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KONCEPCJA SWOBODY CYRKULACJI  

KAPITAŁÓW I PŁATNOŚCI W PRAWODAWSTWIE 

UNIJNYM
1
 

 

THE IDEA OF FREE MOVEMENT OF CAPITAL  

AND PAYMENTS IN EU LEGISLATION 
 

 

Eine Reich, Eine Volk, Eine Euro 

 

Przepływ kapitału jest immanentną cechą wszelkich koncepcji integracyjnych 

na poziomie struktur ponadpaństwowych. Jest on związany już z kształtowaniem stref 

wolnego handlu czy unii celnej, a w pełni uzasadniony jest w strukturach typu wspól-

nego rynku czy unii gospodarczej
2
. O ile cechą pierwszego jest raczej swoboda 

w transferach w rozliczeniach międzybankowych, o tyle w wypadku pozostałych ele-

mentem istotnym staje się swoboda w „przewozie” gotówki. Koncepcja ta połączona 

z występowaniem wspólnej waluty nabiera szczególnego znaczenia w obrocie konsu-

menckim. Można przyjąć założenie, że ułatwienia i korzyści, jakie na „poziomie oby-

watelskim”
3
 przynosi posługiwanie się identycznym, uznawanym pieniądzem na jak 

                                                 
 dr, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego 
1 Stan prawny na dzień 31 maja 2012 r. 
2 Charakterystyka poszczególnych typów – por. S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, 

Wyd. SGH, Warszawa 2007. Na uwagę zasługują też m.in. analizy tegoż w aspekcie „nakładają-

cych się cech” poszczególnych typów „integryzmu” międzynarodowego, adekwatne m.in. dla 

współczesnych relacji prawno-politycznych obowiązujących w UE po wprowadzeniu Traktatu 

Lizbońskiego (ibidem, s. 11–23). 
3 W artykule nie analizuje się kwestii korzyści lub zagrożeń dla gospodarek poszczególnych pań-

stw Wspólnoty. Obecny kryzys spowodowany brakiem rozsądku ekonomicznego kilku krajów 

południa kontynentu za sprawą funkcjonowania wspólnej waluty prowadzi do istotnych konse-

kwencji wśród pozostałych państw. Z kolei pomysły ekipy Tuska wplątały również nasz kraj 

w obowiązek „dołożenia się” do wynagrodzeń przepłacanych, leniwych Greków przez żyjących 

na skraju ubóstwa i nędzy polskich emerytów z ich podatków. O ile funkcjonowanie we wspól-

nej walucie jest korzystne na poziomie poszczególnych mieszkańców naszego kraju, o tyle na 

poziomie makroekonomicznym trudno znaleźć uzasadnienia dla rezygnacji z pozafiskalnych (np. 

prorozwojowych) możliwości, jakie dla poszczególnych państw (zwłaszcza odstających ekono-

micznie od krajów-liderów dla danej waluty) stwarza posiadanie własnego pieniądza. 
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największym obszarze, nie miałyby znaczenia w sytuacji ograniczeń ilościowych na 

etapie przepływu przez wewnątrzunijne granice państwowe. 

Swoboda cyrkulacji kapitału i przepływu środków pieniężnych obejmuje z jed-

nej strony banki i przedsiębiorstwa, głównie w zakresie bezgotówkowego obrotu finan-

sowego, a z drugiej również osoby fizyczne dokonujące także transferów gotówko-

wych. Dotyczy ona więc obrotu papierami wartościowymi, rachunków bankowych 

prowadzonych w innych krajach niż miejsce lokalizacji działalności gospodarczej lub 

zamieszkania, ale również inwestycji bezpośrednich, w tym zakupu nieruchomości, 

a także zakupów mieszczących się w ramach tzw. międzynarodowej turystyki zakupo-

wej. W jej zakresie mieści się również tworzenie międzynarodowych struktur przedsię-

biorstw rodzimych lub uczestniczenie w strukturach zagranicznych przedsiębiorstw. 

