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Nr 370 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od 

osób prawnych. 

W odniesieniu do tej pierwszej kategorii dotyczy ono nierezydentów wykonujących pracę lub świadczących usługi 
wyłącznie w związku z Meczem Finałowym Ligi Europy 2021, a także tych osób, które stały się rezydentami wyłącznie 

w związku z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług w związku z tymi mistrzostwami.  

W odniesieniu do drugiej z wymienionych kategorii rozporządzenie dotyczy tych dochodów (przychodów) osób prawnych, 

będących nierezydentami, które zostały osiągnięte bezpośrednio w związku z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europy 
2021. Katalog ten jest ograniczony i obejmuje UEFA oraz spółki, których UEFA jest wyłącznym udziałowcem lub 

akcjonariuszem. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W odniesieniu do osób fizycznych, niebędących rezydentami w Polsce, uzyskujących dochody (przychody) w związku 

z Meczem oraz w odniesieniu do osób prawnych (w tym UEFA i UEFA Events SA) zaniechaniem objęte zostaną dochody 

(przychody) uzyskane w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2021 r. a dniem 31 grudnia 2021 r.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Nierezydenci wykonujący 

pracę lub świadczący 

usługi wyłącznie związaną 

z Meczem Finałowym Ligi 

Europy 2021.  

Nierezydenci: UEFA oraz 

spółki, których UEFA jest 
wyłącznym udziałowcem 

lub akcjonariuszem. 

 

Brak danych 

 

 

 

Brak danych 

  

Pozytywne − pozostawieniem 

w dyspozycji uczestników 

środków finansowych w pełnej 
wysokości, w wyniku obniżenia 

obciążeń podatkowych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu nie będą prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie, tzw. pre-konsultacje 

publiczne.  



Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów 

(przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie 

przekazany do zaopiniowania przez organizacje społeczne celem umożliwienia jego oceny przez wszystkich 
zainteresowanych. W ramach konsultacji projekt przedmiotowego rozporządzenia otrzymają następujące podmioty: 

1. Polski Związek Piłki Nożnej, 

2. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
3. Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 

4. Konfederacja Lewiatan, 

5. Izba Pracodawców Polskich, 
6. NSZZ Solidarność, 

7. Krajowa Izba Gospodarcza, 

8. Instytut Metropolitalny, 

9. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, 
10. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. 

Stosownie do 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 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania może mieć wpływ na obniżenie dochodów sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.  

Rozwiązanie to jednak pozostanie bez wpływu na zakładane/planowane dochody z tytułu tych 

podatków, gdyż jest to zdarzenie incydentalne.  

Projektowane rozwiązanie nie wpłynie na poziom wydatków sektora finansów publicznych. 
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Z uwagi na incydentalny charakter wydarzenia, którego dotyczy projektowane rozporządzenie, 

nie jest możliwe oszacowanie ubytku dochodów sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związanych z jego  wydaniem.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

duże przedsiębiorstwa        



W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt rozporządzenia wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych, jeżeli członkami rodzin osób, których dochody 

(przychody) zostaną zwolnione przedmiotowym rozporządzeniem są członkami tej rodziny, 
w związku z pozostawieniem więcej środków finansowych do jej dyspozycji. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Projekt rozporządzenia nie wpływa na wymienione obszary 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Proponuje się nie dokonywać ewaluacji efektów projektu. 



13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


