Пільгидля виробників дезінфікуючих засобів в Україні
Податок на додану вартість (Юридичні та фізичні особи, платники податку на додану
вартість):
Суть пільги або зміни

Особливість застосування

Джерело

На період дії карантину від

Перелік лікарських засобів, медичних

оподаткування ПДВ

виробів та/або медичного обладнання, п.71 підрозділу 2

звільняються:

необхідних для здійснення заходів,

•операції з ввезення на митну

спрямованих на запобігання

територію України товарів (в т.

поширенню на території України

ч. лікарських засобів, медичних коронавірусної хвороби (COVID-19),
виробів та/або медичного

які звільняються від сплати ввізного

обладнання), необхідних для

мита та операції з ввезення яких на

виконання заходів, спрямованих митну територію України звільняються
на запобігання виникненню

від оподаткування ПДВ,

поширенню, локалізацію та

встановлено постановою КМУ від 20

ліквідацію спалахів, епідемій та березня 2020 року № 224.
пандемій коронавірусної

При цьому, положення ПКУ щодо

хвороби (COVID-19),

нарахування «компенсуючих» ПДВ-

перелік яких визначено

зобов'язань та пропорційного

Кабміном;

віднесення сум до ПДВ кредиту до

•операції з постачання на митній таких операцій не застосовуватимуться
території України товарів,

(ст 198.5 та ст. 199 ПКУ).

необхідних для виконання

Це означає, що платник податку, який

заходів, спрямованих на

здійснює постачання товарів, що

запобігання поширенню на

підпадають під дію звільнення, не

території України коронавірусної втрачає «вхідний» ПДВ лише через
хвороби (COVID-19), перелік

запровадження тимчасової

яких визначено Кабміном.

норми. Отже, такий платник зберігає

Пільговий режим оподаткування право на визнання податкового кредиту
ПДВ застосовується на всіх

на суми ПДВ, сплачені при імпорті

1

Закон № 540.
р.ХХ ПКУ

етапах постачання товарів,

товарів з Переліку, затвердженого

включених до відповідного

постановою № 224, при їх придбанні,

Переліку, встановленого

або у складі товарів (робіт, послуг), які

Кабміном, незалежно від дати їх використані у виробництві зазначених
виробництва та походження

товарів (для виробника).

(вітчизняного виробництва чи
ввезених на митну територію

Такі особливості тимчасово

України), а також незалежно від запроваджуються для громадських
кола суб’єктів, що здійснюють

об’єднань та благодійних організацій,

такі операції, їх статусу, як

які наразі не зареєстровані як платники

платників ПДВ, чи форми

ПДВ.

власності.
.
Акцизний податок (пальне, спирт та інше) (Юридичні та фізичні особи, платники
відповідного податку):
Суть пільги або зміни

Особливість застосування

Період дії пільги

Встановлюється:

Тимчасово спрощено порядок

Закон №533-ІХ

- ставка акцизу 0% на спирт

виробництва дезінфекційних засобів,

Закон №540-ІХ

етиловий, який використовується зокрема, надано державним
для виробництва дезінфікуючих

підприємствам, які є виробниками

засобів;

спирту етилового, право

- звільнення від обов’язку

використовувати вироблений ними

встановлювати витратоміри-

спирт для виробництва дезінфекційних

лічильники на спирт

засобів без наявності зареєстрованих

етиловий для виробництва

витратомірів-лічильників спирту, за

дезінфекційних засобів. Однак, це умови обладнання місць відпуску
стосується лише державних

дезінфекційних засобів засобами обліку

підприємств, які одночасно є

виробленої продукції та участі

виробниками спирту етилового та представників контролюючий органів у
дезінфекторів;

контролі за дотриманням умов
2

-спирт етиловий

денатурації спирту.

можна відвантажувати з акцизних Для спирту етилового, який
складів виробникам лікарських

використовується для виробництва

засобів та продукції хімічного і

дезінфекційних засобів акцизний

технічного призначення для

податок встановлено за ставкою 0

виробництва дезінфекційних

гривень за 1 літр 100-відсоткового

засобів

спирту.

З 22 квітня 2020 року в Україні рішенням Уряду №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на
товари,

що

мають

істотну

соціальну

значущість,

товари

протиепідемічного

призначення»введенно державне регулювання цін на групи товарів протиепідемічного
призначення, згідно переліку затвердженого КМУ.
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