Податкова знижка студентам контрактникам!
В Україні за законодавством можна повернути гроші, сплачені за
навчання, якщо людина вступила до вишу на контракт. Зазначена норма
(податковазнижка) передбачена і регулюється п.п. 166.1.2, 166.2.1, 166.3 ст.
166; п.п. 166.4.2 ст. 164 «Податкового кодексу України».
Податкова знижка за навчання, якщо ви студент-контрактник, а хтось із
ваших батьків чи ви самі працюєте за трудовим договором, то маєте змогу
повернути відсоток коштів, сплачених за навчання. Сьогодні ми розповімо
Вам, що таке податкова знижка, як її оформити та повернути гроші.
Відповідно до Податкового кодексу України сума оподатковуваного
доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що
призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.
На
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право
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Податкового Кодексу України), які отримують доходи у вигляді
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підприємець або іншим чином, але не у вигляді зарплатні, права на податкову
знижку не має).
При чому податкову декларацію для повернення частини грошей за
навчання може подавати як студент так і його батьки.
Тобто оформити податкову знижку можуть студенти чи їхні батьки, які
офіційно працювали на момент оплати контракту.
Розмір податкової знижки складе 18 % від вартості навчання. Під час
розрахунку відшкодування враховуються фактичні витрати понесені в звіт
минулому році (до 2018 року повертались кошти лише за ті семестри, що
входили до поточного року, наприклад, 4 місяці навчання у 2018 році
вносились до декларації на 2018 рік, тоді інші відображалися б у декларації
на 2019 рік).

Сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір загального
оподаткованого доходу платника податку.
Розглянемо на прикладі, як розраховується податкова знижка на
навчання.
Ваша заробітна плата за рік становила 66 тис. грн. З неїбулостягнено
ПДФО в розмірі 18 % (66 000*0,18 = 11 880 грн.). Вартість року
навчаннясклала 32 тис. грн.
Далі проводяться наступні розрахунки:
66 000 – 32 000 = 34 000 грн.
34 000 * 0,18 = 6 120 грн.
11 880 – 6 120 = 5 760 грн. – розмір податкової знижки.
Для подання декларації вам будуть необхідні такі документи:
• копія паспорта (1 та 2 сторінки, а також прописка – і студента, і
того, хто платив за навчання);
• копія ідентифікаційного коду (обох осіб);
• копія квитанції з банку про оплату навчання (довідка з університету про
те, що ви заплатили за контракт, не є платіжним документом, а тому її
не приймуть як підтвердження факту оплати);
• оригіналом довідки про доходи (її видають в бухгалтерії за місцем
роботи);
• заявою про суму виплачених доходів та утриманих податків
• декларацією про доходи (зразок – на сайті Державної фіскальної
служби України);
• номером банківської картки чи рахунка;
• копією Договору про навчання;
• копією свідоцтва про народження студента (навіть якщо студент
повнолітній);
• копією студентського (або довідкою про навчання з вишу).

Податковий орган зобов’язаний прийняти податкову декларацію, подану
платником податку. Згідно з п. 49 Податкового кодексу України відмова у
прийнятті поданої декларації забороняється, а за наявності передбачених
законом підстав оформлюється податковим органом виключно у письмовому
вигляді.
Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової
знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні
податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).

