
ПОДАТКОВА ЗНИЖКА НА НАВЧАННЯ 
 

Шановні студенти та батьки! 

Якщо Ви сплачуєте за своє навчання або навчання членів сім’ї першого 

ступеня споріднення (батьків, дітей, чоловіка або дружини), 

то Ви маєте право на компенсацію 18% від сплаченої за навчання суми 

(п.п. 166.3.3. п. 166.3. ст. 166 Податкового кодексу України). 

 

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ у 2021 р.! 

І.  Підготувати копії необхідних документів: 

1) Копія паспорту Заявника (члена сім’ї, який сплачує за навчання) 

2) Копія ідентифікаційного податкового номеру Заявника 

3) Копія паспорту Студента 

4) Копія ідентифікаційного податкового номеру Студента 

5) Копія документу, що засвідчує споріднення (свідоцтво про народження, 

свідоцтва про шлюб для чоловіка/дружини або матери/батька, який має 

різне прізвище з дитиною); 

Копії повинні бути завірені заявником.  

На кожній копії написати: «Згідно з оригіналом, Дата. Підпис, Прізвище 

та ініціали Заявника» 

 

6) Копія договору з навчальним закладом; 

7) Копії чеків (квитанцій) про оплату за навчання; 

УВАГА!  

У квитанціях обов’язково повинно бути вказано ПІБ Заявника і ПІБ 

Студента! Якщо у Ваших квитанціях цього не вказано, Ви можете звернутися 

до установи, де сплачували за навчання і попросити дублікат квитанції, в 

якій буде зазначено: 

ПІБ Платника (у графі «відправник», «платник» вказуєте прізвище ім’я 

по-батькові Заявника) 

ПІБ Студента (у графі «Призначення платежу» вказати: «за навчання 

студента Петрова Петра Петровича»). 

 

ІІ.  Взяти довідки: 

8) Довідка з банку про Ваші реквізити рахунку, на який буде 

перераховано відшкодування. 

9) Довідка про заробітну плату по Формі 3; 

Взяти Довідку можна на підприємстві в установі чи організації де Ви 

працюєте і отримуєте заробітну плату. У Довідці зазначається Ваш дохід за 

кожний місяць, сума утримань (податку) та військовий збір за кожний місяць 

попереднього року (у даному випадку 2020 р.). 

Приватним підприємцям податкова знижка не надається! 

 

ІІІ.  На основі підготовлених документів заповнити бланки 



10) Заява із зазначенням реквізитів Вашого рахунку, на який буде 

перераховано відшкодування. 

11) Податкова декларація про майновий стан і доходи. (заповнити або за 

зразком, або з інспектором на місці) 

 

ІV.  Завітати до податкової за місцем проживання і подати 

документи на отримання податкової знижки до інспектора. 

 

V.  Чекати на перерахунок відшкодування або обґрунтовану 

відмову, протягом 1-2 місяців. 

 

 

ДІЙТЕ В РАМКАХ ЗАКОНУ, ЗНАЙТЕ І КОРИСТУЙТЕСЯ 

СВОЇМИ ПРАВАМИ! 

 

Юридична клініка КНУБА! 