Swoboda cyrkulacji kapitałów i płatności jest z jednej strony pochodną pogłębiania się 

procesu integracji, a z drugiej narzędziem stymulującym go w zakresie promowania 

wspólnej waluty. Kwestia ta wzbudza jednak szereg kontrowersji, głównie wynikają-

cych z: 

1) opodatkowania
4
, 

2) ewentualnego wykorzystania systemu do prania brudnych pieniędzy, 

3) braku lub znacznego ograniczenia nadzoru finansowego, 

4) możliwości powstania zjawisk przestępczych związanych m.in. z ułatwieniem 

fałszowania pieniędzy. 

Bazując na orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, za swo-

bodny przepływ kapitału należy uznać każdy jednostronny transfer środków pienięż-

nych lub ich ekwiwalentów (w tym: akcji, udziałów w spółkach czy nieruchomościach) 

między dwoma lub więcej państwami członkowskimi, przy czym celem musi być dzia-

łalność inwestycyjna. Nie może być on też związany z regulowaniem zobowiązań 

z tytułu zakupu towarów lub usług. 

Zjawisko promowania swobody przepływu kapitałów i płatności jest więc pożą-

danym, ale i rodzącym szereg zastrzeżeń problemem dostrzeganym również i na arenie 

międzynarodowej
5
. 

Art. 56 Traktatu Europejskiego rozróżnił dwa kluczowe pojęcia: 

1) swoboda przepływu kapitału, 

                                                 
4 Por.: L. Michalczyk, Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur offshore w realiach polskie-

go prawa podatkowego, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 4(53), s. 141–153. Nota bene: wykorzysta-

nie domicylu podatkowego znajdowało się również w kręgu orzecznictwa Europejskiego Trybu-

nału Sprawiedliwości – np.: (1) w sprawie Annelise Lenz (C-315/02 Lenz, Dz.Urz. UE C-228 

z 11 września 2004, s. 27 i n.), gdy prawo krajowe (austriackie) zakwestionowano na podstawie 

art. 56 oraz 58 ust. 1 i 3 TWE; (2) w sprawie Petri Mannienen (C-319/02 Petri Mannienen, 

Dz.Urz. UE C-262 z 23 października 2004, s. 4 i n.) kwestionowano uregulowania fińskie na 

podstawie art. 56 TWE; (3) w sprawie Volkswagen (C-112/05 case C-112/05) kwestionowano 

ustawodawstwo niemieckie na podstawie art. 56 ust. 1. Jednocześnie Europejski Trybunał Spra-

wiedliwości akceptuje możliwość podwójnego opodatkowania jednego źródła dochodów w róż-

nych krajach – por.: case C-513/04 Mark Kerckhaert i Bernadette Morres versus Republika Bel-

gii. Akceptowane jest również różne uprzywilejowanie przy opodatkowaniu dochodów spółek 

z siedzibą w danym kraju lub innym państwie – por.: C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap 

Group Litigation versus Commissioners of Irland Revenue. 
5 Por.: zastrzeżenia OECD w związku z zakładaniem oddziałów zagranicznych poszczególnych 

firm. 
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2) akcesoryjna swoboda przepływu płatności (płatności bieżących – current 

payments) powiązana z zapłatą za określone świadczenie. 

Pierwsza dotyczy jednostronnego, inwestycyjnego przeniesienia środków finan-

sowych do innego kraju, druga obejmuje wzajemne, niesamoistne świadczenia powią-

zane z realizacją swobody przepływu pracowników, towarów, usług i przedsiębiorczo-

ści
6
. Podział ten został sprecyzowany w wykładni Europejskiego Trybunału Sprawie-

dliwości w sprawach Luisi i Carbone versus Ministero del Teroso (C-286/82 i C-26/83) 

z 1984 r. dotyczących przekraczającego ustawowy limit wywozu dewiz regulowany we 

włoskim prawie krajowym na cele prywatne związane z regulowaniem kosztów korzy-

stania z usług w innym państwie członkowskim (odpowiednio: leczenie i długotrwała 

podróż turystyczna). Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wydając opinię, stwierdził 

m.in., że: 

1) płatność bieżąca to transfer obcej waluty jako efekt zawartej umowy, 

2) przepływ kapitału to operacja finansowa skutkująca założeniem lokaty bądź 

inwestycją kapitałową. 

