
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 

Poz. 327 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych  i podatku dochodowego od osób  

fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych:  

1) przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union des Associations Européennes de Football), zwaną dalej 

„UEFA”, oraz podmioty utworzone zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, których UEFA jest jedynym 

udziałowcem   albo akcjonariuszem, w związku z organizacją Finału Ligi Europy UEFA 2015 r., zwanego dalej  

„Finałem”; 

2) przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w celu organizacji Finału albo w celu wykonania pracy lub 

świadczenia usług  w związku z tym Finałem: 

a)  delegowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w celu organizacji Finału – wyłącznie od dochodów 

(przychodów) uzyskanych z wykonywania czynności związanych z organizacją tego Finału, albo 

b)  akredytowane przez UEFA – wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania pracy lub 

świadczenia usług w związku z Finałem. 

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1: 

1)  pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r.; 

2)  pkt 2 lit. b, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 

2015 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Szczurek 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 

1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251. 




