
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 1 ust.1 dyrektywy Rady 
2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego 
systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należ
ności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych 
państw członkowskich (Dz.U. L 157, s. 49) — Kwestia 
wliczenia odsetek do podstawy opodatkowania podatkiem od 
działalności gospodarczej spółki zobowiązanej 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do 
odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami 
różnych państw członkowskich należy interpretować w ten sposób, że 
nie stoi on na przeszkodzie stosowaniu przepisu krajowego prawa 
podatkowego, zgodnie z którym odsetki od kwoty pożyczki, wypłacane 
przez spółkę z siedzibą w państwie członkowskim powiązanej z nią 
spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim, wlicza się do 
podstawy opodatkowania podatkiem od działalności gospodarczej, 
któremu podlega ta pierwsza spółka. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
— Niderlandy) — IMC Securities BV przeciwko Stichting 

Autoriteit Financiële Markten 

(Sprawa C-445/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2003/6/WE — Manipulacje na rynku — Utrzy
manie ceny na nienormalnym lub sztucznym poziomie) 

(2011/C 269/08) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: IMC Securities BV 

Strona pozwana: Stichting Autoriteit Financiële Markten 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Wykładnia art. 
1 pkt 2 lit. a) tiret drugie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku) (Dz.U. L 96, s. 16) — Utrzymanie ceny na 

nienormalnym lub sztucznym poziomie — Pojęcie — Trans
akcje i zlecenia powodujące krótkotrwałą fluktuację ceny 

Sentencja 

Wykładni art. 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie dyrektywy 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku) należy dokonywać w taki sposób, że aby uznać, iż 
cena jednego lub wielu instrumentów finansowych została ustalona na 
poziomie nienormalnym lub sztucznym, nie wymaga on, by cena ta 
utrzymywała się na takim poziomie powyżej pewnego okresu czasu. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Upper Tribunal — Zjednoczone Królestwo) 
— Lucy Stewart przeciwko Secretary of State for Work 

and Pensions 

(Sprawa C-503/09) ( 1 ) 

(Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) 
nr 1408/71 — Artykuły 4, 10 i 10a — Krótkookresowe 
świadczenie z tytułu niezdolności do pracy dla młodych niepeł
nosprawnych — Świadczenie z tytułu choroby czy świadczenie 
z tytułu inwalidztwa — Przesłanki zamieszkania, obecności w 
chwili złożenia wniosku i uprzedniej obecności — Obywatel

stwo Unii — Proporcjonalność) 

(2011/C 269/09) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Upper Tribunal 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lucy Stewart 

Strona pozwana: Secretary of State for Work and Pensions 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Upper Tribunal — Wykładnia art.10, 19, 28, 29 i 95a rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2) — Zasiłek wypłacany bezro
botnym pomiędzy 16 a 25 rokiem życia zamieszkującym w 
Zjednoczonym Królestwie i niezdolnym do pracy przez okres 
co najmniej siedmiu miesięcy („short-term incapacity benefit in 
youth”) — Zakwalifikowanie tego zasiłku jako świadczenie w 
razie choroby lub świadczenie z tytułu inwalidztwa — Świad
czenie uzależnione od spełnienia warunku zamieszkiwania
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