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                                                         Р І Ш Е Н Н Я 

Про проект Закону про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та 

перехідні положення” Митного кодексу України у зв’язку з організацією 

 та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та 

Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 

 

 

(перше читання) 
 

____________14 березня 2018 року 

Протокол № ____ 
 

Комітет  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні від 14 березня 2018 року розглянув проект Закону про 

внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення”  Митного 

кодексу України у зв’язку з організацією та проведенням фінальних матчів 

Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 

(реєстр. № 7323 від 20.11.2017), поданий Кабінетом Міністрів України.  

Метою законопроекту є реалізації взятих зобов’язань щодо належного 

проведення Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом спрощення та 

прискорення митного оформлення товарів, що ввозяться/тимчасово ввозяться 

на митну територію для забезпечення організації та проведення зазначених 

заходів, а також звільнення від оподаткування митом таких товарів. 

Для досягнення зазначеної мети, розділ XXI “Прикінцеві та перехідні 

положення” Митного кодексу України доповнюється новим пунктом 43, в 

якому тимчасово, до 26 травня 2018 року пропонується: 

звільнити від оподаткування ввізним митом іноземні товари (крім 

підакцизних), що ввозяться на митну територію України УЄФА, 

уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, які беруть 

участь у фінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року, необхідні для 

забезпечення організації та проведення зазначених заходів;  

звільнити від оподаткування митними платежами товари, в тому числі 

наземні транспортні засоби, які тимчасово ввозяться на митну територію 

України зазначеними вище особами/організаціями для забезпечення організації 

та проведення зазначених заходів; 
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пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення 

зазначених товарів та транспортних засобів здійснювати за місцем проведення 

фінальних заходів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року або митницею у пункті 

пропуску через державний кордон України у першочерговому порядку та без 

подання встановлених законодавством дозвільних документів. 

Прийняття законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці,  

сприятиме забезпеченню належної підготовки та проведенню в Україні 

фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом прискорення 

проведення процедур митного оформлення товарів, що ввозяться на митну 

територію для забезпечення організації та проведення зазначених заходів, що, у 

свою чергу, сприятиме створенню позитивного іміджу держави. 

В процесі обговорення законопроекту на засіданні Комітету Верховної 

Ради України з питань податкової та митної політики народними депутатами 

України - членами Комітету було підтримано наміри щодо забезпечення 

належної підготовки до проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 

УЄФА 2018 року, разом з тим було висловлено ряд зауважень до положень 

нового пункту 43 законопроекту, а саме: 
 

1. Щодо абзацу другого пункту 43.  

1. Щодо видів митних режимів, в яких дозволяється пільгове ввезення 

товарів. 

У цьому абзаці чітко не вказано про види митних режимів, в яких можуть 

ввозитись вищевказані товари з застосуванням податкових пільг. Зокрема, 

виходячи з представленої редакції, це може бути як режим імпорту, так і режим 

тимчасового ввезення. 

В той же час, останнє речення цього абзацу зазначає про те, що продаж 

товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до положень 

цього абзацу (з наданням податкових пільг по сплаті митних платежів на будь-

які товари (крім підакцизних), що ввозяться) забороняються до продажу на 

митній території України.  

В свою чергу, у відповідності до Митного кодексу України, відчуження на 

митній території України може бути здійснено лише відносно тих товарів, які 

були випущені у вільний обіг (тобто ввезені у митному режимі імпорту). З 

урахуванням викладеного, можна зробити висновок про те, що мова у цьому 

абзаці йде про митний режим імпорту.  

Тоді постає питання – у який спосіб буде дозволено на законодавчому рівні  

розпорядження ввезених товарів після проведення фінальних матчів Ліги 

чемпіонів УЕФА 2018 року, якщо законом визначена заборона для продажу. 
 

2. Щодо осіб, які мають право на пільгове ввезення товарів та переліку 

товарів. 

Законопроектом передбачається пільгове оподаткування товарів, які будуть 

ввозитись УЄФА, уповноваженми УЄФА особами, футбольними 
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клубами/командами, які беруть участь у фінальних заходах Ліги чемпіонів 

УЄФА 2018 року.   

