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Przeniesienie siedziby spó³ki kapita³owej w ramach
pañstw UE  aspekty prawne i podatkowe
Podmioty funkcjonuj¹ce w obrocie gospodarczym w pañstwach Unii
Europejskiej borykaj¹ siê z kontrowersyjnym problemem, którego istot¹
jest transgraniczne przeniesienie siedziby spó³ki kapita³owej. Kwestie te
nie s¹ uregulowane przez przepisy prawne. Równie¿ orzecznictwo
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci (ETS) oraz doktryna nie
wypracowa³y stanowiska, które pozwala³oby na osi¹gniêcie rozs¹dnego
konsensusu1.
Jednym z podstawowych i fundamentalnych zasad funkcjonowania
UE jest zasada swobody przedsiêbiorczoci. Przejawia siê ona w tym,
¿e podmioty po³¹czone kapita³owo (np. spó³ki kapita³owe, holdingi) powinny
mieæ mo¿liwoæ swobodnego przenoszenia swojej siedziby. Analizuj¹c
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2, jasno i precyzyjnie wymienia
on wolnoci dotycz¹ce swobody przep³ywu: kapita³u, osób, towaru i us³ug.
Pomija natomiast  przynajmniej wprost  zasadê wolnoci odnosz¹c¹
siê do swobody przenoszenia swojej siedziby3. Wiadomo, ¿e nie zosta³a
wypracowana  w ramach Traktatu UE  definicja przedsiêbiorczoci.
W zwi¹zku z tym konieczne jest odwo³anie siê do orzecznictwa ETS,
1
E. S k i b i ñ s k a, Transgrniczne przeniesienie siedziby spó³ki  glosa do wyroku ETS
z 5 listopada 2002 r. w sprawie Überseering, C-208/00, Mon. Praw. 2004, nr 9, s. 423.
2
Art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia
2004 r. (Dz.U. nr 90, poz. 864/2) dalej: Traktat.
3
J. G a l s t e r, C. M i k, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wyk³adu, COMER 1996, s. 249-251.

37

Dominik Gajewski

które wypracowa³o szeroko rozumiane ujêcie przedsiêbiorczoci, jako
samodzielne i rzeczywiste wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w innym
pañstwie cz³onkowskim w sposób sta³y (trwa³y) i zorganizowany4. Wynika
z tego, ¿e podstawowym celem powinno byæ zapewnienie swobody
wyboru i zmiany miejsca prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w ramach ca³ej UE5.
Traktat6 odnosi siê do spó³ek, które za³o¿ono w myl prawa któregokolwiek z pañstw cz³onkowskich, jak równie¿ posiadaj¹ statutow¹
siedzibê, zarz¹d lub g³ówne przedsiêbiorstwo w obrêbie Wspólnoty
Europejskiej. Z Traktatu7 wynika równie¿ swoboda zarówno zak³adania,
jak i wykonywania samodzielnej dzia³alnoci zarobkowej w innych pañstwach cz³onkowskich. Niew¹tpliwie ta swoboda ma istotne znacznie dla
transgranicznego przeniesienia siedziby spó³ki kapita³owej. Równie¿ z tego
przepisu Traktatu wynika swoboda wyboru formy organizacyjnoprawnej.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie da siê jej interpretowaæ bezwzglêdnie, poniewa¿
ka¿de pañstwo stosuje indywidualnie zasadê numerus clausus form prawnych prowadzenia dzia³alnoci. Inaczej ni¿ w wypadku osób fizycznych
wygl¹da sytuacja bytu innych podmiotów, gdzie zale¿y to od przepisów
prawnych obowi¹zuj¹cych w konkretnym pañstwie. Forma prawna
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej spó³ek jest uzale¿niona od jurysdykcji danego pañstwa, co w konsekwencji zmierza do niemo¿noci korzystania w pe³ni ze swobody przedsiêbiorczoci. Bezporednim tego
skutkiem s¹ liczne problemy zwi¹zane z migracj¹ spó³ek8.
Warto wiêc zastanowiæ siê, na czym bêdzie polega³o transgraniczne
przeniesienie siedziby spó³ki. Mo¿e to zjawisko sprowadzaæ siê do migracji lub emigracji spó³ki. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e spó³ka mo¿e przenieæ
faktyczn¹ siedzibê do innego pañstwa tylko wówczas, gdy zezwalaj¹ na
to przepisy prawne pañstwa macierzystego, pod który podlega9. Mo¿na
4
Sprawa C-213/89 Factorame, Zbiór Orzecznictwa 1991, s. I-3905; sprawa C-55/94
Gebhard v. Consiglio, Zbiór Orzecznictwa 1995, s. I-4165.
