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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.

Затверджено новий перелік медичних 
виробів, що оподатковуються ПДВ за 
ставкою 7%
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7% ПДВ для 
медичних 
виробів

На додаток до нашого інформаційного повідомлення № 36 
щодо оподаткування ПДВ медичних виробів, повідомляємо, 
що Кабінет Міністрів затвердив новий перелік виробів 
медичного призначення, які оподатковуються ПДВ за 
ставкою 7%*.

Новий перелік точніший за чинний, оскільки він містить 
прив'язку до конкретних кодів УКТ ЗЕД. Тим не менш, з 
нього були виключені деякі групи товарів, поставка яких 
раніше була звільнена від ПДВ, а потім – оподатковувалася 
ПДВ за ставкою 7%, наприклад, дитячі підгузки, соски і таке 
інше. Таким чином, якщо не буде відбудеться ніяких 
подальших законодавчих змін, такі товари будуть 
оподатковуватись ПДВ за ставкою 20%. 

Новий перелік медичних виробів буде застосовуватись із дня 
його офіційної публікації. 

* Постанова Кабінету Міністрів України № 410 від 3 вересня 2014
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