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Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w nim przedawnienie ma 
zastosowanie nie tylko do postępowań w sprawie nieprawidłowości prowadzących do nałożenia kar administracyjnych w rozumieniu 
art. 5 tego rozporządzenia, lecz również do postępowań prowadzących do zastosowania środków administracyjnych w rozumieniu art. 4 
wspomnianego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. C 361 z 13.10.2014.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d’appel de Versailles – Francja) – Groupe Steria 

SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Sprawa C-386/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Przepisy podatkowe — Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 90/435/ 
EWG — Artykuł 4 ust. 2 — Wypłata dywidend o charakterze transgranicznym — Podatek dochodowy od 

osób prawnych — Opodatkowanie grup (francuskie „intégration fiscale”) — Zwolnienie dywidend 
wypłacanych przez spółki zależne należące do tej samej zintegrowanej grupy podatkowej — Warunek 

posiadania siedziby — Dywidendy wypłacane przez spółki zależne niebędące rezydentami — 
Niepodlegające odliczeniu koszty i opłaty związane z udziałem]

(2015/C 354/12)

Język postępowania: francuski
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Cour administrative d’appel de Versailles
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Sentencja

Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego dotyczącym 
zintegrowanego systemu podatkowego, które przyznały spółce dominującej objętej integracją neutralizację skutków włączenia 
proporcjonalnej części kosztów i opłat ryczałtowo określonej na 5 % kwoty netto dywidend otrzymanych przez nią od spółek będących 
rezydentami objętych integracją, podczas gdy przepisy te odmawiają jej takiej neutralizacji dla dywidend wypłacanych przez jej spółki 
zależne z siedzibą w innym państwie członkowskim, które gdyby były rezydentami, obiektywnie mogłyby, według wyboru, należeć do 
systemu integracji. 

(1) Dz.U. C 372 z 20.10.2014.
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