5
T. D r y g a ³ a, [w:] Europejskie prawo spó³ek, t. I: Instytucje prawne dyrektywy
kapita³owej, red. M. Cejmer, J. Napiera³a, T. Sójka, Kraków 2004, s. 20.
6
Art. 54 Traktatu.
7
Art. 49 Traktatu.
8
A. C i e  l i ñ s k i, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, s. 202.
9
T. D r y g a ³ a, [w:] Europejskie prawo , s. 37-40.
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do tego analogicznie odnieæ zasadê, ¿e spó³ka mo¿e przenieæ siedzibê
statutow¹, a w konsekwencji zmieniæ prawo w³aciwe, tylko wówczas,
gdy zezwala na to prawo pañstwa przejmuj¹cego.
Konkluduj¹c, tylko prawo krajowe decyduje, czy i na jakich warunkach spó³ka kapita³owa mo¿e zmieniæ swoj¹ siedzibê, przenosz¹c j¹ do
innego pañstwa. Takie stanowisko zosta³o ukszta³towane przez orzecznictwo ETS przez ostatnie dwadziecia lat10. Póniej pojawi³o siê g³one
orzeczenie, które ponownie ograniczy³o mobilnoæ spó³ek11. Aktualnie
spó³ki mog¹ przenosiæ swoj¹ siedzibê tylko poprzez jej rozwi¹zanie i utworzenie nowej spó³ki w docelowym pañstwie cz³onkowskim, a nastêpnie
dokonanie fuzji obu spó³ek12. W zwi¹zku z tym, ¿e procedury te s¹ doæ
skomplikowane, niesie to za sob¹ wiele utrudnieñ na gruncie przepisów
administracyjnych i podatkowych.
Pierwszy ze sposobów przeniesienia siedziby spó³ki z jednego pañstwa
do drugiego przejawia siê w likwidacji w jednym pañstwie i utworzeniu
nowej spó³ki w drugim docelowym pañstwie. Zgodnie z kodeksem spó³ek
handlowych13 spó³kê mo¿na rozwi¹zaæ z przyczyn przewidzianych
w umowie spó³ki lub statucie, na mocy uchwa³y wspólników o rozwi¹zaniu albo o przeniesieniu siedziby spó³ki za granicê, stwierdzonej protoko³em sporz¹dzonym przez notariusza, z powodu upad³oci spó³ki lub
z innych przyczyn przewidzianych prawem. Skutkiem rozwi¹zania spó³ki
jest spieniê¿enie posiadanego maj¹tku. Natomiast maj¹tek, który pozosta³
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spó³ki, dzieli siê pomiêdzy
wspólników. Maj¹tek otrzymany w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej,
tak w gotówce, jak i w naturze, jest dla wspólnika bêd¹cego osob¹ prawn¹
dochodem z udzia³u w zyskach osób prawnych14. Dochód ten jest
opodatkowany podatkiem w wysokoci 19%. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e od przedstawionej powy¿ej zasady istnieje wyj¹tek, który stanowi, ¿e
M. in. orzeczenie TS w sprawie angielskiej spó³ki Daily Mail.
Wyrok ETS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wêgierskiej spó³ki Cartesio.
12
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. z zalecenia dla Komisji
w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spó³ki (2008/2196-INI).
13
Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. z 2000 r.,
nr 94, poz. 1037 ze zm.)  dalej: k.s.h.
14
Art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.)  dalej: u.p.d.o.p.
10
11
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je¿eli wspólnikiem spó³ki w likwidacji jest spó³ka podlegaj¹ca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym pañstwie cz³onkowskim UE, lub w innym
kraju nale¿¹cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca³oci swoich dochodów, bez wzglêdu
na miejsce ich osi¹gania, je¿eli wspólnik ten posiada bezporednio, nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat, nie mniej ni¿ 10% udzia³ów
likwidowanej spó³ki, to w takim wypadku wspólnikowi przys³uguje
zwolnienie podatkowe15. Takie zwolnienie ma równie¿ zastosowanie do
zagranicznego zak³adu spó³ki-wspólnika.
Podobna sytuacja kszta³tuje sie w stosunku do wspólników  osób
fizycznych, gdzie wartoæ maj¹tku, jaki spó³ka w likwidacji wyda wspólnikom w ramach podzia³u maj¹tku pozosta³ego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli, stanowi przychód z tytu³u udzia³u w zyskach
osób prawnych, zaliczany do przychodów z kapita³ów pieniê¿nych16. Jest
on opodatkowany podatkiem zrycza³towanym w wysokoci 19%17.
