ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання платникам
податку на доходи фізичних осіб додаткових можливостей для застосування податкової знижки»
Зміст (положення) норми чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту закону

Податковий кодекс України
Стаття 14. Визначення понять
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому
значенні:
…
14.1.170. податкова знижка для фізичних осіб, які не є
суб'єктами
господарювання,
документально
підтверджена сума (вартість) 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, одержаного
за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної
плати, у випадках, визначених цим Кодексом;

Стаття 14. Визначення понять
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому
значенні:
…
14.1.170. податкова знижка для фізичних осіб, які не є
суб'єктами
господарювання,
документально
підтверджена сума (вартість) 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 обраного
ним виду, передбаченого одним з підпунктів пункту
164.2 статті 164 цього Кодексу, за наслідками такого
звітного року, у випадках, визначених цим Кодексом;

Стаття 166. Податкова знижка
Стаття 166. Податкова знижка
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до
податкової знижки.
податкової знижки.
…

…

2
Зміст (положення) норми чинного законодавства
166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на
користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника податку або
члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі
для придбання ліків (донорських компонентів, протезноортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення для індивідуального користування осіб з
інвалідністю), а також суму коштів, сплачених платником
податку, визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезно-ортопедичних
підприємств, реабілітаційних установ для компенсації
вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або
його дитині з інвалідністю у розмірах, що не
перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування, крім:

Зміст відповідного положення (норми) проекту закону
166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на
користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника податку або
члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі
для придбання ліків (донорських компонентів, протезноортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення для індивідуального користування осіб з
інвалідністю), а також суму коштів, сплачених платником
податку, визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезно-ортопедичних
підприємств, реабілітаційних установ для компенсації
вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або
його дитині з інвалідністю у розмірах, що не
перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування, крім:

а) косметичного лікування або косметичної хірургії,
а) косметичного лікування або косметичної хірургії,
включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з
медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не
пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;
пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних
металів, порцеляни та гальванопластики;
металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними
показаннями або коли вагітність стала наслідком показаннями або коли вагітність стала наслідком
зґвалтування);
зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;

г) операцій із зміни статі;

3
Зміст (положення) норми чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту закону
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та
венеричних захворювань, причиною яких є побутове венеричних захворювань, причиною яких є побутове
зараження або зґвалтування);
зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань,
оплати вартості медичних послуг, які не включено до
переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом
Міністрів України;

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
виключити

…
166.4. Обмеження права на нарахування податкової
знижки.
…
166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована
платнику податку в звітному податковому році, не може
перевищувати суми річного загального оподатковуваного
доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата,
зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164
цього Кодексу;

…
166.4. Обмеження права на нарахування податкової
знижки.
…
166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована
платнику податку в звітному податковому році, не може
перевищувати суми річного загального оподатковуваного
доходу платника податку обраного ним виду,
передбаченого одним з підпунктів пункту 164.2 статті
164 цього Кодексу, з урахуванням положень пункту
164.6 статті 164 цього Кодексу;

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року,
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року,
крім:
крім:
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;

4
Зміст (положення) норми чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту закону
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
2013 року;
2013 року;
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає
чинності з 1 січня 2013 року;
чинності з 1 січня 2013 року;
{Абзац четвертий пункту 1 розділу XIX із змінами,
{Абзац четвертий пункту 1 розділу XIX із змінами,
внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}
внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}
розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1
розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1
квітня 2011 року;
квітня 2011 року;
{Абзац шостий пункту 1 розділу XIX виключено на
{Абзац шостий пункту 1 розділу XIX виключено на
підставі Закону № 1166-VII від 27.03.2014}
підставі Закону № 1166-VII від 27.03.2014}
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного
за роком, у якому набере чинності закон про
загальнообов'язкове
державне
соціальне
медичне
страхування;
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