Rozárčina 1422/9 |140 02 Praha 42
tel.: 241090661 | fax: 241090672
www.lekarnici.cz | komora@lekarnici.cz

Tisková zpráva

Zvýšení DPH
i pojišťovny

přinese

vyšší

ceny

léků

pro

pacienty

Česká lékárnická komora upozorňuje na rizika spojená se změnou DPH
a jejím vlivem na financování zdravotnictví. Podle vládního návrhu
důchodové reformy by měly být léky nově zařazeny do základní sazby DPH.
Toto skokové zvýšení daně z 10 na 20 % se projeví nárůstem jejich cen.
Podle prvních propočtů by mohlo dojít ke zvýšení nákladů zdravotních
pojišťoven téměř o 5 miliard korun ročně. Vyšším doplatkům za léky
se pravděpodobně nevyhnou ani pacienti.
Praha, 21. února 2011 – V uplynulém týdnu představila vláda České republiky
návrh změn v zařazení jednotlivých komodit do základní a snížené sazby DPH.
Podle něj by měly být veškeré léky nově zařazeny do základní 20% sazby DPH.
Dosavadní zařazení do snížené sazby je přitom zcela obvyklé v naprosté většině
zemí Evropy, některé státy dokonce osvobodily léky od této daně úplně. Současná
průměrná sazba DPH se podle údajů z 30 zemí Evropy pohybuje u léků na předpis
ve výši 8,5 %. To je dokonce méně, než činí snížená sazba v České republice.
“Je velkým paradoxem, že v době poměrně značných potíží s financováním
zdravotnictví přichází vláda s návrhem, jak ho zatížit dalšími významnými náklady
bez kompenzace na straně příjmů. Nové výdaje vzniknou nejen přímým
navýšením plateb za léky, ale pravděpodobně také zvýšením započitatelných
doplatků pacientů, které jsou pojišťovny povinny vracet v případě překročení
limitu,” říká Stanislav Havlíček a dodává, “využívání finančních prostředků
zdravotnictví pro řešení důchodového systému není rozhodně obvyklé.”
Vzhledem k přísným regulacím v cenotvorbě léků nemají lékárny prakticky
žádný prostor pro kompenzaci zvýšení DPH. To tak dopadne v plné míře
na zdravotní pojišťovny a pacienty. Po zavedení 20% sazby DPH na léky dojde
k situaci, kdy bude mít stát prostřednictvím daně bezmála dvakrát vyšší „marži“,
než je v průměru uplatňována lékárnami na léky pro pacienty a zdravotnická
zařízení. To se naprosto vymyká evropským poměrům.
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