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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie pomocy państwa zastosowanej przez Grecję poprzez obniżenie stawki podatku
dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4566)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/642/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 88 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag
zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA

(1) Dnia 3 marca 2004 r. (C(2004) 456 wersja ostateczna)
Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające
w odniesieniu do środka polegającego na obniżeniu
stawki podatku dochodowego od osób prawnych
w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR.

(2) Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europej-
skich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do
przedstawienia uwag w sprawie środka pomocy.

(3) Odpowiedź władz greckich w sprawie wszczęcia
formalnej procedury wyjaśniającej wpłynęła dnia 13

kwietnia 2004 r. (SG(2004)A/3964), zaś ostatnie infor-
macje Grecja przekazała dnia 17 sierpnia 2004 r.
(A/36270).

(4) Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa-
nych osób trzecich.

II. OPIS

Środek pomocy

(5) Dnia 15 stycznia 2004 r. Grecja przyjęła ustawę „Środki
rozwoju i polityki społecznej – obiektywność kontroli
podatkowych i inne przepisy”, która weszła w życie
w dniu 30 stycznia 2004 r. z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Republiki Greckiej nr
3220/2004 (FEK A 15). Artykuł 1 ustawy stanowi, że
przedsiębiorstwa, które zainwestują powyżej 30 mln EUR
w Grecji korzystają z obniżenia obowiązującej stawki
podatku dochodowego od osób prawnych z 35 % (stan-
dardowa stawka podatku dochodowego od osób praw-
nych) do 25 % przez okres 10 lat.

III. OCENA

(6) Ustawa będąca przedmiotem formalnego postępowania
wyjaśniającego została uchylona przez Grecję z mocą
wsteczną na mocy art. 22 ust. 1 ustawy nr 3259/2004
(opublikowanej w dniu 4 sierpnia 2004 r.).

(7) Grecja potwierdziła, że żadne przedsiębiorstwo nie
skorzystało z zachęt określonych w art. 1 ustawy nr
3220/2004.
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(1) Dz.U. C 87 z 7.4.2004, str. 10.
(2) Patrz: przypis 1.



(8) Ponieważ środek pomocy nigdy nie był stosowany
w praktyce i został teraz zniesiony, ocena środka
pomocy i formalne postępowanie wyjaśniające na mocy
art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tego środka
są obecnie bezprzedmiotowe.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Formalne postępowanie wyjaśniające na mocy art. 88 ust. 2
Traktatu WE wszczęte dnia 3 marca 2004 r. w odniesieniu
do obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych

w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR zostaje
zamknięte.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES

Członek Komisji
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