Ф3

Додаток
до податкової декларації про майновий
стан і доходи

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

РОЗРАХУНОК
суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб,
у зв'язку з використанням права на податкову знижку
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті)
Звітний (податковий) період: Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Тип декларації:
Звітна

Звітна нова

рік

рік

Уточнююча

І. РОЗРАХУНОК ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (далі - ПКУ)
Катего-

Код
рія понесерядних
ка

витрат

1

2

Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

3

4

1

2

підпункт 166.3.2
сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних
пункту 166.3 статті внесків неприбутковим організаціям
166 ПКУ

3

підпункт 166.3.3
сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної
пункту 166.3 статті середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого
166 ПКУ
платника податку

4*

підпункт 166.3.4
сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг
пункту 166.3 статті із лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення
166 ПКУ

1

6

підпункт 166.3.5
пункту 166.3 статті
166 ПКУ
підпункт 166.3.6
пункту 166.3 статті
166 ПКУ

сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків,
сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі
оплата допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством та/або оплату вартості
державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

7

підпункт 166.3.7
сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові
пункту 166.3 статті податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля
166 ПКУ

8

підпункт 166.3.8
сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у
пункту 166.3 статті тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
166 ПКУ

9**

підпункт 166.3.9
сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог
пункту 166.3 статті чинного законодавства, фактично сплачених платником податку
166 ПКУ

УСЬОГО ВИТРАТ

Код
ІІ. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ З
рядБЮДЖЕТУ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ
ка
3

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених
до включення до податкової знижки відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ

4

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV ПКУ
(графа 3 рядка 10.1 декларації)

5

Сума утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, зменшеного з урахуванням положень пункту
164.6 статті 164 розділу IV ПКУ (графа 4 рядка 10.1 декларації)

6

7

Сума фактично
понесених витрат
(грн, коп.)
5

підпункт 166.3.1
частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що
пункту 166.3 статті визначається відповідно до статті 175 ПКУ
166 ПКУ

5

2

Норма
ПКУ

Сума (грн, коп.)

Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до
підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 3, але не більше ніж значення рядка 4)
Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову
знижку (значення вказується без знака "-") (рядок 5 - (рядок 4 - рядок 6) х на ставку податку, визначену пунктом
167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)

____________
* Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
** Підтверджую достовірність даних під час застосування права на податкову знижку відповідно до підпункту 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ

Фізична особа - платник податку або
уповноважена особа
(підпис)

(ініціали та прізвище)

