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Dispositivo

Os artigos 63.o e 65.o TFUE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação de um Estado-Membro, como a 
que está em causa no processo principal, em virtude da qual os dividendos distribuídos por uma sociedade residente são objeto de uma 
retenção na fonte quando são recebidos por uma sociedade não residente, ao passo que, quando são recebidos por uma sociedade residente, 
a sua tributação segundo o regime de direito comum do imposto sobre as sociedades só se verifica no final do exercício no decurso do qual 
foram recebidos se o resultado desta sociedade tiver sido positivo, podendo essa tributação, eventualmente, nunca ocorrer se a referida 
sociedade cessar a sua atividade sem ter atingido um resultado positivo desde a perceção desses dividendos. 

(1) JO C 437, de 18.12.2017.
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