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28 липня 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» №2477-VIII від 3 липня 2018 року (далі –
Закон), яким було розширено перелік витрат на освіту, дозволених до
включення до податкової знижки, а також звільнено від оподаткування
аліменти, що виплачуються нерезидентами.
Зазначені зміни дозволяють включати до складу податкової знижки суми
коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів
дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Нагадуємо, що
раніше до складу податкової знижки включались тільки витрати на
навчання у вітчизняних професійно-технічних навчальних закладах і
закладах вищої освіти.
Окрім того, Законом було звільнено від оподаткування аліменти, що
виплачуються нерезидентами. Раніше аліменти від нерезидентів
оподатковувались незалежно від їхнього розміру, за винятком випадків,
встановлених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких було
надано Верховною Радою України.
***
Якщо Ви бажаєте адресувати нам будь-які запитання щодо даного
інформаційного випуску, будь ласка, зателефонуйте або надішліть
повідомлення, і ми з радістю розглянемо ваше питання в оперативному
режимі.
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Інформація про EY
EY є міжнародним лідером із аудиту,
оподаткування, супроводу угод і консультування.
Наші знання та якість послуг, які ми надаємо,
сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках
різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду
видатних лідерів, під чиїм управлінням наш
колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким
чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення
ділового середовища в інтересах наших
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.
Назва EY відноситься до глобальної організації та
може відноситися до однієї чи декількох компаній,
що входять до складу Ernst & Young Global Limited,
кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst
& Young Global Limited – юридична особа, створена
відповідно до законодавства Великобританії, - є
компанією, що обмежена відповідальністю її
учасників, і не надає послуг клієнтам.
Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.
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Інформація, що міститься в цій публікації,
призначена лише для загального ознайомлення і не
може розглядатися як професійні рекомендації у
сфері бухгалтерської звітності, оподаткування чи
інших галузях. Із будь-яких конкретних питань слід
звертатися до фахівця відповідного напрямку.
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