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PRAWO SPÓŁEK

Ujednolicone europejskie prawo spółek jako takie nie istnieje – w państwach członkowskich
nadal obowiązują oddzielne prawa spółek, które od czasu do czasu są zmieniane w celu ich
dostosowania do unijnych dyrektyw i rozporządzeń. Obecne starania na rzecz ustanowienia
nowoczesnego i skutecznego prawa spółek oraz ram ładu korporacyjnego dla europejskich
przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników zmierzają do poprawy otoczenia biznesowego
w UE.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 49, art. 50 ust. 1 i art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE; art. 54 akapit drugi TFUE; art. 114, 115 i 352
TFUE.

CELE

Skuteczne ramy ładu korporacyjnego tworzą przyjazne ogólnounijne otoczenie biznesowe
na rynku wewnętrznym. Celem harmonizacji prawa spółek jest sprzyjanie urzeczywistnieniu
swobody przedsiębiorczości (tytuł IV rozdział 2 TFUE) oraz wprowadzenie w życie prawa
podstawowego zapisanego w art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – wolności
prowadzenia działalności gospodarczej – w zakresie określonym w art. 17 Karty (prawo
własności) (1.1.6).
Artykuł 49 akapit drugi TFUE gwarantuje prawo do podejmowania i wykonywania działalności
prowadzonej na własny rachunek, jak również do zakładania przedsiębiorstw i zarządzania nimi,
zwłaszcza w odniesieniu do spółek.
Przepisy unijne w tej dziedzinie mają na celu umożliwienie zakładania w całej UE
przedsiębiorstw korzystających ze swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, zapewnienie
ochrony akcjonariuszom i innym podmiotom mającym szczególny udział w spółce, uczynienie
przedsiębiorstw bardziej konkurencyjnymi oraz zachęcenie przedsiębiorstw do współpracy
ponad granicami.
Zważywszy na to, że rynek wewnętrzny implikuje tworzenie spółek o wymiarze europejskim,
muszą mieć one możliwość prowadzenia działalności w całej UE na podstawie jednolitych ram
prawnych.

OSIĄGNIĘCIA

A. Minimalne wspólne obowiązki
Chociaż ujednolicone europejskie prawo spółek jako takie nie istnieje, harmonizacja
przepisów krajowych w zakresie prawa spółek doprowadziła do powstania pewnych
minimalnych standardów i obejmuje takie obszary jak ochrona interesów i praw akcjonariuszy,
przepisy w sprawie publicznych ofert przejęcia dla spółek akcyjnych, ujawnianie informacji

