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Sprawa 81/87 
WYROK TRYBUNAŁU 

 z dnia 27 września 1988 r.1 
 The Queen przeciwko H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, 

ex parte Daily Mail and General Trust plc 
 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: skierowany przez  
High Court of Justice, Queen's Bench Division – Zjednoczone Królestwo) 

 Swoboda przedsiębiorczości – Prawo opuszczenia państwa  
członkowskiegopochodzenia – Osoby prawne 

 
W sprawie 81/87 
dotyczącej wniosku skierowanego do Trybunału w trybie art. 177 Traktatu EWG przez High 
Court of Justice, Queen' s Bench Division o wydanie, w sporze zawisłym się przed tym są-
dem między 
The Queen  

a 
H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust 
plc 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni art. 52 i 58 Traktatu EWG i przepisów 
dyrektywy Rady 73/148 z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie 
przemieszczania się i pobytu obywateli państw członkowskichwewnątrz Wspólnoty, które 
dotyczą przedsiębiorczości i świadczenia usług (Dz.U. L 172 z 1973, str. 14) 
TRYBUNAŁ 
w składzie: lord Mackenzie Stuart, prezes, G. Bosco, O. Due i G. C. Rodríguez Iglesias  
(prezesi izb), T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet, T. F. O' Higgins i 
F. Schockweiler, sędziowie; 
rzecznik generalny: M. Darmon, 
sekretarz: D. Louterman, administrator, 
po zapoznaniu się z uwagami złożonymi w imieniu: 

– - Daily Mail and General Trust PLC, skarżącego w postępowaniu głównym, reprezen-
towanego przez Davida Vaughana, QC, i Derricka Wyatta, adwokata (barrister), upo-
ważnionego przez F. Sandisona, radcę prawnego (solicitor) z Freshfields, Londyn, 

– - Zjednoczonego Królestwa, przez S. J. Hay’a, Treasury Solicitor (radca prawny w 
Ministerstwie Skarbu), Queen Anne' s Chambers, występującego w charakterze peł-
nomocnika oraz przez R. Buxtona, QC, z Gray’s Inn Chambers i A. Mosesa oraz N. 
Greena, adwokatów (barristers), 

– - Komisji, przez jej radcę prawnego D. Gilmoura, występującego w charakterze peł-
nomocnika, 

uwzględniając sprawozdanie na rozprawę oraz w następstwie procedury ustnej przeprowa-
dzonej w dniu 22 marca 1988 r., 
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego przedstawioną na posiedzeniu w dniu 7 
czerwca 1988 r., 
wydaje następujący 
 
WYROK 
 

                                                 
1 Język postępowania angielski 

1. Postanowieniem z dnia 6 lutego 1987 r., 
które Trybunał otrzymał w dniu 19 marca 
1987 r., High Court of Justice, Queen’s 
Bench Division, skierował do Trybunału 
cztery pytania w trybie art. 177 Traktatu 
EWG w celu uzyskania orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w kwestii wykładni art. 52 i 
art. 58 Traktatu i dyrektywy Rady 73/148 z 

dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zniesienia 
ograniczeń w zakresie przemieszczania 
się i pobytu obywateli państw członkow-
skich na terytorium Wspólnoty, które doty-
czą przedsiębiorczości i świadczenia usług 
(Dz.U. L 172 z 1973, str. 14). 

2. Pytania te wynikły w postępowaniu mię-
dzy Daily Mail i General Trust PLC, skar-
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żącym w postępowaniu głównym (zwa-
nym dalej „skarżącym”) a HM Treasury o 
stwierdzenie, inter alia, że od skarżącego 
nie jest wymagane uzyskanie zgody, na 
podstawie ustawodawstwa podatkowego 
Zjednoczonego Królestwa, na zaprzesta-
nie działalności w Zjednoczonym Króle-
stwie, tak, aby mógł utworzyć swoją no-
wą siedzibę w Niderlandach. 

