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Комітет  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні від 21 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, народними депутатами-членами Комітету були висловлені 

наступні зауваження до положень нового пункту 43, яким доповнюється розділ 

ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України: 

1) у абзаці другому пункту 43 необхідно чітко зазначити вид митного 

режиму, в якому можуть ввозитись вищевказані товари з застосуванням 

податкових пільг;  

2) положення абзацу восьмого пункту 43 необхідно привести у 

відповідність до положень абзацу третього в частині можливості використання 

транспортних засобів, що тимчасово ввезенні футбольними клубами/командами 

у відповідності до абзацу третього, для внутрішніх перевезень, з метою 

забезпечення організації та проведення фінасльних заходів Ліги чемпіонів 

УЕФА 2018 року. 

Окрім того, за пропозицією Міністерства фінансів України, яке 

грунтується на зверненні Федерації футболу в Україні, абзац третій пункту 

пункту 43  необхідно доповнити кодом 8704 згідно з УКТЗЕД та дозволити 

тимчасове ввзення зі звільненням від сплати ввізного мита транспортних 

засобів марки «Nissan», які будуть надані спонсором у відповідності до 

технічних умов УЕФА, для організації проведення Ліги чемпіонів УЕФА.  
 

 

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).  
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Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в 

цілому 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.), передбачивши в тексті Закону такі уточнення 

положень пункту 43, яким доповнюється Розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Митного кодексу України: 

 

перше речення абзацу другого пункту 43 викласти у такій редакції: 

«звільняються від оподаткування ввізним митом товари (крім 

підакцизних), що ввозяться на митну територію України в митному режимі 

імпорту Союзом європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА), 

уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, які беруть 

участь у фінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА 

серед жінок сезону 2017/2018 (далі — фінальні заходи Ліги чемпіонів УЄФА 

2018 року), необхідні для забезпечення організації та проведення зазначених 

заходів. 

у абзаці третьому пункту 43 після цифр «8703» доповнити цифрами «8704».  

абзац восьмий пункту 43 викласти у редакції:  

«Зазначені у цьому пункті транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну 

територію України, дозволяється використовувати для задоволення потреб 

УЄФА, уповноважених УЄФА осіб, футбольних клубів/команд, у тому числі 

для внутрішніх перевезень, з метою забезпечення організації та проведення 

фінальних заходів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року.” 

 

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. 

 