Проте, зазначені суб’єкти – юридичні особи не є резидентами України та 

платниками податків. Для митного оформлення вищевказаних товарів 

необхідно на законодавчому рівні визначити уповноважених на такі дії 

юридичних осіб, які будуть зареєстровані   в   Україні  відповідно  до  

законодавства та представляти інтерси УЄФА  на  здійснення  

відповідних заходів.  

Також, необхідно звернути увагу на те, що законопроектом не 

встановлюється перелік та кількість товарів, які можуть бути ввезені на митну 

територію України з пільговим оподаткуванням.  
 

2. Щодо абзацу третього пункту 43 .  

Положенням даного абзацу дозволяється тимчасово, на строк до трьох 

місяців, ввозити на митну територію України визначеними законопроектом 

суб’єктами (УЄФА, уповноваженими УЄФА особами, футбольними 

клубами/командами, які беруть участь у фінальних заходах Ліги чемпіонів 

УЄФА 2018 року) будь-яких товарів (у т.ч. підакцизних та транспортних 

засобів, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 8702 та 8703), 

призначених  для забезпечення організації та проведення зазначених заходів.  

Такі товари ввозяться з умовним повним звільненням від оподаткування 

ввізним митом та без забезпечення виконання зобов’язань із сплати митних 

платежів, передбачених розділом X Митного кодексу України (без надання 

фінансових гарантій). 

Слід зауважити, що даний абзац не містить обмежень щодо ввезення таких 

підакцизних товарів, як тютюнові та алкогольні вироби (як можна ввезти в 

митному режимі тимчасового ввезення алкогольні та тютюнові вироби ?).  

Не зовсім чітке формулювання положень цього абзацу також дає двояке 

трактування можливості ввезення транспортних засобів, які класифікуються в 

інших, ніж 8702 та 8703 товарних позиціях.  

3. Щодо абзацу четвертого пункту 43.  

В даному абзаці необхідно уточнити, ким (митницею чи 

суб’єктом/декларантом) приймається рішення щодо місця митного оформлення 

товарів.  
 

4.  Щодо абзацу шостого пункту 43. 

Цей абзац потребує більш точного формулювання щодо переліку суб’єктів 

(УЄФА, уповноважених УЄФА осіб, футбольних клубів/команд, які беруть 

участь у фінальних заходах Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року) які мають право  

уповноважити іншу особу на декларування.  
 

5. Щодо абзацу сьомого пункту 43. 
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Відповідно до цього абзацу, положення абзацу другого та третього 

застосовуються до товарів і транспортних засобів, що ввозяться 

уповноваженими УЄФА особами, за умови підтвердження УЄФА призначення 

цих товарів. 

Тобто порядок підтвердження майбутнього цільового використання 

товарів, що будуть ввозитись, визначено тільки відносно товарів і транспортних 

засобів, що ввозяться уповноваженими УЄФА особами. 

Проте, у абзаці другому та третьому мова йде не тільки про таку категорію 

суб’єктів, як «уповноважені УЕФА особи», але й про інших суб’єктів, таких як 

«УЄФА», «футбольні клуби/команди…».  

Хто і в який спосіб буде підтверджувати призначення товарів, які будуть 

ввозитись УЕФА, футбольними клубами/командами, не зрозуміло. 

Крім того, у Пояснювальній записці зазначається, що деякі міністерства 

України погодили законопроект із зауваженнями, які враховано частково 

(Мінекономрозвитку, Мін’юст). Тому до законопроекту варто було б додати 

інформацію, які саме зауваження відповідних міністерств не враховані. 
 

 

За висновком Головного науково-експертного управління Верховної 

Ради України зазначений законопроект може бути прийнятий за основу з 

урахуванням висловлених зауважень, зокрема, на думку ГНЕУ, у проекті 

доцільно було б передбачити припис такого змісту – «для цілей цього пункту 

термін «УЄФА» вживається у значенні «Союз європейських футбольних 

асоціацій». Також, до законопроекту слід було б додати тексти гарантій, 

наданих Україною на вимогу УЄФА щодо належної підтримки Ліги чемпіонів 

УЄФА 2018 року, на які Кабінет Міністрів України посилається у 

Пояснювальній записці до нього (п. 1).  

 
 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні 

положення” Митного кодексу України у зв’язку з організацією та проведенням 

фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 

сезону 2017/2018, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7519 

від 19.01.2018 р.) 

 

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. 

 

Голова Комітету Южаніна Н.П. 

 