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.1.6.pdf
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o oddziałach, połączeniach i podziałach spółek, minimalne przepisy dotyczące jednoosobowych
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdawczość finansowa i rachunkowość,
ułatwiony i przyspieszony publiczny dostęp do informacji o spółkach oraz pewne wymogi
dotyczące ujawniania informacji przez spółki.
1. Zakładanie spółek, kapitał i wymogi dotyczące ujawniania informacji
Pierwsza dyrektywa Rady (68/151/EWG) sięga 1968 r. i była wielokrotnie zmieniana
(ostatnio zmieniona dyrektywą 2009/101/WE zmienioną dyrektywą 2012/17/UE). Ma ona na
celu umożliwienie łatwiejszego i szybszego publicznego dostępu do informacji o spółkach
i dotyczy m.in. kwestii ważności zobowiązań spółki i nieważności umowy spółki. Ma ona
zastosowanie do wszystkich spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Druga dyrektywa Rady (77/91/EWG z 1976 r. zastąpiona dyrektywą 2012/30/UE) dotyczy
jedynie spółek akcyjnych; do założenia takiej spółki wymagany jest kapitał zakładowy
(obecnie 25 000 EUR) jako zabezpieczenie dla wierzycieli i zrównoważenie ograniczonej
odpowiedzialności wspólników. Dyrektywa ta zawiera także przepisy dotyczące utrzymywania
i zmian wysokości kapitału oraz minimalne wymogi co do treści aktu założycielskiego spółki
akcyjnej. Dwunasta dyrektywa w sprawie prawa spółek (2009/102/WE z dnia 16 września
2009 r.) tworzy ramy dla jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
w przypadku których wszystkie udziały znajdują się w posiadaniu jednego udziałowca.
2. Działalność spółek obejmująca więcej niż jedno państwo
Jedenasta dyrektywa w sprawie prawa spółek (89/666/EWG po zmianach) wprowadza wymogi
dotyczące ujawniania informacji o zagranicznych oddziałach spółek. Dotyczy ona spółek
unijnych, które tworzą oddziały w innym państwie UE, lub spółek z państw niebędących
członkami UE, które tworzą oddziały w UE. Dyrektywa Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek
dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich ustanawia neutralne z punktu
widzenia konkurencji zasady opodatkowania grup przedsiębiorstw w różnych państwach
członkowskich. Wyklucza ona podwójne opodatkowanie zysków wypłacanych w formie
dywidendy przez spółkę zależną w jednym państwie członkowskim spółce dominującej mającej
siedzibę w innym państwie członkowskim (zob. również dyrektywę Rady 2008/7/WE z dnia
12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału).
Celem dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia było ustanowienie minimalnych
wytycznych co do postępowania w przypadku ofert przejęcia spółek podlegających
ustawodawstwu państw członkowskich. Określa ona minimalne standardy dla ofert przejęcia
lub zmian kontroli oraz ma na celu ochronę akcjonariuszy mniejszościowych, pracowników
i innych zainteresowanych stron. Dyrektywa 2012/17/UE dotyczy integracji rejestrów
centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (rejestrów przedsiębiorstw). Zmieniła ona
trzy dyrektywy w sprawie prawa spółek, tj. dyrektywę 89/666/EWG, dyrektywę 2005/56/WE
i dyrektywę 2009/101/WE. Dodatkowo rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884
ustanawia specyfikacje techniczne i procedury niezbędne w ramach systemu integracji rejestrów
przedsiębiorstw.
3. Restrukturyzacja spółki (krajowe połączenia i podziały, przeniesienie siedziby)
W przypadku restrukturyzacji spółki (połączeń i podziałów) akcjonariusze i osoby trzecie
posiadają takie same gwarancje. Dyrektywa 2011/35/UE (uchylająca trzecią dyrektywę Rady
78/855/EWG) dotycząca łączenia się spółek akcyjnych obejmuje ochronę akcjonariuszy,
wierzycieli i pracowników. Szósta dyrektywa Rady (82/891/EWG) dotycząca podziału spółek
akcyjnych została zmieniona dyrektywą 2007/63/WE w odniesieniu do wymogu sporządzania
sprawozdania przez niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
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ich podziału oraz dyrektywą 2009/109/WE w celu uproszczenia wymogów dotyczących
sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek. Ta dyrektywa
również obejmuje ochronę akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników. Dziesiąta dyrektywa
w sprawie prawa spółek 2005/56/WE, która dotyczy transgranicznego łączenia się spółek
kapitałowych, ma na celu ułatwienie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.
Wprowadza ona nieskomplikowane ramy pozwalające uniknąć postępowania likwidacyjnego
w odniesieniu do wykupionej spółki i ma zastosowanie do połączeń spółek kapitałowych
zawiązanych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego i mających siedzibę statutową,
siedzibę zarządu lub główne miejsce prowadzenia działalności w Unii, jeżeli co najmniej
dwie z tych spółek podlegają przepisom różnych państw członkowskich. Dyrektywa ma
zastosowanie do wszystkich spółek kapitałowych z wyjątkiem przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Przenoszenie siedziby statutowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z jednego państwa członkowskiego do innego,
a także łączenie i podział spółek stanowią nieodłączny aspekt swobody przedsiębiorczości
zagwarantowanej w art. 49 i 54 TFUE (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Cartesio[1]). Zasada swobody przedsiębiorczości nie umożliwia jednak przeniesienia spółki
z państwa członkowskiego siedziby do innego państwa członkowskiego z zachowaniem
jej zdolności prawnej. Parlament wzywał zatem wielokrotnie do przedstawienia wniosku
dotyczącego transgranicznego przenoszenia siedzib spółek (czternasta dyrektywa w sprawie
prawa spółek). Kwestia transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki pozostaje
nadal otwarta.
4. Gwarancje dotyczące sytuacji finansowej spółki
Aby informacje zawarte w dokumentach finansowych były równoważne we wszystkich
państwach członkowskich, dyrektywy czwarta, siódma i ósma (78/660/EWG, 83/349/EWG
i 84/253/EWG) zostały zastąpione dyrektywami 2013/34/UE i 2006/43/WE zawierającymi
wymóg, by dokumenty finansowe spółek (roczne sprawozdanie finansowe, skonsolidowane
sprawozdanie roczne i zatwierdzanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie ustawowych
badań tych sprawozdań) dawały prawdziwy obraz majątku spółki, jej sytuacji finansowej
oraz zysków lub strat. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości ujednolica informacje finansowe składane
przez spółki notowane na giełdzie, aby zapewnić ochronę inwestorów. Dyrektywa
2013/34/UE wprowadziła także obowiązek przedstawiania oświadczenia o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego przez spółki notowane na rynku regulowanym w UE w ich
sprawozdaniach rocznych. Dyrektywa 2006/43/WE ma na celu zwiększenie wiarygodności
sprawozdań finansowych spółki poprzez ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących
kontroli ustawowej rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych. Dyrektywa 2009/49/WE upraszcza wymogi sprawozdawczości finansowej
dotyczące mikropodmiotów, aby zwiększyć konkurencyjność tych przedsiębiorstw i uwolnić
ich potencjał wzrostu. Rozporządzenie z 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
(na podstawie art. 81 TFUE dotyczącego współpracy sądowej w sprawach cywilnych)
pomaga w rozstrzyganiu konfliktów jurysdykcji i kolizji między ustawodawstwami
w transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz zapewnia uznawanie orzeczeń
związanych z postępowaniem upadłościowym w całej UE. Nie wprowadza ono harmonizacji
materialnego prawa upadłościowego państw członkowskich, lecz jedynie ustanawia wspólne
przepisy określające sąd właściwy do wszczęcia postępowania upadłościowego, właściwe
prawo oraz wymóg uznania orzeczeń sądu, gdy dłużnik staje się niewypłacalny. Głównym

