
Право на податкову знижку за витратами на навчання, у разі відсутності договору про 

навчання

      Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що  право платника податку на 

податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 

податкового року, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до 

податкової знижки та обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового 

кодексу України (далі - ПКУ).

      Платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним 

протягом звітного податкового року витрати у вигляді коштів, сплачених на користь 

вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти 

такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

      Нагадаємо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її 

батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені - п.п. 

14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

      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, 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).

      Пунктом 6 ст. 79 Закон України від 05.09. 2017  № 2145-VІІІ «Про освіту»  встановлено, 

що розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором, який 

 укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) 

та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

      З метою використання права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу 

за наслідками звітного податкового року платник податку може включити фактично 

здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття 

відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня 

споріднення, підтверджені відповідними документами, зокрема копією договору, що 

ідентифікує заклад освіти – надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг (його 

законного представника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійснює оплату. У договорі 



про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде 

безпосередньо навчатися (дитини).
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