
UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników może 

zaniechać w całości lub w części poboru podatku, określając rodzaj podatku, okres, w którym 

następuje zaniechanie poboru i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w ramach realizacji listów potwierdzających 

wystawionych przez Ministra Finansów w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 

2018 r. dla Unii Europejskich Związków Piłkarskich, zwanej dalej „UEFA”, w związku 

z organizacją w Gdańsku Meczu Finałowego Ligi Europy 2020.  

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 nie doszło do meczu w zakładanym terminie, tj.  

w dniu 27 maja 2020 r. UEFA wyznaczyła nowy termin meczu na dzień 26 maja 2021 r. 

Jednocześnie nadano nową nazwę imprezy sportowej Mecz Finałowy Ligi Europy 2021, zwany 

dalej „Meczem”. 

W zakresie podatków dochodowych listy potwierdzające stanowią, że zgodnie 

z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz prawem obowiązującym członków Unii 

Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie działania zmierzające do ustanowienia 

regulacji stwierdzających, że: 

a) UEFA, podmioty zależne UEFA (w tym UEFA Events SA), wszelkie podmioty 

odpowiedzialne za przygotowanie, organizację i zakończenie Finałów Ligi Narodów UEFA 

2021 i wszystkich wydarzeń powiązanych oraz kluby niebędące polskimi rezydentami, 

uczestniczące w finałach, w tym związki piłki nożnej niebędące rezydentami Polski, nie będą 

podlegały w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) oraz 

z tytułu podatku u źródła w zakresie uzyskanych na terytorium Polski przychodów przez 

podatników nie mających miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski, 

w tym w szczególności w związku ze sprzedażą praw marketingowych, praw medialnych 

związanych z Finałami i wszystkimi wydarzeniami powiązanymi, 

b) niebędący polskimi rezydentami delegaci UEFA, jej pracownicy, przedstawiciele, 

personel, oraz/lub Finaliści, w tym także wszyscy zawodnicy (sportowcy) klubów piłkarskich, 

pracownicy oraz trenerzy Finalistów bezpośrednio zaangażowani w organizację oraz udział 

w Meczu oraz wydarzenia bezpośrednio związane z Meczem, nie będą podlegać 

opodatkowaniu lub podatkowi u źródła w Rzeczypospolitej Polskiej od płatności 

dokonywanych na ich rzecz w związku z planowaniem, promocją, organizacją, przebiegiem 

oraz/lub uczestnictwem w Meczu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z Meczem (w 

szczególności, dochody z tytułu świadczenia pracy, uczestnictwa w meczach oraz świadczenia 

usług i podejmowania działań w związku z Meczem, na które składać się będą: m.in. 

wynagrodzenia, opłaty, honoraria, premie, zwrot kosztów oraz diet),  

c) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się należycie wprowadzić zwolnienia 

i procedury dotyczące podatków dochodowych wyłącznie na okres obejmujący organizację 

Meczu w Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. 



Projektowane rozporządzenie dotyczy dwóch grup podmiotów. 

Pierwsza grupa obejmuje podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zaniechanie 

poboru podatku dochodowego dotyczy dochodów (przychodów) tych podatników, 

przebywających tymczasowo na terytorium Polski, wyłącznie w związku z prowadzeniem prac 

lub świadczenia usług w związku z ww. Finałami i wszystkimi wydarzeniami odbywającymi 

się w Polsce. Są nimi UEFA, podmioty zależne UEFA (w tym UEFA Events SA), wszelkie 

podmioty odpowiedzialne za przygotowanie, organizację i zakończenie tych Finałów. 

Druga grupa obejmuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, niebędących 

rezydentami Polski. Ich dochody (przychody) podlegać będą zaniechaniu poboru podatku 

wyłącznie w zakresie, w jakim zostały uzyskane z wykonywania pracy lub świadczenia usług 

w związku z Meczem, w tym też na rzecz jego organizacji. Zaniechanie dotyczy osób 

delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne w związku z zorganizowaniem Meczu oraz 

osób, które otrzymały akredytację UEFA. Wśród tych ostatnich można wskazać na kategorie 

osób, bez których Mecz nie mógłby się odbyć, tj.: piłkarzy, sędziów, trenerów, członków sztabu 

medycznego drużyn biorących udział w Meczu. Zaniechaniem objęte zostaną dochody 

(przychody) tych spośród wymienionych osób, które przybędą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wyłącznie w związku z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług z uwagi na 

organizację Meczu. Decydujący o zaniechaniu jest status danej osoby (rezydent – nierezydent) 

ustalany na moment przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaniechanie nie będzie 

bowiem dotyczyć polskich rezydentów, niezależnie od faktu wykonywania wyżej 

wymienionych czynności. 

W odniesieniu do ww. grupy podmiotów oraz ww. osób delegowanych zaniechaniem objęte 

zostaną dochody (przychody) uzyskane w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2021 r., a dniem 

31 grudnia 2021 r.  

Objęciu zaniechaniem dochodów (przychodów) uzyskanych w roku 2021 nie stoją na 

przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego. Jest to rozwiązanie korzystne dla 

podatników, co powoduje, iż odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz jest 

dopuszczalne. 