[1]Wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r., Cartesio, sprawa C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, pkt 111–113 (Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
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celem jest uniknięcie przenoszenia majątku lub postępowania sądowego z jednego państwa
członkowskiego do innego z zamiarem uzyskania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną
korzystniejszej sytuacji prawnej. Aktualny wniosek z grudnia 2016 r dotyczący dyrektywy
w sprawie ram zapobiegawczej restrukturyzacji (lub „drugiej szansy dla przedsiębiorców”)
może przyczynić się do zwiększenia skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych,
upadłościowych i procedur umorzenia długów.
5. Transgraniczne wykonywanie praw akcjonariuszy
W dyrektywie 2007/36/WE (zmienionej dyrektywą 2014/59/UE i dyrektywą (UE) 2017/828)
w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku
regulowanym zniesiono najważniejsze przeszkody utrudniające transgraniczne głosowanie
w tego rodzaju spółkach mających siedzibę w państwie członkowskim poprzez wprowadzenie
szczegółowych wymogów dotyczących szeregu praw akcjonariuszy w ramach walnego
zgromadzenia. Ustanawia ona także pewne prawa akcjonariuszy spółek notowanych na
rynku regulowanym, w tym terminowy dostęp do odpowiednich informacji na temat
walnych zgromadzeń oraz łatwiejsze głosowanie przez pełnomocnika. Dyrektywa (UE)
2017/828 zachęca akcjonariuszy do zaangażowania w sprawy spółki i wprowadza wymogi
dotyczące identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji, ułatwiania wykonywania
praw akcjonariuszy, przejrzystości inwestorów instytucjonalnych, podmiotów zarządzających
aktywami i doradców inwestorów w związku z głosowaniem, wynagrodzeń dyrektorów oraz
transakcji z podmiotami powiązanymi.
B. Osoby prawne w UE
Europejskie osoby prawne mają zastosowanie w całej Unii. Współistnieją one równolegle
z krajowymi osobami prawnymi.
1. Spółka europejska (SE)
Po długim okresie przestoju w tej sprawie (negocjacje trwały 30 lat) Rada przyjęła dwa
instrumenty ustawodawcze niezbędne do tworzenia spółek europejskich, a mianowicie
rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej i dyrektywę 2001/86/
WE uzupełniającą statut w odniesieniu do uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej.
Na mocy tych aktów prawnych spółka może zostać zawiązana na terytorium UE w formie
spółki akcyjnej, znanej pod łacińską nazwą „Societas Europaea” (SE). Przewidziano kilka opcji
dla zlokalizowanych w co najmniej dwóch państwach członkowskich przedsiębiorstw, które
chcą stać się SE: połączenie, utworzenie grupy kapitałowej, utworzenie spółki zależnej lub
przekształcenie w SE. SE musi mieć postać spółki akcyjnej. W celu zapewnienia rozsądnych
rozmiarów tego rodzaju spółek ustalono minimalną wysokość kapitału, tj. na poziomie
120 000 EUR.
Celem dyrektywy 2001/86/WE jest zadbanie o to, aby utworzenie SE nie spowodowało
zniesienia lub osłabienia systemu uczestnictwa pracowników istniejącego w spółkach
tworzących tę SE. Jeżeli prawo do uczestnictwa istnieje w co najmniej jednej spółce
uczestniczącej w powstaniu SE, zostaje ono zachowane poprzez transfer do SE, chyba że
strony postanowią inaczej w ramach specjalnego zespołu negocjacyjnego, w którym zasiadają
przedstawiciele pracowników wszystkich odnośnych spółek.
2. Spółdzielnia europejska (SCE)
Rozporządzenie (WE) nr 1435/2003 w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE)
wprowadza prawdziwie jednolity status prawny SCE. Przewiduje ono, że spółdzielnię mogą
założyć osoby mieszkające w różnych państwach członkowskich lub osoby prawne utworzone
na podstawie przepisów prawa różnych państw członkowskich. Spółdzielnie europejskie,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN
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o minimalnym kapitale w wysokości 30 000 EUR, mogą prowadzić działalność na całym
jednolitym rynku, podlegając jednolitym przepisom i posiadając jedną osobowość prawną oraz
strukturę. Spółdzielnie z kilku różnych państw członkowskich mogą się łączyć i tworzyć SCE.
Ponadto krajowa spółdzielnia prowadząca działalność w innym państwie członkowskim niż to,
w którym ma siedzibę, może zostać przekształcona w spółdzielnię europejską bez konieczności
uprzedniego rozwiązania.
Dyrektywa 2003/72/WE uzupełnia statut spółdzielni w odniesieniu do uczestnictwa