Co najmniej od przełomu ubiegłego i obecnego wieku oba typy transakcji trak-

towane są jednak w prawie wspólnotowym na identycznych zasadach
7
. 

 

Podstawy prawne swobody przepływu kapitałów w prawie wspólnotowym 

 

Współcześnie zasady cyrkulacji kapitałów prywatnych i przedsiębiorstw we-

wnątrz Unii opierają się przede wszystkim na postanowieniach Traktatu z Maastricht 

oraz orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości. To drugi etap rozwoju liberalizacji 

przepływów kapitałów po okresie regulacji dyrektywnej (od implementacji zasad Trak-

tatu z Maastricht do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich). Wcześniej za-

pisy prawa wtórnego (dyrektywy) były wprowadzane ad hoc i uzależniane od bieżą-

cych potrzeb zmiennych relacji gospodarczo-społecznych. 

Tworzony rynek wewnętrzny jest logiczną konsekwencją zapisów art. 2 Trakta-

tu Rzymskiego określającego jako cel zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego krajów Wspólnoty. W tym aspekcie swoboda cyrkulacji kapita-

łów i środków pieniężnych jest jednym z kluczowych, promowanych działań. 

W pierwszym etapie liberalizacja przepływu kapitału, jakkolwiek art. 3 Traktatu Euro-

pejskiego (kreującego EWG) ustanowił jej zręby, znajdowała się pod dużą presją wy-

nikającą z możliwości realizowania potrzeb makroekonomicznych, jakie dla rządów 

państw wynikają z ich wpływu na rynek finansowy
8
, również w aspekcie transferu ka-

pitałów
9
. 

                                                 
6 Por.: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 184 i n. 
7 Por.: M. Mataczyński, Swobodny przepływ kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2007, s. 34 i n. 
8 Por.: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska, Wyd. Instytutu Koniunktur 

i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 98–100. 
9 Tu m.in.: konkurencja państw w dostępie do inwestycji zagranicznych – szerzej por.: L. Mi-

chalczyk, Konkurencja w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego w aspekcie prawa podatkowego 

w UE, „Pieniądze i Więź” (w druku). 
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Art. 56 Traktatu Europejskiego wyraźnie zobligował kraje członkowskie do 

zniesienia wszelkich ograniczeń w przepływie kapitałów między państwami członkow-

skimi UE, jak i między nimi a państwami trzecimi. 

W analizowanym w niniejszym artykule aspekcie szczególną rolę odegrał Trak-

tat z Maastricht oraz uznanie go za wiążący w tym aspekcie przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości z reguły nawiązywało też 

do dyrektywy Rady 88/36. Część rozstrzygnięć w analizowanym zakresie podejmuje 

także tzw. Sąd Pierwszej Instancji
10

. 

Odniesienie uprawnień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczy 

płaszczyzn sporu zarówno między poszczególnymi państwami członkowskimi, jak 

i między obywatelami czy przedsiębiorstwami a tymiż państwami
11

. 

Chociaż orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mają charak-

teru precedensu, niemniej, na zasadzie „ogólnego konsensusu” międzynarodowego, 

w wypadkach gdy normy prawa unijnego nie są jednoznaczne, jego orzeczenia uznaje 

się za podstawowe źródło prawa
12

. 