Za wydaniem projektowanego rozporządzenia przemawia fakt, że Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej – w ramach wykonania umowy z dnia 22 maja 2013 r. zawartej między PZPN i UEFA, 

dotyczącej organizacji Meczu − zobowiązał się do przyjęcia stosownych regulacji prawnych, 

których rezultatem mają być, m.in. zaniechania poboru podatków dochodowych. Realizacja 

postanowień Listów potwierdzających z kwietnia 2018 r. jest zatem podyktowana obowiązkiem 

wynikającym z respektowania rządowych zobowiązań.  

Niewykonanie przyrzeczeń Listów potwierdzających stanowiłoby istotne naruszenie przez 

państwo – Organizatora postanowień umowy w sprawie organizacji Meczu, dające podstawę 

do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

Zdaniem PZPN, organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego o wysokiej randze 

odbywa się ze znaczącą korzyścią dla państwa – Organizatora oraz stanowi jego niewątpliwą 

promocję. Wnioskodawca wskazując na Mecz, podkreśla jego pozytywny wpływ na 

postrzeganie Polski w Europie, jako kraju nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się, 

stanowiącego nie tylko doskonałe miejsce wypoczynku dla turystów, ale także posiadającego 

bardzo dobre zaplecze dla prowadzenia działalności gospodarczej.  



Bez wątpienia, w ocenie Wnioskodawcy, organizacja Meczu leży w interesie społecznym. 

Wydarzenie to przyniesie korzyści, m.in. w postaci: 

− promocji wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jako państwa nowoczesnego, 

otwartego, posiadającego nowoczesną infrastrukturę i w związku z tym zwiększenia 

zainteresowania zagranicznych inwestorów i turystów,  

− rozwoju gospodarki w obszarach związanych z organizacją meczu i przyjazdem do Polski 

zagranicznych zespołów, sponsorów, przedstawicieli mediów i kibiców (w szczególności 

w branży hotelarskiej, gastronomicznej, reklamowej, komunikacyjnej oraz teleinformatycznej) 

i w następstwie tworzenia nowych miejsc pracy,  

− efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej i komunikacyjnej (co 

zaprezentowane w mediach znajdzie odzwierciedlenie w ich promocji i większym 

zainteresowaniu organizowaniem podobnych imprez w Polsce w przyszłości),  

− promowania sportu oraz aktywizacji społeczeństwa i gospodarki w organizację tego rodzaju 

wydarzeń, co w perspektywie umożliwi wypracowanie zasad koordynacji potrzebnych działań, 

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, transportu i opieki medycznej. 

Biorąc pod uwagę okoliczność, że projektowane zaniechanie poboru podatku dochodowego 

stanowi jeden z koniecznych warunków przyznania Polsce prawa do organizacji Meczu, a także 

możliwe do osiągnięcia korzyści dla państwa − Organizatora związane z Meczem, za wydaniem 

przedmiotowego rozporządzenia przemawia – zgodnie z art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej – 

uzasadniony interes publiczny. 

Analogiczne rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od 

niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 5 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 327) 

Minister Finansów wydał w związku z organizacją w Polsce Finału Ligi Europy UEFA 2015. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

Skrócony okres vacatio legis podyktowany jest wypełnieniem gwarancji Ministra Finansów 

w liście potwierdzającym z kwietnia 2018 r. na wydanie odpowiednich aktów prawnych 

dotyczących zaniechania poboru podatku dochodowego, w związku z organizacją Meczu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin Prac Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.) projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów, zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia (§ 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Prac Rady Ministrów), bowiem przedmiot projektu 

rozporządzenia tego nie wymaga. 

Przepisy rozporządzenia nie podlegają notyfikacji zgodnie z trybem określonym 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 



funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.  poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomocą 

publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące 

warunki: 

▪ jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,  

▪ udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,  

▪ ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub 

przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),  

▪ grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

Państwami Członkowskimi UE.  

Wprowadzenie projektowanego zaniechania poboru podatku nie doprowadzi do naruszenia 

konkurencji, nie stworzy potencjalnego zagrożenia w niniejszym zakresie, jak również nie 

zakłóci funkcjonowania rynku między państwami Unii Europejskiej.  

UEFA jest jedyną międzynarodową organizacją zrzeszającą europejskie związki piłkarskie, 

posiadającą uprawnienia do organizowania rozgrywek piłkarskich – Liga Europy UEFA. 

Dlatego też, w wyniku wydania rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku UEFA nie 

uzyska  jakichkolwiek przywilejów wobec konkurencyjnych podmiotów.  

Rozporządzenie ma charakter incydentalny i choć dotyczy konkretnej grupy podmiotów, 

ukierunkowane jest przede wszystkim na propagowanie i promowanie kultury fizycznej i sportu 

oraz aktywizację społeczeństwa w organizację tego rodzaju wydarzeń sportowych na świecie.  

Projektowane zaniechanie poboru podatku nie ma charakteru konkurencyjnego. Może 

natomiast wywrzeć pozytywny wpływ na postrzeganie wizerunku Polski, jako organizatora, na 

arenie międzynarodowej. 

Wobec powyższego, nie znajdują zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 