3. Z dokumentów przedstawionych Trybu-
nałowi wynika, że zgodnie z prawem 
spółek Zjednoczonego Królestwa, spółka 
taka jak strona pozwana, zarejestrowana 
zgodnie z prawem danego państwa i ma-
jąca swoją statutową siedzibę w Zjedno-
czonym Królestwie, może ustalić swoje 
centralne zarządzanie i kontrolę nad 
spółką poza Zjednoczonym Królestwem 
bez utraty osobowości prawnej lub sie-
dziby w Zjednoczonym Królestwie. 

4. Według właściwego ustawodawstwa po-
datkowego Zjednoczonego Królestwa, 
tylko spółki, które mają swoją siedzibę 
dla celów podatkowych w Zjednoczonym 
Królestwie, z zasady podlegają podatko-
wi dochodowemu od firm w Zjednoczo-
nym Królestwie. Dana spółka ma swoją 
siedzibę dla celów podatkowych w miej-
scu, w którym znajduje się jej główny za-
rząd i kontrola nad spółką. 

5. Sekcja 482 ust. 1 lit. a) Income and Cor-
poration Taxes Act 1970 (ustawa o po-
datkach dochodowych i podatkach do-
chodowych od firm) zakazuje spółkom 
mającym swoje siedziby dla celów po-
datkowych w Zjednoczonym Królestwie 
zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej bez uzyskania wcześniej-
szej zgody z Ministerstwa Skarbu. 

6. W 1984 r. skarżący, który jest inwesty-
cyjną spółką holdingową, na podstawie 
wyżej wymienionych przepisów krajo-
wych wystąpił o zgodę na przeniesienie 
swojego głównego zarządu i kontroli nad 
spółką do Niderlandów, których ustawo-
dawstwo nie zabrania spółkom zagra-
nicznym umieszczania w tym kraju ich 
głównego zarządu; spółka zaproponowa-
ła, w szczególności, odbywanie zebrań 
zarządu i wynajmowanie biur dla swoje-
go zarządu w Niderlandach. Nie czeka-
jąc na tę zgodę, postanowiła później 
otworzyć biuro zarządzania inwestycyj-
nego w Niderlandach z zamiarem świad-
czenia usług dla stron trzecich. 

7. Powszechnie wiadomo, że podstawową 
przyczyną zaproponowanego przenie-
sienia głównego zarządu i kontroli nad 

spółką było umożliwienie skarżącemu, 
po utworzeniu jego siedziby dla celów 
podatkowych w Niderlandach, sprzedaży 
znacznej części środków obrotowych i 
wykorzystania przychodów z tej sprzeda-
ży do kupna własnych udziałów, bez ko-
nieczności płacenia podatku, któremu 
podlegałyby takie transakcje zgodnie z 
prawem podatkowym Zjednoczonego 
Królestwa, w odniesieniu, w szczególno-
ści, do znacznych zysków kapitałowych 
ze środków, które skarżący zamierzał 
sprzedać. Po utworzeniu głównego za-
rządu i kontroli w Niderlandach skarżący 
podlegałby podatkowi dochodowemu od 
firm w Niderlandach, ale przewidywane 
transakcje byłyby opodatkowane jedynie 
na podstawie wszelkich zysków kapita-
łowych, które narosłyby po przeniesieniu 
siedziby dla celów podatkowych. 

8. Po długich negocjacjach z Ministerstwem 
Skarbu – które zaproponowało, aby spółka 
sprzedała przynajmniej część swoich 
środków przed przeniesieniem swojej sie-
dziby dla celów podatkowych poza Zjed-
noczone Królestwo – skarżący w 1986 r. 
wszczął postępowanie przed High Court of 
Justice, Queen' s Bench Division. Przed 
tym sądem skarżący twierdził, że art. 52 i 
art. 58 Traktatu EWG dają mu prawo do 
przeniesienia głównego zarządu i kontroli 
do innego państwa członkowskiego, bez 
uprzedniej zgody lub prawa do bezwarun-
kowego otrzymania takiej zgody. 

