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ПРЕС-РЕЛІЗ
ДВІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО 7% СТАВКИ ПДВ НА ЛІКИ І МЕДИЧНІ ВИРОБИ - НА ШЛЯХУ ДО
ОДНОЧАСНОГО ВИРІШЕННЯ
Вже довгий час на медичному і фармацевтичному ринку України існує дві проблеми, пов’язані із
оподаткуванням ПДВ.
Перша - для ліків, при їх реалізації до кінця терміну придатності. Якщо дія реєстраційного свідоцтва
закінчилась, на них нараховують 20% ПДВ замість 7% ПДВ. Друга – для медичних виробів. Якщо
виріб на митниці відносять до іншого коду УКТЗЕД – неможливою стає і ставка ПДВ 7%.
Нині з’явилась надія на вирішення обох проблем одночасно – Комітет ВР з охорони здоров’я
підтримує прийняття Верховною Радою Проекту Закону №31801.
У разі, коли дія реєстраційного свідоцтва на лікарський засіб закінчилась, а наступне свідоцтво на нього ще
не отримане – на цей лікарський засіб не застосовується ставка ПДВ 7%. Не зважаючи на те, що термін
придатності дозволяє реалізацію лікарського засобу і його застосування пацієнтами – в аптеках на нього
вимушено нараховують ставку ПДВ 20%. Або ж взагалі компанії тимчасово знімають його з реалізації.
Відсутність вчасного поновлення реєстраційного свідоцтва може залежати від різних причин, пов’язаних із
проведенням процедури перереєстрації. Наслідки для пацієнтів вкрай негативні. Або ціна на ліки
підвищується на 13%, або ж ліки несподівано зникають з полиць «до кращих часів». Адже фармацевтична
компанія також не бажає підвищення ціни в аптеці.
Стосовно ж медичних виробів, на додаток до цих проблем ситуація також пов’язана із переліком кодів
УКТЗЕД, за якими для них застосовується пільгова ставка ПДВ 7%. Решта виробів оподатковуються за
ставкою 20% ПДВ. Ось лише віднесення митними органами до переліку «пільгових» одного і того ж самого
виробу у різні дні та місяці чомусь буває різним. Той самий виріб, той самий підтверджуючий документ і
той самий перелік кодів УКТЗЕД – але механізм, вочевидь, виявився хибним. Чи є достатнім для
застосування однієї і тієї ж ставки ПДВ документ про те, що певний виріб – це насправді медичний виріб?
Ми вважаємо, що так.
Застосування ПДВ 7% в обох випадках, вряди-годи, підтримувалось різними представниками від влади.
Нарешті позиція Європейської Бізнес Асоціації була підтримана також Комітетом Верховної Ради з питань
охорони здоров’я (див. лист, отриманий Асоціацією).
Європейська Бізнес Асоціація дякує Комітету ВР за підтримку. Ми просимо Комітет з податкової і митної
політики також підтримати, а депутатів Верховної Ради України – прийняти Проект Закону.
Результатом такого прийняття стане підвищення економічної доступності окреслених лікарських засобів та
медичних виробів, а також підвищення привабливості ринку медичних виробів України для виробників
високотехнологічної медичної продукції, якої в Україні ще немає.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Юлії Гоцик, Голови департаменту
комунікацій Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail: pr@eba.com.ua.
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Проект Закону про внесення зміни до підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (щодо
створення сприятливих умов для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров'я та громадян доступними
лікарськими засобами та медичними виробами), остання редакція від 11.11.2015р.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує близько 900 європейських, міжнародних
та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією
міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її
створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та
налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції
в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського
бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу
та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті:
www.eba.com.ua

