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Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

до проекту Закону про внесення змін до розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України у зв'язку з підготовкою та 

проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги 

чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 

 

                                                                                                22  березня 2018 року 
    

 Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України у зв'язку з підготовкою та 

проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів 

УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 (реєстр. №7517 від 19.01.18р.), поданого 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Згідно з пояснювальною запискою проектом Закону пропонується шляхом 

внесення змін до Податкового кодексу України тимчасово, на період 

проведення  фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА 

серед жінок сезону 2017/2018, звільнити: 

-  від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим 

збором кошти, доходи нерезидентів за роботи та/або послуги, виконані та надані 

на території України або за її межами на період підготовки та проведенням 

фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 

сезону 2017/2018; 

-  звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з 

постачання УЄФА або юридичними особами, уповноваженими УЄФА, квитків 

та послуг, що є невід’ємною частиною квитка; 

- до 26 травня 2018 року звільнити від оподаткування податком на додану 

вартість операції із ввезення товарів, зазначених в абзацах другому і третьому 

пункту 43 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу 

України: 

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;  
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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; 

- в частині податку на прибуток підприємств: 

здійснення діяльності УЄФА та/або його пов’язаних осіб в зв’язку з 

підготовкою та/або  проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 

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

постійного представництва в Україні та звільнення результатів такої діяльності 

від оподаткування; 

звільнення від оподаткування прибутку, отриманого УЄФА та/або його 

пов’язаними особами від передачі та/чи використання комерційних прав, що 

стосуються фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА 

серед жінок сезону 2017/2018;  

звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, 

отриманих УЄФА та/або його пов’язаними особами, які сплачуються 

Федерацією футболу України та резидентами України, залученими для 

підготовки та/або проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги 

чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. 

 

Підтримуючи мету законопроекту щодо необхідності реалізації взятих 

Україною зобов’язань щодо належного проведення фінальних матчів Ліги 

чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні, слід зауважити таке.  

 

У тексті законопроекту не конкретизується зміст поняття “послуги, що є 

невід’ємною частиною квитка”, а також не визначається перелік пов’язаних осіб 

УЄФА”, що не узгоджується із  підпунктом 4.1.11 пункту 4.1 статті 4 

Податкового кодексу щодо необхідності визначення на законодавчому рівні усіх 

обов'язкових елементів податку.  

 

Щодо податку на прибуток підприємств.  

Запропоновані законопроектом положення не узгоджуються з нормами 

розділу ІІІ “Податок на прибуток підприємств”.  

Оскільки УЄФА не є резидентом України, не зобов’язане створювати 

постійне представництво (відповідно до положень законопроекту), то визначити 

прибуток відповідно до податкового законодавства України є неможливим.  

Таким чином, виникає проблема у звільненні від оподаткування такого прибутку. 

 

Щодо податку на додану вартість. 

В абзацах другому і третьому пункту 43 розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України не визначені конкретні переліки 

товарів, із зазначенням кодів УКТ ЗЕД, ввезення яких пропонується звільнити 

від оподаткування податком на додану вартість, а зазначено, що це будь-які 

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 та Ліги чемпіонів УЄФА 
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серед жінок сезону 2017/2018 необхідні для забезпечення організації та 

проведення зазначених заходів.  

У зв’язку з цим є необхідність уточнити конкретний перелік товарів та їх 

коди згідно з УКТ ЗЕД з метою недопущення ввезення товарів не призначених 

для зазначених цілей.  

Крім того, у законопроекті не визначено якими суб’єктами проводитиметься 

митне оформлення ввезення товарів, оскільки УЄФА та футбольні 

клуби/команди, які братимуть участь у фінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА 

це нерезиденти, які не є платниками податків в Україні і не можуть бути при 

митному оформленні імпортерами товарів. 

 

Також для прийняття виваженого рішення щодо законопроекту було б 

слушним розглянути текст Гарантії, на яку Кабінет Міністрів України 

посилається у Пояснювальній записці. 

 

Головним науково експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України в узагальнюючому висновку до законопроекту висловлено  зауваження 

та зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект 

може бути прийнятий  за основу з врахуванням висловлених зауважень. 

 

 

       З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України у зв'язку з 

підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 

та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 (реєстр. №7517 від 

19.01.18р.), поданого Кабінетом Міністрів України,(…за рішенням Комітету). 

 

          2. Співдоповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України Н.П.Южаніну - Голову Комітету з питань 

податкової та митної політики. 

 

 

     Голова Комітету                                                                        Н.П.Южаніна 


