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Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів, 

поданий народним депутатом України Сюмар В.П. та іншими народними 

депутатами України (реєстр. № 9445 від 22.12.2018 р.). 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено 

з метою зменшення податкового навантаження на пацієнтів, які страждають на 

рідкісні форми захворювань і потребують для лікування препарати, 

незареєстровані в Україні, їх родини, а також на благодійні організації, які 

фінансують придбання цих препаратів, і після прийняття відповідного Закону 

України зможуть направити вивільнені кошти на допомогу більшій кількості 

пацієнтів. 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується доповнити 

пункт 197.1 статті 197 Податкового кодексу України новим підпунктом 197.1.32 

щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з 

ввезення на митну територію України відповідно до порядку, визначеного 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, незареєстрованих лікарських засобів для 

лікування рідкісних (орфанних) захворювань чи для індивідуального 

використання громадянами. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не заперечує щодо прийняття законопроекту за результатами розгляду в 

першому читанні за основу та висловило такі зауваження. 

Відповідно до абзацу 7 частини 4 статті 17  Закону України “Про лікарські 

засоби”, дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих 

лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань стосується 

“лише лікарських засобів, розроблених виключно для лікування рідкісних 



(орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування 

на території Сполучених Штатів Америки або держав - членів Європейського 

Союзу, незалежно від того, чи зареєстровані вони як лікарські засоби 

компетентними органами Сполучених Штатів Америки або Європейського 

Союзу”, що й доцільно уточнити в законопроекті.  

Крім того, з точки зору дотримання вимог законодавчої техніки, 

запропоновані зміни коректніше викладати не в пункт 197.1 статті 197 

Податкового кодексу України, який стосується, здебільшого, постачання 

товарів/послуг на території України, а шляхом доповнення цієї ж статті новим 

пунктом, а також застосовувати відсилання не до “порядку, визначеного 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я”, а до Закону України “Про лікарські засоби”, 

на виконання приписів якого, і визначається відповідний Порядок (копія 

висновку додається). 

Кабінетом Міністрів України висновку до зазначеного законопроекту не 

надано. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких 

лікарських засобів, поданий народним депутатом України Сюмар В.П. та іншими 

народними депутатами України (реєстр. № 9445 від 22.12.2018 р.) включити до 

порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України 

Южаніну Н.П. 
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