслідками 2020р. 

податкову декларацію слід подати до 31.12.2021р. включно. 
 

Витрати, за якими фізична особа має право на податкову знижку за 2020 рік: 

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом; 

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям; 

- сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання; 

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та 

пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення; 

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій; 

- суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, 

включаючи сплату державного мита; 

- суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу; 

- суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, 

визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового 

кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним; 

- суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), 

оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених 

платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи; 

- сума коштів або вартість товарів, які  добровільно перераховані (передані) з метою  

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) як 

благодійність відповідним організаціям та/або органам виконавчої влади, закладам 

охорони здоров'я, тощо.  
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