
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 412/06/COL z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
decyzji dotyczącej programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków

zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków

Zestawienie informacji

(2007/C 111/08)

Nr pomocy 61026

Państwo EFTA Królestwo Norwegii

Region Norwegia

Nazwa i cel środka pomocy Program zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków
zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR).

Głównym celem programu zwrotu podatku na zatrudnianie i szkolenie mary-
narzy jest zabezpieczenie i zwiększenie zatrudnienia marynarzy z Norwegii i
państw EOG, zapewnienie zatrudnienia i kształcenia zawodowego marynarzy
oraz poprawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw ich zatrudniających.
Jednocześnie program ten przewiduje realizację szerszego celu strategicznego
polegającego na kultywowaniu oraz rozwijaniu wiedzy specjalistycznej w
różnych sektorach gospodarki morskiej oraz poprawę bezpieczeństwa.

Podstawa prawna Roczny budżet podatkowy zgodnie z decyzją podjętą przez parlament norweski
oraz rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2005 r. nr 1720

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy Roczne wydatki plano-
wane w ramach
programu na 2006 r.:
Na sam program
pomocy

1 210 milionów NOK 152 miliony EUR

Na zgłoszone zmiany w
programie na 2006 r.

45 milionów NOK 5,65 miliona EUR

Czas trwania Program zwrotu podatku jest co roku przedmiotem decyzji budżetowych parla-
mentu norweskiego, w których określa się jego zakres. Tak więc czas trwania
programu ograniczony jest do jednego roku budżetowego. Decyzja o konty-
nuacji programu jest co roku uzależniona od środków budżetowych na kolejny
rok budżetowy. Zasadniczo nie ustalono czasu trwania programu, ale jeśli będzie
on nadal funkcjonował, zostanie ponownie zgłoszony za 10 lat.

Maksymalna intensywność pomocy Program pomocy zakłada zwrot właścicielom statków podatku i składek na
ubezpieczenie społeczne pobieranych od marynarzy oraz składek na ubezpie-
czenie społeczne odprowadzanych przez właścicieli statków.

Zwracana kwota nigdy nie przekracza kwoty odprowadzonego podatku docho-
dowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Sektory gospodarki Transport morski

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministry of Trade and Industry
P.O. Box 8014 Dep
N-0030 Oslo
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