W myl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych maj¹tek
otrzymany w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej, zarówno w gotówce,
jak i w naturze, jest dla wspólników dochodem z udzia³u w zyskach osób
prawnych, opodatkowanym podatkiem w wysokoci 19%. Podatek ten
pobierany jest bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych nie przewiduje zwolnienia z tego podatku przychodu do
wysokoci wartoci nabycia udzia³ów likwidowanej spó³ki. Konsekwencj¹
tego jest, ¿e podatek uiszcza siê tak¿e wówczas, gdy wspólnik otrzyma
maj¹tek o wartoci niepokrywaj¹cej pierwotnych wydatków na objêcie
b¹d nabycie udzia³ów w tej spó³ce.
Drugim sposobem przeniesienia transgranicznego siedziby spó³ki jest
proces fuzji tych spó³ek. Procedura restrukturyzacyjna w postaci fuzji
zosta³a doæ dok³adnie unormowana w prawie wspólnotowym18.
Art. 22 ust. 4 i 4a u.p.d.o.p.
Art. 24 ust. 5 pkt. 3 i art. 17 ust. 1 ppkt. 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.)
 dalej: u.p.d.o.f.
17
Art. 30a ust. 1 pkt. 4 u.p.d.o.f.
18
Dyrektywa 2005/56/WE z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego
po³¹czenia spó³ek kapita³owych  dalej: Dyrektywa nr 2005/56/WE.
15
16
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W myl przepisów Dyrektywy nr 2005/56/WE przez pojêcie fuzji
rozumie siê nastêpuj¹ce zdarzenia prawne, z których wynika:
1) jedna lub wiêcej spó³ek w momencie rozwi¹zania bez likwidacji
przenosi ogó³ swoich aktywów i pasywów na inn¹, istniej¹c¹ ju¿ spó³kê
w zamian za przyznanie swoim wspólnikom udzia³ów w kapitale tej¿e
spó³ki i  ewentualnie  dop³aty gotówkowej; dop³ata ta nie mo¿e przekroczyæ 10% wartoci nominalnej, a wobec braku takiej wartoci  wartoci
ksiêgowej tych udzia³ów;
2) dwie lub wiêcej spó³ek w momencie ich rozwi¹zania bez likwidacji
przenosz¹ ogó³ swoich aktywów i pasywów na utworzon¹ przez siebie
spó³kê, w zamian za przyznanie swoim wspólnikom udzia³ów w kapitale
nowej spó³ki  i ewentualnie  dop³aty gotówkowej; dop³ata ta nie mo¿e
przekroczyæ 10% wartoci nominalnej, a wobec braku takiej wartoci 
wartoci ksiêgowej tych udzia³ów;
3) spó³ka w momencie jej rozwi¹zania bez likwidacji przenosi ogó³
swoich aktywów i pasywów maj¹tkowych na spó³kê, która posiada
wszystkie udzia³y w jej kapitale19.
Definicja fuzji opiera siê na trzech zdarzeniach: po³¹czenie przez inkorporacjê, po³¹czenie spó³ek przez zwi¹zek oraz fuzja spó³ki dominuj¹cej ze
spó³k¹ zale¿n¹. Trzeba jednoczenie pamiêtaæ, ¿e okrelenie rozwi¹zania bez
likwidacji oznacza przejêcie maj¹tku spó³ki przez sukcesjê uniwersaln¹20.
Organy Wspólnotowe przyjê³y stanowisko, ¿e transgraniczne przeniesienie siedziby spó³ki najczêciej jest zwi¹zane z fuzj¹ poprzez inkorporacjê21.
Kodeks spó³ek handlowych przyj¹³ zasadê, ¿e jest mo¿liwoæ ³¹czenia
spó³ek kapita³owych polskich i zagranicznych. Mechanizmy fuzji s¹
analogiczne jak w przypadku ³¹czenia polskich spó³ek kapita³owych. Istotne
jest, ¿e czynnoci te rodz¹ skutki podatkowe dla trzech stron transakcji:
spó³ki przejmuj¹cej, spó³ki przejmowanej oraz dla wspólników spó³ki
przejmowanej.
W wyniku fuzji maj¹tek spó³ki przejmowanej staje siê w³asnoci¹ spó³ki
przejmuj¹cej. Pañstwo siedziby spó³ki przejmowanej nie pobierze ¿adnego
Art. 2 pkt. 2 Dyrektywy.
H. L i t w i ñ c z u k, P. K a r w a t, Prawo podatkowe przedsiêbiorców, t. I, Warszawa
2008, s. 417-418.
