
Як оподатковуються ПДВ операції з ввезення/постачання на митній 

території України лікарських засобів та медичних виробів (в т.ч. 

наявних залишків) з 01.01.2018? 
 

ЗІР, категорія 101.12 

 

Законом України від 07 грудня 2017 року № № 2245-VIII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон № 2245) викладено у 

новій редакції абзац другий п.п. «в» п. 193.1 ст. 193 розд. V Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), а саме, починаючи 

з 01.01.2018, ставку податку у розмірі 7 відс. встановлено на операції з постачання на митній 

території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених 

для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських 

засобів (далі – ДРЛЗ), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру 

медичної техніки та виробів медичного призначення (далі – ДРМТВМП) або відповідають 

вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про 

відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і 

застосування в Україні. 

При здійсненні операцій з постачання товарів (у тому числі лікарських засобів і 

медичних виробів) платник податку – продавець таких товарів зобов’язаний в установлені 

терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою (п. 201.10 ст. 201 ПКУ).  

При здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України оформляється 

митна декларація (п. 8 ст. 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, 

зі змінами та доповненнями). 

Враховуючи викладене, операції з постачання на митній території України та/або 

ввезення на митну територію України лікарських засобів підлягають оподаткуванню ПДВ за 

ставкою податку у розмірі 7 відс. за умови, що такі лікарські засоби: 

 дозволені для виробництва і застосування в Україні;  

 внесено до ДРЛЗ. 

Операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію 

України медичних виробів підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 

відс. за умови, що такі медичні вироби: 

 дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в 

Україні; 

 внесено до ДРМТВМП або відповідають вимогам відповідних технічних 

регламентів, що підтверджується документом про відповідність. 



У разі якщо при здійсненні операцій з постачання на митній території України та/або 

ввезення на митну територію України лікарських засобів/медичних виробів не дотримано 

хоча б однієї із зазначених умов, операції з постачання таких лікарських засобів/медичних 

виробів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ у 

загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. 

Крім того, у разі якщо медичні вироби були ввезені на митну територію України та/або 

придбані на митній території України до 01.01.2018 з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 відс., 

то, починаючи із зазначеної дати та за умови, що такі медичні вироби відповідають 

зазначеним вище вимогам, операції з їх постачання на митній території України підлягають 

оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 відсотків. При цьому коригування сум ПДВ, включених до 

складу податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації, оформленої за операцією із 

ввезення медичних виробів на митну територію України, та/або податкової накладної, 

складеної і зареєстрованої в ЄРПН за операцією з постачання медичних виробів на митній 

території України, що до 01.01.2018 оподатковувалися податком за ставкою 20 відс., 

нормами ПКУ не передбачено.  

Відповідні роз’яснення надані листом ДФС від 05.02.2018 № 3375/7/99-99-15-03-02-17 

«Про особливості оподаткування ПДВ». 


