
витрати мають бути на користь в�тчизняних заклад�в
дошк�льної, позашк�льної, загальної середньої,

профес�йно-техн�чної, вищої осв�ти для компенсац�ї
вартост� здобуття осв�ти платником податку та/або

члена с�м'ї 1-го ступеня спор�днення
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житловий будинок (квартира, к�мната), що будується/

придбавається, має бути
основним м�сцем проживання

розм�р внеск�в не повинен перевищувати 4%

в�д суми загального оподатковуваного доходу
за зв�тний р�к

Кошти, сплачен� на користь
заклад�в осв�ти для компенсац�ї

вартост� навчання

Частина суми в�дсотк�в, сплачених за
користування �потечним кредитом

Пожертвування або благод�йн� внески
неприбутковим орган�зац�ям

П�дстави для отримання
податкової знижки 

Головне управл�ння ДПС
у Луганськ�й област�

#податкова_знижка

Але пам'ятайте, 

що...

понесен� витрати не повинн� перевищувати при
страхуванн�: платника податку – 2690  грн; 

члена с�м’ї  1-го ступеня спор�днення – 1345 грн.

Страхов� платеж� (внески, прем�ї) за договорами
довгострокового страхування життя та пенс�йн�

внески в рамках недержавного пенс�йного
забезпечення

включається сума витрат не б�льше н�ж сума, що
дор�внює третин� доходу у вигляд� зароб�тної плати

за зв�тний податковий р�к

Витрати на оплату
допом�жних репродуктивних технолог�й

обмежень 

не встановлено
Витрати на оплату державних послуг,

пов'язаних з усиновленням дитини,

включаючи сплату державного мита

Витрати за переобладнання
транспортного засобу

витрати, пов'язан� з переобладнанням
транспортних засоб�в з використанням у вигляд�

палива моторного сум�шевого, б�оетанолу,

б�одизелю, стиснутого або скрапленого газу,

�нших вид�в б�опалива

Витрати на сплату видатк�в на буд�вництво
(придбання) доступного житла

понесен� витрати за державними програмами
буд�вництва (придбання) доступного житла

Плата за договором оренди житла, яка
оформлена в�дпов�дно до вимог чинного

законодавства, фактично сплачених платником
податку, який має статус ВПО

якщо Ви та/або члени с�м’ї 1-го ступеня спор�днення не
маєте у власност� придатної для проживання житлової

нерухомост�, розташованої поза межами тимчасово
окупованої територ�ї України; не отримуєте

передбачених законодавством України бюджетних
виплат для покриття витрат на проживання. Розм�р

знижки не може перевищувати 30 розм�р�в
м�н�мальної зароб�тної плати, встановленої на 1 с�чня

зв�тного року