21
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 roku z zaleceniami dla
Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spó³ek (2008/2196-INI).
19

20
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podatku obci¹¿aj¹cego nadwy¿ki wartoci maj¹tku spó³ki w momencie
fuzji22. Spó³ka przejmowana stanie siê zak³adem spó³ki przejmuj¹cej
w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Je¿eli zak³ad
w póniejszym czasie dokona zbycia okrelonych sk³adników maj¹tkowych, to pañstwo siedziby spó³ki przejmowanej pobierze podatek od
dochodu z ich sprzeda¿y.
Konsekwencje podatkowe dla spó³ki przejmuj¹cej uzale¿nione s¹ od
uznania wartoci przejmowanego maj¹tku za przychód podatkowy. Wobec
tego nale¿y przyj¹æ, ¿e spó³ka przejmuj¹ca nie ma udzia³u w kapitale spó³ki
przejmowanej. Dlatego zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodowym od
osób prawnych23, zwolnieniu od podatku podlega ca³a wartoæ maj¹tku
spó³ki przejmowanej nabyta w wyniku fuzji przez spó³kê przejmuj¹c¹.
Koniecznym warunkiem do zastosowania tego wy³¹czenia jest wydanie
wspólnikom spó³ki przejmowanej udzia³ów w spó³ce przejmuj¹cej24. Plan
po³¹czenia transgranicznego powinien zawieraæ co najmniej okrelenie
stosunku wymiany udzia³ów lub akcji spó³ki przejmowanej b¹d spó³ek
³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki na udzia³y lub akcje spó³ki
przejmuj¹cej b¹d spó³ki nowo zawi¹zanej i wysokoæ ewentualnych dop³at
pieniê¿nych25.
Z procesem fuzji spó³ek kapita³owych zwi¹zane s¹ konsekwencje dla
wspólników tych spó³ek. Wspólnicy spó³ki przejmowanej w miejsce
posiadanych udzia³ów obejmuj¹ udzia³y spó³ki przejmuj¹cej. W sytuacji,
gdy objête udzia³y maj¹ wy¿sz¹ wartoæ nominaln¹ ni¿ udzia³y unicestwione, u wspólnika pojawia siê dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu26. W przypadku omawianej fuzji spó³ek w celu transgranicznego przeniesienia siedziby
spó³ek taka sytuacja najczêciej nie bêdzie mia³a miejsca.
Warto zauwa¿yæ, ¿e druga z omawianych procedur jest zdecydowanie
mniej skomplikowana. W przypadku pierwszej z nich, podczas likwidacji
konieczne jest zakoñczenie dzia³alnoci spó³ki, w tym ci¹gniêcie wierzytelnoci, wykonanie zobowi¹zañ oraz up³ynnienie maj¹tku spó³ki. Kontynuacja jej dzia³alnoci za granic¹ jest mo¿liwa jedynie w drodze zare22
23
24
25
26
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H. L i t w i ñ c z u k, P. K a r w a t, Prawo podatkowe , s. 428.
Art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p.
Art. 5163 k.s.h.
Art. 5163 k.s.h.
H. L i t w i ñ c z u k, P. K a r w a t, Prawo podatkowe , s. 430.

Przeniesienie siedziby spó³ki kapita³owej w ramach pañstw UE...

jestrowania w pañstwie trzecim nowego podmiotu, po uprzednim przeprowadzeniu wspomnianej procedury likwidacyjnej. Natomiast w przypadku drugiej metody, nowa spó³ka w pañstwie docelowym mo¿e przej¹æ
nie tylko poszczególne sk³adniki maj¹tku, ale równie¿ zobowi¹zania i wierzytelnoci27. Poza tym, podczas transgranicznego przenoszenia siedziby
spó³ki za pomoc¹ fuzji, czynnoæ ta nie podlega opodatkowaniu.
Powy¿sze dwie metody transgranicznego przeniesienia siedziby spó³ki
kapita³owej zwi¹zane s¹ z utworzeniem nowej spó³ki w pañstwie docelowym. Za³o¿enie nowej spó³ki musi przebiegaæ zgodnie z dan¹ jurysdykcj¹ krajow¹.