Zgodnie z art. 220 Traktatu Europejskiego instytucją definiującą pojęcia zawar-

te w Traktacie oraz implementującą je do ustawodawstw krajowych jest Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości. Podobnie rzecz ma się również w odniesieniu do dyrektywy 

88/361.   Dyrektywa ta w analizowanym zakresie jest szczególnie istotna. Zawiera ona 

również załącznik z tzw. nomenklaturą przepływów kapitału. Zdefiniowane enumera-

                                                 
10 Szerzej zakres kompetencji Sądu Pierwszej Instancji omówiono m.in. w: M. Marczak, Euro-

pejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Unii Europejskiej, „Commentationes” 

2005, R. 1, nr 1, s. 84–94. 
11 Por. m.in.: M. Adamczak, Współpraca sądów krajowych z Europejskim Trybunałem Sprawie-

dliwości w ramach procedury prejudycjalnej, „Studia Europejskie” 2004, t. 12, s. 235–250; 

B. Kurcz, Wybrane problemy procedury przedsądowej w postępowaniu przed ETS o naruszenie 

zobowiązań członkowskich, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskie-

go i Porównawczego” 2004, R. 2, s. 115–131; R. Kwiecień, Pierwszeństwo prawa Unii Europej-

skiej nad prawem państw członkowskich w świetle Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Eu-

ropy, „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, t. 7, s. 9–23; T.T. Koncewicz, Wspólnotowe dialogi 

sądowe i compétence de la compétence Trybunału Sprawiedliwości: w poszukiwaniu równowagi 

w multicentrycznym świecie prawnym, „Palestra” 2005, R. 50, nr 1/2, s. 188–194; idem, Jurys-

dykcja Trybunału Sprawiedliwości: nietypowa międzynarodowa czy szczególna wspólnotowa, 

„Palestra” 2006, R. 51, nr 9/10, s. 247–254; idem, Sędzia i prawodawca we wspólnotowym sys-

temie prawnym, „Palestra” 2005, R. 50, nr 9/10, s. 148–152; M. Szuniewicz, Interpretacja prawa 

wspólnotowego – metody i moc wiążąca wykładni ETS, „Studia Prawnicze” 2006, z. 1, s. 23–68; 

A. Wróbel, Autonomia proceduralna państw członkowskich: zasada efektywności i zasada efek-

tywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny” 2005, R. 67, z. 1, s. 35–58. 
12 Por.: L. Michalczyk, Znaczenie miejsca dostawy towarów w rozliczeniach handlu międzynaro-

dowego na obszarze Unii, w: J. Otto, R. Stanisławski (red.), „Szanse rozwoju polskiego sektora 

MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim”, Politechnika Łódzka – Monografie, Łódź 2006, t. 2, 

s. 407–18; L. Michalczyk, Znaczenie miejsca świadczenia usług w rozliczeniach handlu między-

narodowego na obszarze Unii, w: J. Otto, R. Stanisławski (red.), „Szanse rozwoju polskiego sek-

tora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim”, Politechnika Łódzka – Monografie, Łódź 2006, 

t. 2, s. 396–406; M. Wystrzychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Zakamycze, 

Kraków 2005, s. 446–447. 



KONCEPCJA SWOBODY CYRKULACJI KAPITAŁÓW I PŁATNOŚCI W PRAWODAWSTWIE UNIJNYM 

323 

tywnie przez B. Wawrzyńczak-Jędrykę
13

 na podstawie orzeczeń Trybunału Sprawie-

dliwości operacje klasyfikują do „przepływu kapitału” następujące działania: 

1) eksport lub import do/z państw spoza Wspólnoty fizycznych środków pienięż-

nych lub czeków w celach innych niż zapłata za towary lub usługi, 

2) udział w kapitale oraz udzielone poręczenia istniejącym lub powstającym 

podmiotom gospodarczym, 

3) gwarancje lub pożyczki na rzecz nierezydentów udzielone przez rezydentów 

lub na rzecz rezydentów udzielone przez nierezydentów, 

4) zakup nieruchomości przez nierezydentów, 

5) nabywanie euroobligacji przez obywateli spoza strefy euro, 

6) ustanowienie hipoteki pod kredyt zaciągnięty w walucie innego państwa 

członkowskiego, 

7) inwestycje bezpośrednie oraz otrzymane dywidendy z udziałów w spółkach 

w innym państwie członkowskim. 

