
 

 
 

Додаткові пільги для суб’єктів господарювання, які постачають товари, 

необхідні для боротьби з коронавірусною хворобою 

 

 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 

30.03.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)» 

(далі – Закон № 540) внесено ряд змін до Податкового кодексу України (далі 

- ПКУ), які стосуються оподаткування. 

Зокрема, розширено пільги в частині оподаткування ПДВ, податком на 

прибуток підприємств та митом операцій з постачання товарів, необхідних 

для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Так, звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції з ввезення на 

митну територію України та/або постачання на території України у період 

карантину (з 17.03.2020 року і до кінця карантину) товарів  (в 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 

коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначатиметься 

Кабінетом Міністрів України. 

Такі товари звільнятимуться і від сплати ввізного мита - на період до 

30.06.2020 року. 

Для цілей податку на прибуток платники у 2020 році матимуть право 

врахувати у повному обсязі витрати на суму коштів або вартості зазначених 

товарів, які були добровільно передані громадським об'єднанням, 

благодійним організаціям, державним органам, закладам у сфері охорони 

здоров'я, протягом дії карантину без 4% коригування (тобто, не 

вимагатиметься збільшення фінансового результату на суму вартості таких 

товарів, як це  передбачено п.140.5.9 п.140.5 с.140 ПКУ); 

- платники податку на доходи фізичних осіб матимуть право на 

включення до податкової знижки у повному обсязі відповідно до положень 

ст.166 ПКУ вартості таких благодійно переданих товарів. 

 

При цьому, що стосується права на витрати для цілей податку на 

прибуток та права на податкову знижку, щодо яких застосовуватиметься 

пільга, то окрім ліків, медичних виробів та обладнання, перелік яких 

затверджений Кабінетом Міністрів України, таке право буде поширюватися 

також на дезінфекційні засоби, засоби індивідуального захисту, медичні 

вироби для скринінгу хворих, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, 

реагенти, засоби особистої гігієни, продукти харчування тощо. 



Законом № 540 також передбачено спрощення процедури постачання і 

використання спирту для виробництва антисептиків та пільги з акцизного 

податку для таких операцій. 

Звертаємо увагу, Закон № 540  опубліковано у газеті «Голос України» 

від 02.04.2020 №62. 

 

 

 

 


