
Який порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну 

територію України особами, які беруть участь у фінальних матчах Ліги 

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

ЗІР, категорія 207.04 

Законом України від 22 березня 2018 року № 2375-VIII «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» розділ XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 

від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами і доповненнями (далі – МКУ) доповнено                  

п. 4 прим. 3, відповідно до якого тимчасово, до 26.05.2018: 

 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. Продаж таких товарів на території України забороняється; 

 товари, у тому числі транспортні засоби, що класифікуються в товарних позиціях 8702, 

8703, 8704 згідно з УКТ ЗЕД (далі – ТЗ), які тимчасово ввозяться на митну територію 

України УЄФА, уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, 

які беруть участь у фінальних заходах Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року, для забезпечення 

організації та проведення зазначених заходів, можуть бути поміщені у митний режим 

тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними 

платежами та без забезпечення виконання зобов’язань із сплати митних платежів, 

передбачених розділом X МКУ, на строк до трьох місяців; 

 пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення зазначених у 

вищезазначених товарів і ТЗ здійснюються за місцем проведення фінальних заходів Ліги 

чемпіонів УЄФА 2018 року або митницею у пункті пропуску через державний кордон 

України у першочерговому порядку; 

 пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення таких товарів і ТЗ 

здійснюються без подання документів, що відповідно до законодавства видаються 

органами державної влади і є передумовою здійснення митного контролю та митного 

оформлення таких товарів, зокрема документів, що підтверджують факт проведення 

санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та 

радіологічного видів контролю; сертифікатів походження, якості, відповідності; 

дозволів, свідоцтв, посвідчень, ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених 

органів державної влади. 

Декларантами вищезазначених товарів і ТЗ можуть бути УЄФА, уповноважені УЄФА 

особи, футбольні клуби/команди, які беруть участь у фінальних заходах Ліги чемпіонів УЄФА 

2018 року, або уповноважені ними особи. 



Положення абзаців другого і третього п. 4 прим. 3 розділу XXI МКУ застосовуються до 

товарів і ТЗ, що ввозяться уповноваженими УЄФА особами, за умови підтвердження УЄФА 

призначення цих товарів. ТЗ, 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. 

Також Законом України від 22 березня 2018 року № 2374-VIII «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» внесено зміни, зокрема до розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями 

(далі – ПКУ) та доповнено підрозділ 2 п. 66, відповідно до якого до операцій із ввезення на 

митну територію України товарів, зазначених в абзацах другому і третьому п. 4 прим. 3 розділу 

XXI «Прикінцеві та перехідні положення» МКУ, застосовуються: 

 звільнення від оподаткування податком на додану вартість у разі поміщення таких 

товарів у митний режим імпорту; 

 умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість у разі 

поміщення таких товарів у митний режим тимчасового ввезення. 

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний 

сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане таке звільнення або умовне повне 

звільнення, та пеню, нараховану відповідно до ст. 129 ПКУ, розраховану з дня надання 

звільнення або умовного повного звільнення від оподаткування. 