Uregulowane w art. 67 i kolejnych Traktatu Rzymskiego zasady swobody cyr-

kulacji kapitału i płatności miały początkowo charakter uzupełniający dla swobody 

przemieszczania się osób oraz towarów i usług na terenie EWG w stopniu „niezbęd-

nym do funkcjonowania Wspólnego Rynku”
14

.  Niemniej pod wpływem tych przepi-

sów jeszcze w latach 70. XX w. nastąpiło poważne zliberalizowanie obrotu dewizowe-

go, m.in. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. 

Pierwszymi aktami prawa pochodnego uchwalonymi przez Radę w analizowa-

nym okresie były: 

1) Pierwsza Dyrektywa z 11 maja 1960 r.
15

 wyszczególniająca zasady transferu 

kapitału i zobowiązująca państwa członkowskie do wydania pozwoleń na ich 

stosowanie, 

2) Druga Dyrektywa z 18 grudnia 1962 r.
16

 liberalizująca przepisy dewizowe. 

Problematyczne, ze względu na brak klarownych zapisów obligujących państwa 

członkowskie, były również ujęcia kwestii swobody cyrkulacji kapitałów oraz płatno-

ści zawarte w Traktacie tworzącym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (dalej: 

TEWG), co zasadniczo utrudniało powoływanie się na nie przez obywateli państw 

członkowskich. Równocześnie art. 73 TEWG pozwalał państwom członkowskim na 

ograniczenie swobody w analizowanym zakresie. Dość powszechnie korzystano z nie-

go w okresie kryzysu naftowego latach 70. XX w. 

Lata 80. i 90. XX w. w kontekście tworzenia rynku wewnętrznego zaowocowa-

ły ustanowieniem Jednolitego Aktu Europejskiego oraz wydaniem w 1985 r. Białej 

Księgi o Dokończeniu Rynku Wewnętrznego, zawierającej m.in. postanowienia doty-

czące działań w zakresie promowania swobody transferu kapitału
17

. 

Mając więc niewielkie możliwości traktatowe i dyrektywne związane z zakre-

sem swobody cyrkulacji kapitałów, Europejski Trybunał Sprawiedliwości podjął jed-

nak kilka istotnych decyzji w tym okresie. M.in. rozróżnił transfer środków pienięż-

                                                 
13 B. Wawrzyńczak-Jędryka, Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2007. 
14 F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–

Wrocław 2001, s. 385. 
15 Dz. Urz. WE z 1960 r., nr 961. 
16 Dz. Urz. WE z 1962 r., nr 9. 
17 F. Emmert, M. Morawiecki, op. cit., s. 387. 



Leszek Michalczyk 

324 

nych w ramach transakcji zakupowych dóbr i usług od transferu kapitałów
18

 w kwestii 

transferów monet kruszcowych bez wymaganej krajowej (tu: brytyjskiej) licencji. 

Strona skarżąca powołała się na art. 30 i 34 TEWG. Europejski Trybunał Sprawiedli-

wości orzekł, że przepływ środków płatniczych w celach późniejszej odsprzedaży lub 

działalności lokacyjnej albo kolekcjonerskiej jest przejawem przepływu kapitału. Jeśli 

jednak są one transferowane w celach zapłaty za określoną transakcję handlową, sta-

nowią element przepływu płatności. 

W sprawie Casati
19

 Europejski Trybunał Sprawiedliwości, potwierdzając celo-

wość występowania swobody cyrkulacji kapitałów, jednocześnie stwierdził, że na mo-

cy art. 67 TEWG celowość swobody cyrkulacji kapitałów występuje wyłącznie wtedy, 

gdy jest to konieczne dla funkcjonowania wolnego rynku, i nie może być ona „nadu-

żywana”. W tej konkretnej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 

jeśli celem przewozu środków pieniężnych byłoby uregulowanie zobowiązania, 

a transakcja nie doszłaby do skutku, „zwrotny” przepływ środków pieniężnych podle-

gałby ograniczeniom krajowym, gdyż „(…) nie można wykluczyć, że pełna swoboda 

przepływu kapitału może zagrozić polityce gospodarczej (…) państwa albo spowodo-

wać zakłócenie jego bilansu płatniczego, przez co naruszone zostanie prawidłowe 

funkcjonowanie Wspólnego Rynku”. Na fakt braku możliwości przeciwstawienia się 

osób czy przedsiębiorstw ograniczeniom administracyjnym wynikającym z tego orze-

czenia wielokrotnie zwracano uwagę w literaturze prawniczej
20

. 