9. W celu rozwiązania tego sporu sąd kra-
jowy zawiesił postępowanie i skierował 
następujące pytania do Trybunału Spra-
wiedliwości: 
(1) Czy art. 52 i art. 58 Traktatu EWG 
uniemożliwiają zakazanie przez  państwo 
członkowskie podmiotowi będącemu 
osobą prawną, z głównym zarządem i 
kontrolą w tym państwie członkowskim, 
przeniesienia głównego zarządu i kontroli 
do innego państwa członkowskiego, bez 
uzyskania uprzedniej zgody lub zezwole-
nia w jednej lub dwóch z następujących 
okoliczności, a mianowicie, jeżeli: 
(a) możliwe jest uniknięcie zapłaty po-
datku od dochodów lub zysków, które już 
powstały; 
(b) w przypadku przeniesienia głównego 
zarządu i kontroli spółki uniknięto by po-
datku, który mógłby być należny, gdyby 
spółka zachowała swój główny zarząd i 
kontrolę w tym państwie członkowskim? 
(2) Czy dyrektywa Rady 73/148/EWG da-
je podmiotowi będącemu osobą prawną i 
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mającemu swój główny zarząd i kontrolę 
w państwie członkowskim prawo do 
przeniesienia jego głównego zarządu i 
kontroli spółki do innego państwa człon-
kowskiego, bez uzyskania uprzedniej 
zgody lub zezwolenia na warunkach 
określonych w pytaniu 1? Jeżeli tak, to 
czy odpowiednie przepisy mają w tym 
przypadku bezpośrednie zastosowanie? 
(3) Jeżeli taka uprzednia zgoda lub zezwo-
lenie mogą być wymagane, to czy państwo 
członkowskie   ma prawo odmówić zgody 
ze względów przedstawionych w pytaniu 1? 
(4) Czy istnieje jakakolwiek różnica, że 
zgodnie z odpowiednim prawem państwa 
członkowskiego nie jest wymagana żad-
na zgoda w przypadku zmiany miejsca 
pobytu osoby fizycznej lub siedziby firmy 
do innego państwa członkowskiego? 

10. W celu pełniejszego zapoznania się ze 
stanem faktycznym i okolicznościami doty-
czącymi postępowania głównego, przepi-
sami ustawodawstwa krajowego, będący-
mi przedmiotem sporu, i uwagami przed-
stawionymi Trybunałowi odsyła się do 
sprawozdania na rozprawę. Okoliczności 
te zostały wymienione lub omówione poni-
żej tylko w zakresie, w jakim jest to nie-
zbędne do przedstawienia uzasadnienia 
Trybunału. 
 

Pytanie pierwsze  
11. Pytanie pierwsze usiłuje zasadniczo usta-

lić, czy art. 52 i art. 58 Traktatu dają spół-
ce zarejestrowanej zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego i mającej tam 
swoją statutową siedzibę prawo do prze-
niesienia głównego zarządu i kontroli nad 
spółką do innego państwa członkowskie-
go. Jeżeli tak, to sąd krajowy pyta dalej, 
czy państwo członkowskie pochodzenia 
może uzależnić to prawo od zgody władz 
krajowych, której udzielenie jest związane 
z sytuacją podatkową spółki. 

12. W odniesieniu do pierwszej części pyta-
nia skarżący zasadniczo twierdzi, że art. 
58 Traktatu wyraźnie przyznaje spółkom, 
których dotyczy, takie samo prawo pod-
stawowej przedsiębiorczości w innym 
państwie członkowskim, jakie zostało 
przyznane osobom fizycznym na mocy 
art. 52. Przeniesienie głównego zarządu i 
kontroli nad spółką do innego państwa 
członkowskiego zakłada założenie spółki 
w tym państwie członkowskim, ponieważ 
spółka umieszcza tam swój ośrodek de-
cyzyjny, co stanowi rzeczywistą i sku-
teczną działalność gospodarczą. 

13. Zjednoczone Królestwo zasadniczo 
twierdzi, że postanowienia Traktatu nie 
dają spółkom ogólnego prawa do prze-
noszenia głównego zarządu i kontroli z 
jednego państwa członkowskiego do 
drugiego. Z samego faktu, że główny za-
rząd i kontrola nad spółką znajdują się w 
państwie członkowskim, niekoniecznie 
wynika jakakolwiek rzeczywista i sku-
teczna działalność gospodarcza na tery-
torium tego państwa członkowskiego i 
dlatego fakt ten nie może być uznany za 
założenie przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 52 Traktatu.  

