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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

URZĄD NADZORU EFTA 

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 356/08/COL 

z dnia 11 czerwca 2008 r. 

w sprawie programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków 
pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) (Norwegia) 

URZĄD NADZORU EFTA ( 1 ), 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym ( 2 ), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26, 

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA 
w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied
liwości ( 3 ), w szczególności jego art. 24, 

uwzględniając art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 3 w części 
II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale, 

uwzględniając Wytyczne Urzędu ( 4 ) w sprawie stosowania 
i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, 
w szczególności rozdział dotyczący pomocy dla transportu 
morskiego, 

uwzględniając decyzję nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. 
w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa 
w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia 
o nadzorze i trybunale ( 5 ), 

uwzględniając decyzje nr 280/06/COL ( 6 ) oraz nr 
412/06/COL ( 7 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

I. STAN FAKTYCZNY 

1. Procedura 

Pismem z dnia 23 lutego 2007 r. (nr ref. 411169), w myśl 
art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia 
o nadzorze i trybunale, władze norweskie zgłosiły poprawkę 
do programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na 
pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych 
w Norweskim Rejestrze Statków (NOR). 

Pismem z dnia 7 marca 2007 r. (nr ref. 412343) Urząd zwrócił 
się o dostarczenie dodatkowych informacji. Władze norweskie 
odpowiedziały na prośbę o dostarczenie dodatkowych infor
macji pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. (nr ref. 474517).
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( 1 ) Zwany dalej „Urzędem”. 
( 2 ) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. 
( 3 ) Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. 
( 4 ) Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozu

mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze 
i trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 
19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 
oraz Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Wytyczne zostały 
ostatnio zmienione dnia 19 grudnia 2007 r. W dalszej części doku
mentu zwane są „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. 

( 5 ) Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37. 

( 6 ) Decyzja nr 280/06/COL z dnia 4 października 2006 r. w sprawie 
zmian w programach przewidujących zwrot podatku armatorom na 
rzecz marynarzy zatrudnionych na pokładach statków wpisanych do 
Norweskiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru 
Statków Żeglugi Międzynarodowej (NIS), opublikowana w Dz.U. 
C 143 z 28.6.2007, s. 5, Suplement EOG nr 30 z 28.6.2007, s. 
6. Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: 
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/ 

( 7 ) Decyzja nr 412/06/COL z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian 
w programach przewidujących zwrot podatku marynarzom zatrud
nionym na pokładach statków wpisanych do Norweskiego Rejestru 
Statków (NOR), opublikowana w Dz.U. C 111 z 17.5.2007, s. 20, 
Suplement EOG nr 23 z 17.5.2007, s. 2. Pełny tekst decyzji 
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: http://www. 
eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


2. Opis proponowanych środków 

2.1. Nazwa programu pomocy 

Omawiane zgłoszenie zmienia zakres zastosowania programu 
zatytułowanego „Program przewidujący zwrot podatku maryna
rzom zatrudnionym na pokładach statków wpisanych do 
Norweskiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego 
Rejestru Statków Żeglugi Międzynarodowej (NIS)” ( 8 ), pierwotnie 
zatwierdzonego przez Urząd decyzją nr 280/06/COL 
i zmienionego decyzją nr 412/06/COL ( 9 ). 

2.2. Cel programu pomocy 

Według władz norweskich głównymi celami programu zwrotu 
podatku marynarzom są ochrona oraz zwiększanie zatrudnienia 
wśród marynarzy z Norwegii i państw EOG, zapewnienie 
zatrudnienia i dokształcanie zawodowe marynarzy oraz popra
wienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw ich zatrudniają
cych. Jednocześnie program ten przewiduje realizację szerszego 
celu strategicznego polegającego na utrzymaniu oraz rozwijaniu 
know-how oraz poprawie bezpieczeństwa w różnych sektorach 
gospodarki morskiej. 