Art. 56 Traktatu tworzącego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE) zapisem bez-

pośrednio skutecznym
21

 zakazuje ograniczeń w cyrkulacji kapitałów wewnątrz Unii 

oraz pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Skuteczność tego za-

pisu Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził m.in. w orzeczeniu sądu krajo-

wego
22

. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jednocześnie wskazy-

wało na brak zgodności ograniczeń w przewozie pieniędzy stosowanych w prawie kra-

jowym z prawem wspólnotowym opartym na nadrzędnej zasadzie swobody cyrkulacji 

kapitałów i pieniędzy. Przy czym nie rozróżnia się cyrkulacji wewnątrzunijnej od prze-

pływów do/z państw trzecich. Na znaczenie tego artykułu i zmiany podejścia ustawo-

wego z „życzeniowego”, politycznego, opartego na konstrukcji „politycznego zobo-

wiązania do osiągnięcia…” (z art. 70 TEWG) na prawne, „realne” (z art. 56 TWE) 

zwracali uwagę chociażby R. Skubisz i E. Skrzydło-Tefelska
23

. 

Na początku ubiegłego dziesięciolecia szczególnego znaczenia nabrały orzecze-

nia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach tzw. złotej akcji. Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości podważył krajowe prawa do ustalania tzw. złotej akcji jako 

mogącej powodować opór obcokrajowców przed inwestowaniem w danym kraju. 

                                                 
18 Sprawa Królowa versus Thompson z 1978 r. – sprawa C-7/78. 
19 C-203/80. 
20 Por. m.in.: M. Mataczyński, op. cit., s. 23. 
21 Tu: tzn., że jego realizacja nie wymaga implementacji do ustawodawstwa krajowego. 
22 Por. m.in. dekret króla Hiszpanii versus Sanz de Lera i inni (w: C-163/94; C-165/94; C-254/94 

– w: ECR I-4821). 
23 R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Prawo europejskie – zarys wykładu, Wyd. UMCS, Lublin 

2008, s. 314. 
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Uznano więc, że nawet hipotetyczna kategoria „możliwości” jest elementem „twór-

czym” prawnie
24

. 

Niezwykle istotna dla rozwoju koncepcji swobody cyrkulacji kapitałów i płat-

ności w EWG była uchwalona przez Radę dyrektywa 88/361
25

 w nawiązaniu do art. 76 

TEWG. Dyrektywa ta nakazywała zniesienie w prawodawstwach państw członkow-

skich z dniem 1 lipca 1990 r. wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między oso-

bami zamieszkującymi na stałe w którymkolwiek z państw członkowskich. Z tym 

dniem de facto otwarto rynki finansowe dla wszystkich obywateli państw członkow-

skich oraz osób zamieszkujących na stałe w którymkolwiek z państw członkowskich
26

. 

W aneksie nr 1 enumeratywnie wymieniono te grupy operacji, które mają zostać zlibe-

ralizowane. W praktyce od 1993 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości nadał tej dy-

rektywie bezpośrednią skuteczność
27

. W swym orzeczeniu Europejski Trybunał Spra-

wiedliwości stwierdził m.in. „iluzoryczność” swobody w przepływie gotówki i kapitału 

w następstwie stosowania „dyskrecjonalnej władzy organów administracji”, podkreśla-

jąc, iż wymóg art. 1 dyrektywy 88/361 jest na tyle klarowny i „bezwarunkowy, że (…) 

nie wymaga (…) dodatkowych środków implementujących”. 

Art. 73b – 73g Traktatu z Maastricht z dniem 1 stycznia 1994 r. zastąpiły art. 

