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Податківці нагадують, що платники податку на доходи
фізичних осіб мають право включити до податкової
знижки у зменшення оподатковуваного доходу за
наслідками звітного податкового року, визначеного з
урахуванням положень п. 164.6 ПКУ, суму коштів або
вартість майна, переданих платником податку у вигляді
пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим
організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до
Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату
передачі таких коштів та майна, у розмірі, який не
перевищує 4 % суми загального оподатковуваного
доходу такого платника податку за звітний рік.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового
року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними
чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача)), а
також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено
вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Копії зазначених документів для отримання податкової знижки (крім електронних
розрахункових документів) надаються разом з річною податковою декларацією про
майновий стан і доходи (далі - Декларація), а оригінали цих документів не надсилаються
контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку
давності, встановленого ПКУ.
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Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник
податків зазначає в Декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей та цінних паперів,
особам, встановленим частиною 1 ст. 720 Цивільного Кодексу України, для досягнення
ними певної, наперед обумовленої мети.

Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви.

До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше
не встановлено законом.

Отже, одним із підтверджуючих документів, які необхідно надати платником податку
контролюючому органу, є копія договору про пожертву.
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