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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.

ПДВ для фармацевтичних компаній: 
практичні аспекти
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ПДВ на ліки та 
товари 
медичного 
призначення

Додатково до нашого інформаційного повідомлення від 1 квітня 
2014 року та Податкового бюлетеня від 2 квітня 2014 року ми 
повідомляємо наступне:

a) Імпорт лікарських засобів

За нашою інформацією, на сьогодні у багатьох випадках митні 
органи вимагають від імпортерів сплатити ПДВ за ставкою 20% 
при ввезенні лікарських засобів. Митні органи аргументують свою 
позицію тим, що новим законом* звільнення від ПДВ було 
скасовано, а застосування ставки ПДВ в розмірі 7% до операцій із 
ввезення прямо не передбачено.

Ми очікуємо на офіційне роз’яснення Міністерства доходів і зборів 
найближчим часом.

На нашу думку, такий підхід є спірним. Крім того, він суперечить 
принципу недискримінації СОТ, відповідно до якого місцеві 
податки не повинні застосовуватися до ввезених та вітчизняних 
товарів таким чином, щоб створювати захист вітчизняного 
виробництва.

б) Операції з виробами медичного призначення 

Новий закон передбачає застосування 7% ПДВ до постачання 
виробів медичного призначення, однак Кабінетом Міністрів 
України не затверджено перелік виробів, що оподатковуються 
ПДВ за ставкою 7%. Тому податкові та митні органи можуть 
вимагати сплати 20% ПДВ при ввезенні та постачанні усіх виробів 
медичного призначення.

Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і будемо тримати вас у 
курсі подальшого розвитку подій у даній сфері.

*Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в Україні "№ 1166-VII від 27 березня 
2014 р.
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