Program zwrotu podatku marynarzom obejmuje zwrot podatku 
dochodowego i składek na zabezpieczenie społeczne odprowa
dzanych przez pracodawcę w imieniu marynarza (tak zwany 
program „wynagrodzenia netto”). Władze norweskie proponują 
rozszerzenie zakresu programu na statki pasażerskie obsługu
jące trasę Bergen–Kirkenes, które działają w warunkach konku
rencji i które zarejestrowano w Norweskim Rejestrze Statków 
(NOR). 

Władze norweskie obliczyły, że zmiany w programie zwrotu 
podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków 
zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) będą 
dotyczyły w przybliżeniu 750 marynarzy. 

2.3. Krajowa podstawa prawna środka pomocy 

Krajową podstawę prawną zmienionego programu stanowi 
ustawa budżetowa, Budsjett-innst.S.nr. 8 (2006–2007) oraz 
decyzja budżetowa nr 197 przyjęta przez parlament norweski 
w dniu 12 grudnia 2006 r., Budgsjett-innst.S.nr. 13 
(2006–2007), jf St.prp.nr. 1 (2006–2007) Bevilgninger på 
statsbudsjettet 2007. 

Decyzja budżetowa nr 197 została wykonana rozporządzeniem 
nr 1720 z dnia 21 grudnia 2005 r. (Forskrift om forvaltning av 
tilskudd til sysselsetting av sjøfolk), które zostanie odpowiednio 
zmienione. Władze norweskie zaznaczyły, iż wytyczne doty
czące wdrażania programu zostaną zmienione zgodnie 
z proponowanymi zmianami w programie. 

2.4. Kwalifikowalność 

Program zwrotu podatku marynarzom obejmuje członków 
załogi zapewniających bezpieczeństwo na pokładach statków 
zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) 
o tonażu brutto co najmniej 100, używanych do transportu 
morskiego. Zgłoszona zmiana zatwierdzonego programu 
rozszerza jego zakres na członków załogi zapewniających 
bezpieczeństwo na pokładach statków pasażerskich obsługują
cych trasę Bergen–Kirkenes. Władze norweskie oświadczyły, że 
w rzeczywistości dotyczy to tak zwanych statków „Hurtigruten”. 

Władze norweskie nie zgłosiły żadnych innych zmian programu 
zwrotu podatku zatwierdzonego przez Urząd decyzjami nr 
280/06/COL i nr 412/06/COL. W związku z tym armatorzy 
kwalifikujących się statków otrzymają dotacje w odniesieniu do 
marynarzy, którzy: 

a) są rezydentami podatkowymi w Norwegii lub w innym 
państwie EOG lub obywatelami państwa EOG; 

b) podlegają w Norwegii obowiązkowi podatkowemu od 
dochodów uzyskanych za granicą; oraz 

c) kwalifikują się do odliczeń podatkowych dotyczących mary
narzy zgodnie z sekcjami 6–61 ustawy podatkowej; oraz 

d) których wynagrodzenie jest zgłoszone do krajowego systemu 
ubezpieczeń emerytalnych marynarzy lub oddzielnie udoku
mentowane. 

2.5. Budżet i czas trwania 

Zmiana programu zwrotu podatku została zgłoszona jako 
obowiązująca od dnia 1 lipca 2007 r. ( 10 ). Program zwrotu 
podatku jest co roku przedmiotem decyzji budżetowej parla
mentu norweskiego. Tak więc czas trwania programu ograni
czony jest do jednego roku budżetowego. Kontynuacja 
programu zależy od środków budżetowych przewidzianych na 
kolejny rok budżetowy. Władze norweskie wskazały, że zasad
niczo nie ustalono określonego czasu trwania programu, ale 
jeśli będzie on nadal funkcjonował, zostanie ponownie zgło
szony za 10 lat. 

Środki przewidziane w budżecie na rok budżetowy 2007, 
odpowiadające zgłoszonym zmianom, wynoszą 30 mln NOK 
(w przybliżeniu 3,6 mln EUR) ( 11 ). Roczny koszt programu 
w 2007 r. szacuje się na 90 mln NOK (w przybliżeniu 
10,94 mln EUR).
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( 8 ) Zwanego dalej „programem zwrotu podatku marynarzom”. 
( 9 ) Zob. przypisy 6 i 7. 

