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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 у Криму знижено до 4%
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ПДВ у Криму

На додаток до нашого інформаційного повідомлення №25 
щодо оподаткування в Криму повідомляємо про те, що 
Державна Рада Криму затвердила положення щодо 
особливостей оподаткування на території Криму в новій 
редакції*.

Правила оподаткування ПДВ в Криму зазнали наступних 
змін:

• З 1 травня 2014 року до 1 січня 2015 року в Криму діють 
наступні ставки ПДВ: основна ставка в розмірі 4% і 
понижена ставка в розмірі 2% для продуктів харчування, 
дитячих товарів, періодичних видань, медичних засобів і т. 
д. До 1 травня 2014 року ПДВ має нараховуватись за 
ставкою 20%.

• Також з 1 травня 2014 року до 1 січня 2015 року кримські 
платники податків позбавляються права на податковий 
кредит щодо сум ПДВ, сплачених як українським, так і 
російським постачальникам. До цієї дати український ПДВ 
може бути включено до податкового кредиту.

Фактично це означає, що ПДВ в Криму буде 
трансформований у податок з обороту.

Окрім ПДВ, дане положення також впливає на правила 
оподаткування акцизним податком, оподаткування фізичних 
осіб, а також певні процедури адміністрування податків.

* Постанова Державної Ради Республіки Крим №2093-6/14 від 30 
квітня 2014 року
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