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Деклараційна кампанія – 2020: щодо права на 

 застосування податкової знижки  

 

Актуальний коментар Головного управління ДПС у Черкаській області 

щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 2020 році. 

Акцентуємо увагу на витратах, за якими фізична особа має право на 

отримання податкової знижки за 2019 рік. 

Податковим кодексом України (далі – ПКУ), а саме п. 166.3 ст. 166 

визначено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. 

Так, фізична особа, має право на отримання податкової знижки за 2019 рік, 

за такими витратами:  

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим 

кредитом (п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, 

розмір внесків не повинен перевищувати 4 % суми загального 

оподатковуваного доходу за звітний рік (п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої 

освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника ПДФО 

та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 

166 ПКУ); 

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового 

страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного 

забезпечення. Понесені витрати у 2019 році не повинні перевищувати (у 

розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового 

року, протягом яких діяв договір страхування) при страхуванні: платника 

податку – 2690 грн;  члена сімї платника податку першого ступеня споріднення 

-1345 грн (п.п. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, але не 

більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за 

звітний податковий рік (п.п. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- сума витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням 

дитини, включаючи сплату державного мита (п.п. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- cума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного 

засобу. Витрати, пов’язані використанням у вигляді палива моторного 

сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших 

видів біопалива (транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути 

перереєстрований у відповідних органах) (п.п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ); 

- сума витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного 

житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного 
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житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (п.п. 166.3.8 п. 

166.3 ст. 166 ПКУ); 

-  сума 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 (п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ). 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних 

сум відображаються платником  у річній податковій декларації про майновий 

стан і доходи. Декларація подається по 31 грудня включно наступного за 

звітним податкового року. 

Таким чином, фізична особа для отримання податкової знижки за 2019 рік 

подає декларацію протягом 2020 року, тобто по 31.12.2020 включно. 

Слід звернути увагу, якщо фізична особа до кінця 2020 року, не 

скористалася правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 

2019 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься! 

При цьому можна подати річну податкову декларацію про доходи, 

отримані у 2019 році, без візиту до державної податкової інспекції через 

електронний сервіс в Електронному кабінеті, а також поштою (рекомендованим 

листом).  

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: 

http://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС.  
 

Переглянути відео- роз’яснення від ГУ ДПС у Черкаській області можна за 

посиланням: ck.tax.gov.ua та на сторінці у Facebook https://www. 

facebook.com/tax.cherkasy/ 
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