pracowników w SCE w celu zadbania o to, by ustanowienie SCE nie pociągało za sobą
zniesienia lub osłabienia istniejącego w spółkach tworzących tę SCE systemu uczestnictwa
pracowników.
3. Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 ustanawia statut europejskich ugrupowań interesów
gospodarczych (EUIG). Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych, które ma zdolność
do czynności prawnych, umożliwia spółkom z jednego państwa członkowskiego współpracę
w ramach wspólnego celu (przykładowo w celu ułatwienia lub rozwoju działalności
gospodarczej jego członków, a nie osiągania własnych zysków) ze spółkami lub osobami
fizycznymi z innych państw członkowskich, przy czym zyski dzielone są między członków.
Działalność ugrupowania może mieć jedynie charakter pomocniczy w stosunku do działalności
gospodarczej jego członków. EUIG nie może emitować papierów wartościowych dostępnych
w obrocie publicznym.
4. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SUP)
W dniu 10 kwietnia 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek (COM(2014)0212) dotyczący
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (Societas Unius Personae). Celem tego wniosku jest ułatwienie zakładania
takich spółek jednoosobowych w UE ponad granicami państw członkowskich.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlamentowi zawsze udawało się uzyskać zmianę prawodawstwa, np. służącego ochronie
uczestnictwa pracowników w zarządzaniu spółką lub szybszym postępom w tworzeniu
różnorodnych form europejskich spółek w celu ułatwienia przedsiębiorstwom działalności
transgranicznej. Zatem z zamiarem wyjścia naprzeciw potrzebom MŚP Parlament zwrócił
się w lutym 2007 r. do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie europejskiej spółki
prywatnej oraz o przygotowanie przeglądu przepisów w sprawie statutu spółki europejskiej,
aby uprościć przepisy dotyczące zakładania tego rodzaju przedsiębiorstw. Po wycofaniu przez
Komisję dwóch wniosków dotyczących rozporządzeń w sprawie europejskiego stowarzyszenia
i europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Parlament wezwał Komisję do
ponownego zajęcia się tymi projektami. Zaapelował również o wprowadzenie odpowiednich
ram prawnych dla fundacji i stowarzyszeń. W dniu 8 lutego 2012 r. Komisja przedstawiła
wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej, „Fundatio
Europaea” (FE), z zamiarem ułatwienia takim organizacjom działalności pożytku publicznego
na całym terytorium UE.
W swojej rezolucji z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyszłości europejskiego prawa
spółek Parlament zajął stanowisko, że formy spółek europejskich, stanowiące uzupełnienie
dotychczasowych form istniejących na mocy prawa krajowego, oferują znaczny potencjał
i powinny być dalej rozwijane. Parlament wezwał Komisję, aby w celu zaspokojenia
szczególnych potrzeb MŚP dołożyła większych starań na rzecz przyjęcia przepisów w sprawie

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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statutu europejskiej spółki prywatnej (SPE). W reakcji na komunikat Komisji w lutym
2013 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie odnowionej strategii UE dotyczącej społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca
2013 r. w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawierała
zalecenia dla Komisji w sprawie takiego statutu. Ponadto przy wielu okazjach PE wzywał
do przyjęcia czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczącej transgranicznego
przenoszenia siedzib spółek, w kilku rezolucjach i pytaniach ubolewając nad obecnym brakiem
wspólnych przepisów, co szkodzi mobilności przedsiębiorstw, a tym samym swobodzie
przedsiębiorczości[2].
W kwietniu 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie
jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ułatwienia tworzenia na
terytorium całej UE spółek mających tylko jednego udziałowca (w dniu 7 marca 2015 r. Komisja
wycofała ten wniosek).
Udo Bux
06/2017

[2]Przykładowo: rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie europejskiej
spółki prywatnej i czternastej dyrektywy o prawie spółek dotyczącej przenoszenia siedzib spółek (Dz.U. C 263 E
z 16.10.2008, s. 671); rezolucja z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznych łączeń i podziałów spółek
(Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:PL:PDF
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