
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 

URZĄD NADZORU EFTA 

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, 
o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenia Komisji (WE) nr 
800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) 

(2009/C 150/09) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 1/09 ENV 

Państwo EFTA Norwegia 

Numer referencyjny nadany przez państwo 
EFTA 

08/4857 

Region Nazwa regionu (NUTS) ( 1 ) 
Nie dotyczy określonego regionu 

Status pomocy regionalnej ( 2 ) 

Organ przyznający pomoc Nazwa Directorate of Customs and Excise 
(Departament ds. Ceł i Akcyzy) 

Adres Postboks 8122 Dep 
0032 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa www.toll.no 

Nazwa środka pomocy obniżka podstawowego podatku od oleju opałowego 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego promulgatora krajo
wego) 

decyzja parlamentu z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca podstawo
wego podatku od oleju opałowego 
rozporządzenie (WE) nr 1451 z dnia 11 grudnia 2001 r. dotyczące 
podatków akcyzowych, paragraf 4-5-2 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.lovdata.no/for/sf/sv/fd-20081127-1295.html 

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html 

http://www.toH.no/upIoad/aarsnmdskriv/2009MineraIske% 
20produkter%202.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Obniżenie podatku 

Pomoc ad hoc Nazwa beneficjenta 

Zmiany istniejącego środka pomocy Numer pomocy nadany przez 
Urząd Nadzoru EFTA: 63030 

Przedłużenie 

Zmiany

PL C 150/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.7.2009

http://www.toll.no
http://www.lovdata.no/for/sf/sv/fd-20081127-1295.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html
http://www.toH.no/upIoad/aarsnmdskriv/2009MineraIske%20produkter%202.pdf
http://www.toH.no/upIoad/aarsnmdskriv/2009MineraIske%20produkter%202.pdf


Czas trwania pomocy ( 3 ) Program pomocy 1.1.2009 do 31.12.2018 

Data przyznania pomocy ( 4 ) Pomoc ad hoc w trybie ciągłym 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące 
się do pomocy 

Pomoc ograniczona do konkret
nych sektorów-proszę określić 
zgodnie z NACE Rev. 2 ( 5 ) 

24. Przemysł chemiczny 
i farmaceutyczny , tj. produkcja 
barwników i pigmentów 

Rodzaj beneficjenta MŚP Wszyscy producenci barwników 
i pigmentów 

Duże przedsiębiorstwo Wszyscy producenci barwników 
i pigmentów 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy ( 6 ) 

15 mln NOK rocznie 

Całkowita kwota pomocy ad hoc 
przyznanej przedsiębiorstwu ( 7 ) 

… NOK (w mln) 

Przeznaczony na gwarancje ( 8 ) … NOK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny Obniżenie podatku 

( 1 ) NUTS – wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych. 
( 2 ) Artykuł 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, obszary mieszane, obszary niekwalifikujące się do pomocy regionalnej. 
( 3 ) Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy. 
( 4 ) Za datę przyznania pomocy należy uznać dzień, w którym beneficjent nabył prawo przyjęcia pomocy zgodnie z obowiązującym 

krajowym systemem prawnym. 
( 5 ) NACE Rev. 2 – statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. 
( 6 ) W przypadku programu pomocy proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na podstawie programu lub 

szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich instrumentów pomocy objętych programem. 
( 7 ) W przypadku przyznania pomocy ad hoc proszę wskazać całkowitą kwotę pomocy lub stratę podatkową. 
( 8 ) W przypadku gwarancji należy wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek. 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) Maksymalna intensywność pomocy w % 
lub maksymalna kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie 
w % 

Pomoc na ochronę 
środowiska (art. 17–25) 

Pomoc na ochronę środowiska 
w formie ulg podatkowych 
(art. 25) 

15 mln NOK rocznie
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