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UNSHELL – przepisy mające na celu 
zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw 

fasadowych do celów podatkowych 
Przedsiębiorstwa fasadowe to podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą minimalną 
działalność gospodarczą. Czasami mogą one służyć pożytecznym funkcjom handlowym, jednak mogą być 
również nadużywane do celów agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od opodatkowania.  
Wniosek Komisji zatytułowany „Unshell” ma uniemożliwić unijnym przedsiębiorstwom fasadowym uzyskiwanie 
korzyści podatkowych. Parlament omówi sprawozdanie na ten temat i przeprowadzi nad nim głosowanie  
podczas pierwszej sesji styczniowej w 2023 r. 

Kontekst 
Debatę na temat przedsiębiorstw fasadowych komplikuje brak wspólnej, globalnej lub ogólnounijnej, 
prawnie wiążącej definicji. Utrudnia on również ocenę ich ogólnej obecności, wpływu na dochody 
podatkowe i różnych sposobów ich wykorzystywania w całej UE. Ogólnie uznaje się jednak, że 
przedsiębiorstwa fasadowe to przedsiębiorstwa bez pracowników (lub z ich niewielką liczbą) i bez produkcji 
(lub z niewielką produkcją), które są nieobecne (lub są obecne w niewielkim stopniu) w państwie rejestracji. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Komisja przyjęła wniosek „Unshel” 21 grudnia 2021 r. Dyrektywa pomogłaby państwom członkowskim 
identyfikować przedsiębiorstwa fasadowe – mające siedzibę w UE i wykorzystywane wyłącznie do celów 
podatkowych – za pomocą testu warunków wyjściowych. Sprawdzano by w nim udział dochodu 
pasywnego i transakcji transgranicznych, a także to, czy zarządzanie jest zlecane na zewnątrz. Podejrzane 
przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane przedstawić dokumenty potwierdzające siedzibę, aktywny rachunek 
bankowy oraz rezydencję podatkową dyrektorów i większości pracowników. Jeżeli podmiot nie ma 
substratu majątkowo-osobowego pod względem (przynajmniej) jednego z tych elementów, domniemywa 
się, że jest spółką fasadową nadużywaną do celów podatkowych. Spółki fasadowe miałyby możliwość 
obalenia tego domniemania (poprzez przedstawienie większej liczby dowodów na to, że podmiot 
faktycznie wykorzystuje się do celów innych niż podatkowe). Jeżeli przedsiębiorstwo fasadowe nie 
przejdzie testu, państwo członkowskie albo nie wyda certyfikatu rezydencji podatkowej, albo wyda 
zastrzeżenie, w którym stwierdza się, że przedsiębiorstwo fasadowe nie powinno być uprawnione do 
korzystania z sieci konwencji podatkowych innych państw członkowskich (lub korzyści unijnych, takich jak 
dyrektywa w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych czy dyrektywa w sprawie odsetek i należności 
licencyjnych). Dyrektywa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Za dossier odpowiada Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON); 
sprawozdawczynią jest Lidia Pereira (PPE, Portugalia). Komisja ECON przyjęła sprawozdanie 30 listopada 
2022 r. W sprawozdaniu proponuje się obniżenie progów dochodu w teście warunków wyjściowych i 
przekazywanie także informacji o całkowitym zysku podmiotu przed opodatkowaniem i po jego 
opodatkowaniu. W sprawozdaniu wprowadzono dziewięciomiesięczny termin, w którym organy 
podatkowe państw członkowskich muszą ocenić argumenty odpierające przedsiębiorstwa; w przeciwnym 
razie obalenie byłoby automatycznie akceptowane. Z zadowoleniem przyjęto propozycję sporządzenia 
sprawozdania na temat dyrektywy pięć lat po jej wejściu w życie. Należy w nim przyjrzeć się wpływowi na 
dochody podatkowe państw członkowskich oraz ewentualnej potrzebie zmiany dyrektywy. 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/unshell_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/parent-companies-and-their-subsidiaries-european-union_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-cross-border-interest-and-royalty-payments-european-union_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-cross-border-interest-and-royalty-payments-european-union_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0293_EN.html
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Wniosek wymaga jednomyślności w Radzie i uprzednich konsultacji z Parlamentem Negocjacje w Radzie są 
w toku. W grudniu 2022 r. Rada stated, że chociaż „większość delegacji poparła cele wniosku”, przed 
osiągnięciem porozumienia konieczne są dalsze prace techniczne. 

Procedura konsultacji: 2021/0434(CNS); Komisja 
przedmiotowo właściwa: ECON; Sprawozdawczyni: Lidia 
Pereira (PPE, Portugalia). Więcej informacji w briefingu z serii 
„Opracowywanie prawa UE”.  
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