Актуально про податкову знижку
Студент на час літніх канікул отримував доходи по цивільно-правовому
договору, чи мають право батьки скористатися податковою знижкою на навчання?
Податкова знижка для громадян – документально підтверджена сума витрат
платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у
резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку
дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу.
Платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів,
сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості
здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або
члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.
Заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у
зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Трудовий договір відповідно до Кодексу законів про працю – це угода між
працівником і власником підприємства, установи та організації, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи,
організації – виплачує працівникові заробітну плату і забезпечує умови праці,
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ
про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього
працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.
Цивільно-правовий договір – це угода між громадянином і організацією на
виконання першим певної роботи (а саме договір підряду, договір доручення
тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду
договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове
законодавство.
Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від
виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими
договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на
податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента, за умови
дотримання статей 166 та 172 Податкового кодексу України.

