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Flash Report

Міністерство доходів і зборів випустило роз'яснення щодо 
особливостей оподаткування ПДВ лікарських засобів та 
виробів медичного призначення*.

Основні положення даних роз'яснень:

• Об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 7% є лише 
операції з постачання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення на території України. Таким 
чином, імпорт оподатковується ПДВ за ставкою 20%. Для 
імпортерів це означає постійне перевищення податкового 
кредиту над податковими зобов'язаннями з ПДВ.

• Вхідний ПДВ, включаючи ПДВ, сплачений за ставкою 
20%, підлягає включенню до податкового кредиту за 
загальним правилом. Від'ємне значення різниці 
податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ (за 
наявності) може бути заявлено до відшкодування.

• Перелік виробів медичного призначення, що 
оподатковуються ПДВ за ставкою 7%, ще не визначено. До 
затвердження такого переліку ПДВ за ставкою 7% 
застосовується до виробів медичного призначення, що 
були звільнені від ПДВ до 1 квітня 2014 року.

• Уточнено правила складання податкових накладних та 
ведення реєстру виданих та отриманих податкових 
накладних.

*Листи Міністерства доходів і зборів України №7822/7/99-99-19-05-

01-17  та №7860/7/99-99-19-04-02-17 від 4 квітня 2014 року
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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.
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ПДВ на 
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