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Державна податкова служба України 

кошти, сплачені платником податку у зв'язку із
переобладнанням транспортного засобу з використанням у
вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю,
стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА
До податкової знижки можуть бути

включені такі витрати:
кошти, сплачені на користь вітчизняних закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;

частина суми процентів, сплачених платником податку за
користування іпотечним житловим кредитом;

витрати платника податку на будівництво (придбання)
доступного житла, у тому числі на погашення пільгового
іпотечного кредиту та процентів за ним;

суми страхових платежів (страхових премій, страхових
внесків) та пенсійних;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням
дитини, включаючи сплату державного мита;

кошти або вартість майна, перерахованих (переданих)
платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних
внесків неприбитковим організаціям;
кошти у вигляді орендної плати за договором оренди житла,
оформленим відповідно до вимог чинного законодавства,
фактично сплачених платником податку, який має статус ВПО.

Обмеження права на нарахування
податкової знижки:

податкова знижка може бути надана виключно
резиденту РНОКПП;
або фізичній особі, яка через свої релігійні переконання
відмовилась від прийняття РНОКПП та офіційно
повідомила про це контролюючий орган і має про це
відмітку у паспорті;
загальна сума податкової знижки не може
перевищувати суми річного загального оподаткованого
доходу платника податку, нарахованого як заробітна
плата;
якщо платник податку до кінця податкового року,
наступного за звітним, не скористався правом на
нарахування податкової знижки за наслідками звітного
податкового року, таке право на наступні податкові
роки не переноситься;

Громадяни, які мають право на податкову знижку,
подають річну декларацію до 31 грудня (включно)

наступного за звітним податкового року
Податкова декларація подається платником податків

в один із таких способів (за вибором):
особисто або уповноваженою на це особою;
надсилаються поштою з повідомленням про вручення
та з описом вкладення;
засобами електронного зв'язку в електронній формі,
скориставшись Електронним кабінетом платника
податків на офіційному вебпорталі ДПС;

https://vin.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/

