
 

Критерії, яким мають відповідати товари для звільнення їх від 

оподаткування ПДВ на період карантину 

 

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що основною 

підставою для звільнення товарів від оподаткування ПДВ, встановленого п. 71 

підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України на період карантину, є 

відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного 

компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) 

лікарського засобу, які зазначені в переліку, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 «Про 

затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких 

на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній 

території України звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість» із змінами і доповненнями. 

Водночас для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, 

медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19» переліку, до товарів, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з 

постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування 

ПДВ, повинно бути: 

подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його 

упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені 

відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним 

регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у 

відповідних Технічних регламентах, затверджених постановами Уряду; 

або подано повідомлення Міністерства охорони здоров’я про введення в 

обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для 

діагностики in vitro, активних медичних виробів, як імплантують), стосовно 

яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної 

служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, 

стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів. 

Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу 

«InfoTAX»: 

https://t.me/infoTAXbot 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FinfoTAXbot%3Ffbclid%3DIwAR2YdzHmEWwg4-vECjEz9h5zzHoKeW4mR1Hmh1VGpUsvR0tz3ha3mWV8UyY&h=AT2wnBOYgTWKev3GeIPStB5qKEk_n1Ph2U4eya4jsbRF0eZ3yeq-3Eh1iOGocflSR813_o1rg7Vx5iiaYIRqhG7oPLiVwDHED1XS7SLoibIELwGPTpSDHge1a1SYmU--Wp1q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BQOSKxsc8ML0TKi_ffFmXmFPXbyZEkbV2fwb1RzMBZPL2_E_Vvp2ZKMdvjY32sFBEhhZsqil5E3ls0Lw8_y9Y00XcUqzIIgEEUY3qE396gtAruHiitsY6jj0EE3B951f-MhL-ARfs_a6WkZ8ulBfP5Sy7xx8TZJTPlNOsPKOrK9Fztjq1HeQvCWXFKdjEN0K1enfCHgxbcZhZ62AiTw


 

Підписуйтесь на канали інформування ДПС: 

https://t.me/tax_gov_ua 

facebook.com/TaxUkraine/ 

youtube.com/TaxUkraine 

 

https://t.me/tax_gov_ua?fbclid=IwAR3vXS0wpecqyJ-zJapxforBvaVEvLxgNu4VVNgQpkVkaoqg_85V64pBiP0
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUMHSdPavpCZe4ypgdbIS1UzNWAlxp7yGqlbo3vIp0TqJGxImUJpw0_WVcYT3UUJMAjB1ElQZ3H6OTCErOrIkYtlVAHiZ4Zxk9SYvQL-_K4z_aLnvOf_9czO-UsOqvT6GHL8bqLJP3q5M9Ktszqath-7kRHsQpqusjU1O3j_3fScryCA7pno2ia5Hhwqn7bOyU&__tn__=kK-R
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR2Vl_nz6sHJn8Jod1hSDQ2HisUHRbPEGuT5_jgOrtwYgjW-ciV-OfPsJ-U