14. Komisja przede wszystkim podkreśla, że 
w obecnym stanie prawa wspólnotowego, 
warunki, w których spółka może przenieść 
swój główny zarząd i kontrolę z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego 
nadal są regulowane przez prawo krajowe 
tego państwa, w którym spółka jest zare-
jestrowana oraz państwa, do którego 
chce się przenieść. W tym względzie Ko-
misja powołuje się na różnice między kra-
jowymi systemami prawa spółek. Pewne z 
nich zezwalają na przeniesienie głównego 
zarządu i kontroli nad spółką, a wśród 
nich niektóre nie łączą żadnych skutków 
prawnych z takim przeniesieniem, nawet 
w odniesieniu do podatków. W innych 
systemach przeniesienie zarządu i ośrod-
ka decyzyjnego spółki poza państwo 
członkowskie, w którym spółka jest zare-
jestrowana, skutkuje utratą osobowości 
prawnej. Jednakże wszystkie systemy 
prawne zezwalają na likwidację spółki w 
jednym państwie członkowskim i jej po-
nowną rejestrację w innym. Komisja uwa-
ża, że jeżeli na mocy ustawodawstwa kra-
jowego możliwe jest przeniesienie głów-
nego zarządu i kontroli nad spółką, to 
prawo do tego przeniesienia do innego 
państwa członkowskiego jest prawem 
chronionym przez art. 52 Traktatu. 

15. Wobec tych różnych opinii Trybunał musi, 
po pierwsze, zwrócić uwagę, jak już wie-
lokrotnie to czynił, że swoboda przedsię-
biorczości stanowi jedną z podstawowych 
zasad Wspólnoty i postanowienia Traktatu 
gwarantujące tę swobodę są bezpośred-
nio stosowane od zakończenia okresu 
przejściowego. Te postanowienia zapew-
niają prawo przedsiębiorczości w innym 
państwie członkowskim nie tylko obywate-
lom Wspólnoty, ale również spółkom, o 
których mowa w art. 58. 

16. Chociaż postanowienia te mają głównie 
na celu zapewnienie, aby cudzoziemcy i 
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spółki byli traktowani w przyjmującym 
państwie członkowskim w taki sam spo-
sób jak obywatele tego państwa, to rów-
nież zakazują one państwu członkow-
skiemu pochodzenia utrudniania swobo-
dy przedsiębiorczości w innym państwie 
członkowskim jednemu ze swoich oby-
wateli lub spółce zarejestrowanej zgod-
nie z jego prawem, która wchodzi w za-
kres definicji zawartej w art. 58. Jak Ko-
misja słusznie zauważyła, prawa gwa-
rantowane w art. 52 et seq. okazałyby 
się bez znaczenia, gdyby państwo człon-
kowskie pochodzenia mogło zakazać 
przedsiębiorstwom jego opuszczenia w 
celu rozpoczęcia swojej działalności w 
innym państwie członkowskim. W odnie-
sieniu do osób fizycznych prawo opusz-
czania ich terytorium w tym celu jest wy-
raźnie przewidziane w dyrektywie 
73/148, co jest przedmiotem drugiego 
pytania skierowanego do Trybunału. 

17. W przypadku spółki prawo przedsiębior-
czości zwykle wykonuje się przez tworze-
nie agencji, oddziałów lub filii, co jest wy-
raźnie przewidziane w drugim zdaniu aka-
pitu pierwszego art. 52. Jest to bowiem 
forma przedsiębiorczości, jaką skarżący 
podjął w tym przypadku, otwierając biuro 
zarządzania inwestycyjnego w Niderlan-
dach. Spółka może również wykonywać 
swoje prawo przedsiębiorczości przez 
udział w zakładaniu spółki w innym pań-
stwie członkowskim i w tym względzie art. 
221 Traktatu zapewnia, że w odniesieniu 
do udziału w kapitale tej nowej spółki bę-
dzie traktowana tak samo jak obywatele 
tego państwa członkowskiego. 

