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FAQs

Setorial

Produtos farmacêuticos

1. Quais são as medidas de desenvolvimento de habilidades realizadas no setor
farmacêutico?
Para acompanhar a crescente demanda por profissionais de P&D altamente qualificados, o governo
empreendeu a transformação dos Institutos Nacionais de Educação e Pesquisa Farmacêutica
(NIPERs) Para mais informações, clique aqui .

2. Quais são os princípios que a Política Nacional de Farmacêuticos segue ao definir o
preço dos medicamentos?
Os princípios fundamentais para a regulação dos preços são: a) Essencialidade dos medicamentos. b)
Controle de preços das formulações. c) Preços baseados no mercado. Para mais informações, clique
aqui .

3. Qual é o objetivo do Esquema de Desenvolvimento de Promoção Farmacêutica?
O objetivo do Programa de Desenvolvimento de Promoção Farmacêutica (PPDS) é a promoção,
desenvolvimento e promoção de exportações no setor farmacêutico, estendendo o apoio financeiro
para a realização de seminários, conferências, exposições, montagem de delegações de e para a Índia
para promoção de exportações, bem como investimentos, realização de estudos / consultorias para
facilitar o crescimento, as exportações, bem como questões críticas que afetam o setor farmacêutico.
Para mais informações, clique aqui .

4. Qual é o programa de desenvolvimento de cluster para o setor farmacêutico?
O esquema de CDP é implementado em um formato de Parceria Público-Privada por meio de
subsídio único com o objetivo de melhorar a qualidade, produtividade e capacidades inovadoras do
setor de SME Pharma no país. Os benefícios do esquema são: a) Acesso a instalações de classe
mundial. b) O custo de produção diminuirá 20%. Para mais informações, clique aqui .
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5. O farmacêutico pode ter uma visão geral do setor farmacêutico indiano?
O setor farmacêutico na Índia deve se expandir a um CAGR de 22,4 por cento ao longo de
2015-2020 para chegar a US $ 55 bilhões. As exportações farmacêuticas da Índia somaram US $
17,27 bilhões no EF18 e chegaram a US $ 10,80 bilhões no EF19. O setor abastece mais de 50% da
demanda global por várias vacinas. Para mais informações, clique aqui .

6. O esquema PLI é aplicável para 2020-2021?
O Esquema entra em vigor a partir de 27 de julho de 2020. O Esquema tem duas fases (i) Criação de
um projeto greenfield sob o Esquema e (ii) Vendas elegíveis para incentivo. Consulte a cláusula 7.7
das Diretrizes do Esquema, que prevê um período de gestação de 1 ano para síntese química e 2 anos
para produtos à base de fermentação. O investimento realizado em ou após 01 de abril de 2020 no
Projeto Greenfield (consulte a cláusula 6.1.1) será considerado para o investimento limite.
Consequentemente, qualquer investimento feito durante o AF 2020-21 deve ser considerado para o
investimento inicial. O incentivo ao abrigo deste regime será aplicável nas vendas de FY 2023-24
para produtos à base de fermentação e de FY 2022-23 para produtos quimicamente sintetizados.

7. Existe alguma isenção de imposto de renda de pessoa jurídica disponível no PLI
Scheme?
Não há isenção de imposto sobre as sociedades prevista neste Esquema.
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