
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 280/06/COL z dnia 4 października 2006 r. o niewnoszeniu
zastrzeżeń wobec proponowanych zmian w norweskich programach przewidujących zwrot
podatku dla armatorów zatrudniających marynarzy na pokładach statków wpisanych do Norwe-
skiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru Statków Żeglugi Międzynarodowej

(NIS)

Zestawienie informacji

(2007/C 143/03)

Nr środka pomocy 59523/57304

Państwo EFTA Norwegia

Region Norwegia

Nazwa i cel środka pomocy Zmiany w trzech programach przewidujących zwrot podatku dla armatorów
zatrudniających marynarzy na pokładach statków wpisanych do Norweskiego
Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru Statków Żeglugi Międzyna-
rodowej (NIS).
Głównym celem programów przewidujących zwrot podatku w ramach szkolenia
oraz tworzenia miejsc pracy dla marynarzy jest ochrona oraz zwiększanie
zatrudnienia wśród marynarzy z Norwegii i państw EOG, zapewnienie zatrud-
nienia i dokształcanie zawodowe marynarzy oraz poprawienie pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw ich zatrudniających. Jednocześnie programy te przewidują
realizację szerszego celu strategicznego polegającego na kultywowaniu oraz
rozwijaniu wiedzy specjalistycznej w różnych sektorach gospodarki morskiej
oraz poprawę bezpieczeństwa.
Wskutek powyższych zmian wspomniane programy będą miały zastosowanie
do tych marynarzy, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu w Norwegii,
nie będąc rezydentami tego kraju

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

Planowane roczne wydatki Program pomocy Planowane roczne wydatki:
Na sam program pomocy:
1 225 mln NOK (154 mln EUR)

Na objęcie programem marynarzy, którzy podlegają
obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, nie będąc rezy-
dentami tego kraju:
25 mln NOK (3,14 mln EUR)

Czas trwania programu Dla programów przewidujących zwrot podatku parlament norweski nie wyzna-
czył ram czasowych.
Jednak władze norweskie dokonają ponownego zgłoszenia programu przed
1 stycznia 2016 r.

Maksymalna intensywność programu
pomocy

Zgodnie z programem dotyczącym wynagrodzenia brutto armator otrzyma
zwrot w wysokości 9,3 % lub 12 % wynagrodzenia marynarza w ramach częś-
ciowego zwrotu podatku nałożonego na tego ostatniego.
Zgodnie z programem dotyczącym wynagrodzenia netto podatki oraz składki na
ubezpieczenie społeczne obciążające wynagrodzenie podlegają w całości zwro-
towi

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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