18. Przepis ustawy Zjednoczonego Królestwa 
będący przedmiotem sporu w postępowa-
niu głównym nie nakłada ograniczeń na 
transakcje takie jak opisane wyżej. Nie 
stanowi też przeszkody dla częściowego 
lub całkowitego przeniesienia działalności 
spółki zarejestrowanej w Zjednoczonym 
Królestwie do spółki nowo utworzonej w 
innym państwie członkowskim, w razie po-
trzeby, po likwidacji i, w konsekwencji, ure-
gulowaniu sytuacji podatkowej spółki w 
Zjednoczonym Królestwie. Zgoda Minister-
stwa Skarbu wymagana jest jedynie wtedy, 
gdy taka spółka próbuje przenieść swój 
główny zarząd i kontrolę poza Zjednoczo-
ne Królestwo, jednocześnie utrzymując 
swoją osobowość prawną i swój status 
spółki ze Zjednoczonego Królestwa. 

19. W tym względzie należy mieć na uwa-
dze, że, w odróżnieniu od osób fizycz-

nych, spółki są jednostkami prawnymi i, 
w obecnym stanie prawa wspólnotowe-
go, stanowią jednostki prawa krajowego. 
Istnieją jedynie na mocy różniącego się 
ustawodawstwa krajowego, które określa 
ich zakładanie i funkcjonowanie. 

20. Jak podkreśliła Komisja, ustawodawstwo 
państw członkowskich znacznie się różni 
zarówno co do czynnika zapewniającego 
związek z krajowym terytorium wymaga-
nym do utworzenia spółki, jak i w kwestii, 
czy spółka utworzona zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego może później 
zmieniać ten czynnik wiążący. Niektóre 
państwa wymagają, aby nie tylko statuto-
wa siedziba, ale również rzeczywista sie-
dziba, to jest centralna administracja 
spółki, znajdowała się na ich terytorium. 
Tym samym usunięcie jej z tego teryto-
rium z góry zakłada likwidację spółki wraz 
ze wszystkimi skutkami, jakie taka likwi-
dacja pociąga za sobą zgodnie z prawem 
spółek i prawem podatkowym. Ustawo-
dawstwo innych państw zezwala spółkom 
przenosić ich administrację centralną za 
granicę, ale pewne z nich, takie jak Zjed-
noczone Królestwo, poddają to prawo 
pewnym ograniczeniom, a skutki prawne 
przeniesienia, w szczególności w odnie-
sieniu do podatków, są odmienne w róż-
nych państwach członkowskich. 

21. Traktat uwzględnił to zróżnicowanie usta-
wodawstwa krajowego. Definiując w art. 58 
spółki, które korzystają z prawa przedsię-
biorczości, Traktat traktuje na równi, jako 
czynniki wiążące, siedzibę statutową, ad-
ministrację centralną i główne miejsce wy-
konywania działalności spółki. Ponadto art. 
220 Traktatu przewiduje zawarcie, w za-
kresie, w jakim jest to konieczne, umów 
między państwami członkowskimi z zamia-
rem zapewnienia, inter alia, zachowania 
osobowości prawnej, w przypadku przenie-
sienia statutowej siedziby spółek z jednego 
kraju do drugiego. W tej dziedzinie jeszcze 
nie weszła w życie żadna konwencja. 

22. Należy dodać, że żadna z dyrektyw w 
sprawie koordynacji prawa spółek, przy-
jętych na mocy art. 54 ust. 3 lit. g) Trakta-
tu, nie zajmuje się różnicami będącymi 
tutaj przedmiotem sporu. 

23. Należy wobec tego orzec, że Traktat 
uznaje różnice w ustawodawstwie krajo-
wym, dotyczące wymaganego czynnika 
wiążącego i pytanie, czy – a jeżeli tak, to 
w jaki sposób – można przenieść z jed-
nego państwa członkowskiego do dru-
giego statutową lub rzeczywistą siedzibę 
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spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem 
krajowym, za problemy, które nie zostały 
rozwiązane przez zasady dotyczące 
prawa przedsiębiorczości, ale którymi 
będzie się musiało zająć przyszłe usta-
wodawstwo lub konwencje. 