67–73 Traktatu Rzymskiego, choć w zakresie dyrektywy 88/361 pozostawiono jako 

obowiązujący jej wcześniejszy zakres
28

. Traktat Amsterdamski uchylił art. 73e oraz 

zmienił numerację pozostałych na art. 56–60. Ostateczną „lokalizację” przepisy zwią-

zane z cyrkulacją kapitału i płatności na obszarze UE zyskały w art. 63–66 Traktatu 

Lizbońskiego (o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), np. art. 63 powielał art. 56 TWE. 

Niemniej w przepływie kapitału z państwami trzecimi wprowadzono art. 57 

TWE ograniczenia, których celem miało być uniemożliwienie nadużyć w podejściu 

liberalnym do cyrkulacji kapitałów i płatności
29

. Zatwierdzono obowiązujący status 

quo w zakresie inwestycji kapitałowych w krajach członkowskich, ale z ograniczeniem 

czasowym na dzień 31 grudnia 1993 r.
30

 (art. 57 ust. 1 TWE). 

Pewnym odstępstwem od ogólnego charakteru promowania liberalizacji prze-

pływu kapitałów i płatności były zapisy art. 58 TWE zezwalające na różne, pod wzglę-

dem podatkowym, traktowanie podmiotów w danym państwie ze względu na lokaliza-

cję ich siedziby. Odnosi się to zwłaszcza do instytucji finansowych. Zapisy tego arty-

kułu zostały jednak ograniczone stwierdzeniem ustępu 3, w którym powiedziano m.in., 

że stosowane działania z zakresu różnego ujęcia w krajowym prawie podatkowym 

„(…) nie powinny stanowić arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczania 

w swobodnym przepływie kapitału i płatności”. Nie mogą one mieć wyłącznie podłoża 

natury ekonomicznej
31

. 

                                                 
24 Por.: sprawa C-98/01 Komisja versus Zjednoczone Królestwo ECR I-4641; C-367/98 Komisja 

versus Republika Portugalii ECR I-4731. 
25 Dz.Urz. WE z 1988, nr L 178/5. 
26 R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, op. cit., s. 313. 
27 Por.: sprawy Bordessa versus król Hiszpanii C-358/93 i C-416/93. 
28 R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, op. cit., s. 314. 
29 Ibidem, s. 316. 
30 Dla Bułgarii, Estonii i Węgier, na podstawie art. 64, był to 31 grudnia 1999 r. 
31 Por.: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-72/83 Campus Oil versus Mini-

sterstwo Przemysłu i Energii ECR 2727. 
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Dopuszczalne jest też zastosowanie środków ochronnych wobec państw spoza 

Wspólnoty na okres do 6 miesięcy w zastosowaniu art. 59 TWE. Działania takie mogą 

być podjęte przez Radę, a procedura musi być poprzedzona konsultacjami z Europej-

skim Bankiem Centralnym. 

Rozwiązania zastosowane w art. 56–59 TWE zostały przeniesione do art. 63–66 

Traktatu Lizbońskiego i mają charakter obecnie (na dzień 31 grudnia 2011 r.) prawnie 

obligujący. 

 

Zakończenie 
 

Jakkolwiek w dobie pieniądza elektronicznego i ścisłej współpracy banków na 

świecie kwestia przepływu płatności gotówkowych wydaje się tracić na znaczeniu, 

jednak swoboda ich cyrkulacji jest traktowana jako jedna z przesłanek procesów inte-

gracyjnych. 

Podobne kwestie można stawiać i przed swobodą obrotu kapitałowego w sytua-

cji braku kontroli państwa nad formalnymi źródłami pochodzenia środków pieniężnych 

w transakcjach np. giełdowych czy lokowania pieniędzy w obcych bankach
32

. Są one 

jednak symboliczną wolnością, uprawnieniem do swobody działań gospodarczych na 

terenie Unii. 

