
 

Особливості податкової накладної медзакладу 
 

Можливі податкові 
накладні для 
медзакладу 

Особливості складання таких податкових накладних 

На операції, які 
оподатковуються 

за ставкою 7% 

Ставка 7% застосовується, наприклад, у разі реалізації лікарських 
засобів, які дозволені для виробництва та застосування в Україні та 
внесені до Держреєстру лікарських засобів. 
 
Така накладна має заповнені рядки розділу А: 

 ряд. IV, де зазначається сума ПДВ, які підрахована по графі 
(колонці) 11 розділу Б по коду ставки “7”. 

 ряд. VІ, де вказується загальна суму постачання товарів 
(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “7”. 

Також зазначається код ставки ПДВ у графі 8 розділу Б: “7”. 
 
По ставкам 7% та 20% може бути оформлена одна податкова 
накладна.  
 

Зведена податкова 
накладна за 
п. 199.1 ПК 

(компенсація 
податкового 
кредиту по 

звільненим від 
ПДВ операціям) 

Особливості наступні: 

 у лівому верхньому кутку замість позначки “Х” у полі 
“Зведена податкова накладна” ставиться код “2”.  

 в графі “Отримувач (покупець)” зазначаються власне 
найменування, ІПН “600000000000”. 

Ряд. “Податковий номер платника податку…” залишається 
порожнім. 

Податкова 
накладна на 
звільнені від 

оподаткування 
операції 

(послуги охорони 
здоров’я) 

Особливості наступні:  

 у лівому верхньому кутку ставиться позначка “Х” – “Складені 
на операції, звільнені від оподаткування”; 

 якщо накладна не видається покупцеві, слід зробити 
позначку “Х” у графі “Не підлягає наданню отримувачу 
(покупцю)” із зазначенням відповідного типу причини 
(наприклад, “02”, якщо виписана неплатнику ПДВ); 

 у  графі 8 розділу Б “Код ставки” – “903”; 

 у графі 9 розділу Б “Код пільги” зазначаємо код з довідника 
пільг (послуги з охорони здоров’я – це код “14060409”); 

 заповнюємо графу ІХ “Усього обсяги операцій, звільнених від 
оподаткування (код ставки 903)” – вказуємо загальну суму 
постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б 
ставки “903”. 

Також по цій накладній є ще одна особливість: не можна одночасно 
складати податкову накладну на операції, які звільнені від 
оподаткування та оподатковуються за ставками 20, 7  чи 0%. Ніяких 
ставок по графі 7 у такій податковій накладній не ставиться. 
 

 