Ca³kowicie odmienne stanowisko zosta³o przyjête w stosunku do
transgranicznego przeniesienia spó³ki europejskiej. Problematyka ta zosta³a
unormowana w prawie wspólnotowym28. Dyrektywa nr 2009/133/WE29
stanowi, ¿e przeniesienie statutowej siedziby oznacza operacjê, przez któr¹
spó³ka europejska bez jej likwidacji b¹d tworzenia nowej osoby prawnej
przenosi swoj¹ statutow¹ siedzibê z jednego pañstwa cz³onkowskiego do
innego pañstwa cz³onkowskiego. Przeniesienie statutowej siedziby spó³ki
europejskiej nie stanowi podstawy do opodatkowania zysków kapita³owych w pañstwie cz³onkowskim, z którego statutowa siedziba zosta³a
przeniesiona, osi¹ganych w zwi¹zku z aktywami i pasywami spó³ki, które
wskutek przeniesienia statutowej siedziby albo zmiany rezydencji pozostaj¹ efektywnie powi¹zane ze sta³ym zak³adem spó³ki w pañstwie cz³onkowskim, z którego statutowa siedziba zosta³a przeniesiona i w którym
maj¹ udzia³ w generowaniu zysków b¹d strat uwzglêdnianych dla celów
podatkowych30. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e zwolnienie to ma jedynie
zastosowanie wy³¹cznie pod warunkiem, ¿e spó³ka europejska dokonuje
obliczenia nowych odpisów amortyzacyjnych i jakichkolwiek zysków lub
A. O s t r o w s k a, Jak spó³ka mo¿e przenieæ siedzibê do innego kraju? cyt. za
http://www.biznes.gazetaprawna.pl
28
Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 padziernika 2009 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania maj¹cego zastosowanie w przypadku ³¹czenia, wydzieleñ, wnoszenia aktywów i wymiany udzia³ów dotycz¹cych spó³ek ró¿nych Pañstw Cz³onkowskich
oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
(Dz.Urz. UE L 310/34 z 2009 r.)  dalej: Dyrektywa nr 2009/133/WE.
29
Art. 2 Dyrektywy nr 2009/133/WE.
30
Art. 12 Dyrektywy nr 2009/133/WE.
27
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strat w odniesieniu do aktywów i pasywów, które pozostaj¹ efektywnie
zwi¹zane ze sta³ym zak³adem, tak jakby nie dokonano przeniesienia statutowej siedziby b¹d nie zmieniono rezydencji do celów podatkowych31.
Omawiana Dyrektywa nr 2009/133/WE umo¿liwia pañstwom cz³onkowskim odmowê stosowania lub cofniêcia tych przywilejów w przypadku transakcji, które za podstawowy cel stawiaj¹ sobie unikanie podatków lub unikanie p³acenia podatków lub gdy przeniesienie siedziby
prowadzi do tego, ¿e spó³ka uczestnicz¹ca lub nieuczestnicz¹ca w operacji przestaje spe³niaæ konieczne warunki w zakresie reprezentowania
pracowników w organach spó³ki, w myl uzgodnieñ obowi¹zuj¹cych
przed t¹ operacj¹32.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e konieczne jest
kompleksowe uregulowanie problematyki swobody transgranicznego
przenoszenia siedziby spó³ki kapita³owej. Wydaje siê, ¿e jedynym, a zarazem
najlepszym rozwi¹zaniem tej problematyki by³oby przyjêcie dyrektywy,
która sankcjonowa³aby narzêdzia koordynacji przepisów pañstw cz³onkowskich w celu u³atwienia transgranicznego przenoszenia w obrêbie UE
siedziby spó³ki. Postulaty o stworzenie takiej regulacji prawnej wnosi³ ju¿
Parlament Europejski do Komisji Europejskiej. G³ówn¹ sugesti¹ by³ postulat, by przeniesienie siedziby spó³ki odbywa³o siê w sposób neutralny
podatkowo33. Podstawowym za³o¿eniem takiej neutralnoci podatkowej
by³aby sytuacja, w której przedmiotowe zdarzenie gospodarcze w momencie jej zaistnienia nie powodowa³oby dla spó³ki w nim uczestnicz¹cej
oraz dla jej wspólników obci¹¿enia podatkowego. Konsekwencj¹ tego jest
to, ¿e celem dyrektywy by³oby unikniêcie dyskryminuj¹cego pod wzglêdem podatkowym traktowania transgranicznego przenoszenia siedziby
spó³ki kapita³owej, w stosunku do takich samych czynnoci dokonywanych przez spó³ki europejskie.
Dr Dominik Gajewski  adwokat.
31
M. B e r n a t, Utworzenie i przeniesienie statutowej Spó³ki Europejskiej, http://www.monitorpodatkowy.pl
32
Art. 15 Dyrektywy nr 2009/133/WE.
33
Pkt. 8 Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. z zaleceniami
dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spó³ek (2008/2196-INI).

44