24. W tej sytuacji art. 52 i art. 58 Traktatu nie 
mogą być interpretowane jako przyzna-
jące spółkom zarejestrowanym zgodnie z 
prawem państwa członkowskiego prawo 
do przeniesienia ich zarządu i kontroli 
oraz administracji centralnej do innego 
państwa członkowskiego, przy jednocze-
snym zachowaniu statusu spółek zareje-
strowanych zgodnie z ustawodawstwem 
pierwszego państwa członkowskiego. 

25. Odpowiedź na pierwszą część pytania 
pierwszego musi wobec tego brzmieć, że 
w obecnym stanie prawa wspólnotowego 
art. 52 i art. 58 Traktatu, właściwie inter-
pretowane, nie przyznają spółce zareje-
strowanej zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i mającej tam swoją sta-
tutową siedzibę żadnego prawa do prze-
niesienia jej zarządu i kontroli do innego 
państwa członkowskiego. 

26. Uwzględniając tę odpowiedź, nie ma 
potrzeby udzielania odpowiedzi na drugą 
część pytania pierwszego. 
 

Pytanie drugie 
27. W swoim drugim pytaniu sąd krajowy 

pyta, czy przepisy dyrektywy Rady 
73/148 z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie 
zniesienia ograniczeń w zakresie prze-
mieszczania się i pobytu obywateli 
państw członkowskich wewnątrz Wspól-
noty, które dotyczą przedsiębiorczości i 
świadczenia usług, dają spółce prawo 
przeniesienia jej zarządu i kontroli do in-
nego państwa członkowskiego. 

28. W tym względzie należy tylko wskazać, 
że tytuł i przepisy tej dyrektywy dotyczą 
wyłącznie przemieszczania się i pobytu 
osób fizycznych, zatem przepisy tej dy-
rektywy nie mogą, z natury, być przez 
analogię stosowane do osób prawnych. 

29. Odpowiedź na drugie pytanie musi wo-
bec tego brzmieć, że dyrektywa 73/148, 

właściwie interpretowana, nie przyznaje 
spółce żadnego prawa do przeniesienia 
zarządu i kontroli do innego państwa 
członkowskiego. 
 

Pytanie trzecie i  czwarte 
30. Uwzględniając odpowiedzi udzielone na 

pierwsze dwa pytania skierowane przez 
sąd krajowy, nie ma potrzeby udzielania 
odpowiedzi na pytania trzecie i czwarte. 
 

Koszty 
31. Koszty poniesione przez Zjednoczone 

Królestwo i Komisję Wspólnot Europej-
skich, które przedłożyły Trybunałowi 
swoje uwagi, nie podlegają zwrotowi. Dla 
stron postępowania głównego niniejsze 
postępowanie ma charakter incydentalny, 
dotyczy bowiem kwestii podniesionej 
przed sądem krajowym, zatem do tego 
sądu należy zasądzenie kosztów. 
 

Na tej podstawie 
 

TRYBUNAŁ, 
 

w odpowiedzi na pytania skierowane przez 
High Court of Justice, Queen' s Bench Divi-
sion, postanowieniem z dnia 6 lutego 1987 r., 
orzeka, co następuje: 
1. W obecnym stanie prawa wspólnoto-

wego art. 52 i art. 58 Traktatu, właści-
wie interpretowane, nie przyznają 
spółce zarejestrowanej zgodnie z pra-
wem państwa członkowskiego i mają-
cej tam swoją statutową siedzibę żad-
nego prawa do przeniesienia zarządu i 
kontroli do innego państwa członkow-
skiego. 

2. Dyrektywa Rady 73/148 z dnia 21 maja 
1973 r. w sprawie zniesienia ograni-
czeń w zakresie przemieszczania się i 
pobytu obywateli państw członkow-
skich wewnątrz Wspólnoty, które do-
tyczą przedsiębiorczości i świadcze-
nia usług, właściwie interpretowana, 
nie przyznaje spółce żadnego prawa 
do przeniesienia zarządu i kontroli do 
innego państwa członkowskiego.  

 
 

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, 27 września 1988 r. 
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