Rządy poszczególnych państw członkowskich próbują jednak wpływać na wiel-

kość transferowanych środków. Najlepszym przykładem jest tu Polska i jej decyzyj-

ność w kwestii możliwości lokowania kapitałów przez fundusze emerytalne poza gra-

nicami naszego kraju (od 5% stanu środków finansowych funduszu). Kwestionowanie 

prawa krajowego w tym zakresie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest wy-

soce kontrowersyjne, zważywszy na wolumen udziału polskich funduszy emerytalnych 

w papierach wartościowych notowanych na warszawskiej giełdzie i uczestniczenie 

funduszy w zakupie obligacji rządów polskich. Nietrudno wyobrazić sobie groźną dla 

polskiego systemu gospodarczego i finansowego możliwość wypływu wielomiliardo-

wych środków pieniężnych z tychże. 

Dodatkową kwestią liberalizacji rynku kapitałowego w obrębie Unii jako cało-

ści pozostaje zmniejszanie możliwości wpływu na wskaźniki makroekonomiczne przez 

poszczególne kraje jako efekt uczestnictwa w UE. 

Pytanie o celowość uczestnictwa w UE, zwłaszcza że od ubiegłego roku Polska 

jest płatnikiem netto – pozostaje otwarte, również w świetle zaangażowania rządu Tu-

ska w wysoce ryzykowne operacje pomocy o wiele bogatszym krajom południa nasze-

go kontynentu na koszt polskiego podatnika. Podobnie można jednak podchodzić cho-

ciażby do działań poprzedniego, nieżyjącego prezydenta, który zobowiązany konstytu-

cyjnie do dbania o suwerenność kraju podpisał (bez konsultacji społecznych w postaci 

np. referendum) Traktat Lizboński. Czy więc Wawel, nekropolia bezpośrednio powią-

zana z eksponowaniem narodowego, a nie internacjonalistycznego charakteru osób tam 

                                                 
32 F. Emmert, M. Morawiecki, op. cit., s. 393 i n. Nota bene: ponadto struktury państwa z reguły 

mają możliwość kontrolowania źródeł pozyskania pieniędzy przez obywateli wyłącznie na grun-

cie krajowego prawa podatkowego. W sytuacji braku ograniczeń w transferowaniu środków pie-

niężnych państwo, na którego terenie odbywają się operacje wykorzystujące kapitał obcego po-

chodzenia, nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli jego pozyskania w inny sposób niż 

wdając się w długotrwałe rozstrzygnięcia prawne z innymi państwami lub w uciążliwą procedurę 

tzw. pomocy prawnej. 
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spoczywających, jest właściwym dlań miejscem, a nie np. dla poddania procedurom 

Trybunału Stanu? 
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STRESZCZENIE 

 

W artykule omówiono bieżące uregulowania prawne w zakresie liberalizacji 

przepływu kapitałów i płatności na terenie Unii. W ujęciu teoretycznym uwzględniono 

ekonomiczne przesłanki kształtowania się tego elementu integracji rynku wspólnoto-

wego. Jest on dość powszechnie uznawany za element „zestawu wolnościowego” obok 

swobody przepływu osób oraz towarów i usług charakteryzujących wspólny rynek. Jest 

też elementem procesu integracji europejskiej. W drugiej części omówiono prawodaw-

stwo unijne w jego historycznym i współczesnym kontekście społeczno-gospodarczym. 

Analizę przeprowadzono z punktu widzenia perspektywy prawno-historycznej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Unia Europejska, ustawodawstwo unijne, swoboda cyrkula-

cji kapitałów i płatności 

 

SUMMARY 

 

The article discusses current legal regulations enabling the free movement of 

capital and payments within the EU territory. In the theoretical section of the paper, we 

consider the economic reasons behind this particular means of enforcing the integration 

of the Community market. Alongside the freedom of movement for workers and goods, 

which are at the heart of the common market, the free movement of capital is consid-

ered to be part of the "freedom package". It is also though to be constitutive of the Eu-

ropean integration process. In the second part of the article, we explore the EU legisla-

tion in its historical and modern socioeconomic context. The analysis made in legis-

historical perspective. 

 

KEYWORDS: European Union, legislation of the EU, free movement of capital and 

payments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