( 10 ) Spółki kwalifikujące się do programu muszą składać co dwa 
miesiące wniosek za okres obejmujący poprzednie dwa miesiące. 
Zwrot będzie zwykle dokonywany w ciągu dwóch miesięcy. 

( 11 ) Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie internetowej Urzędu 
kurs wymiany NOK/EUR wynosi 8,2224 w 2007 r.



3. Uwagi władz norweskich, włącznie ze zmianami 
w zgłoszeniu 

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2008 r. władze norweskie wyra
ziły opinię, że umowa gospodarcza ze spółką Hurtigruten ASA, 
dotycząca zakupu zdolności przewozowej na trasie 
Bergen–Kirkenes, nie zawiera żadnych elementów pomocy 
państwa. Dlatego też władze norweskie są zdania, że pomoc 
przyznana w ramach programu zwrotu podatku marynarzom 
nie kumuluje się z pomocą uzyskiwaną z innych lokalnych, 
regionalnych, krajowych bądź wspólnotowych programów na 
pokrycie tych samych kosztów i że nie ma miejsca nadmierna 
rekompensata. 

II. OCENA 

1. Istnienie pomocy państwa 

Artykuł 61 ust. 1 Porozumienia EOG stanowi: 

„Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Porozu
mienia, wszelka pomoc przyznawana przez państwa członkow
skie WE, państwa EFTA lub przy użyciu zasobów państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 
lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna 
z funkcjonowaniem niniejszego Porozumienia w zakresie, 
w jakim wpływa na handel między Umawiającymi się Stro
nami”. 

W decyzji nr 280/06/COL Urząd ocenił program zwrotu 
podatku marynarzom, który wówczas obejmował promy zaan
gażowane w handel zagraniczny, statki typu offshore 
i dowozowce. W decyzji tej Urząd uznał, że program stanowi 
pomoc państwa zgodną z funkcjonowaniem Porozumienia EOG 
na podstawie postanowień wytycznych Urzędu w sprawie 
pomocy państwa dla transportu morskiego ( 12 ). Urząd dokonał 
także oceny dwóch zmian zgłoszonego programu w decyzji nr 
412/06/COL oraz stwierdził, ponownie opierając się o wytyczne 
w sprawie transportu morskiego, że program ze zmianami 
stanowi pomoc państwa zgodną z funkcjonowaniem Porozu
mienia EOG. 

W dalszej części niniejszej decyzji Urząd oceni, czy zmiana 
proponowana w obecnym zgłoszeniu zmienia wcześniejsze 
ustalenia, według których program stanowi pomoc państwa 
w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG. 

1.1. Zaangażowanie zasobów państwowych 

Środek pomocy musi być przyznany przez państwo lub przy 
użyciu zasobów państwowych. Ponieważ zwrot podatku docho
dowego i składek na zabezpieczenie społeczne będzie 
w dalszym ciągu finansowany ze środków budżetowych, 
warunek ten jest spełniony. 

1.2. Sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów 

Zwrot podatku i składek na zabezpieczenie społeczne rekom
pensuje armatorom koszty, które zwykle pokrywają oni ze 

swojego budżetu, a zatem stanowi korzyść dla tych, którzy 
mogą skorzystać z programu. Omawiane wsparcie jest również 
środkiem o charakterze selektywnym, ponieważ jest skierowane 
wyłącznie do sektora morskiego oraz armatorów niektórych 
statków w obrębie tego sektora. Zgłoszona zmiana nie zmienia 
tej sytuacji; w rzeczywistości po prostu rozszerza zakres stoso
wania programu zwrotu podatku o jeszcze jeden rodzaj statków 
i obecnie dotyczy dodatkowo tylko jednej spółki – Hurtigruten 
ASA. 

1.3. Zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową 
między Umawiającymi się Stronami 

Armatorzy korzystający z programu, w tym spółka, która 
została objęta programem w wyniku omawianego zgłoszenia, 
prowadzą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku 
do armatorów/spółek z innych państw EOG, a wsparcie uzys
kane w ramach programu umacnia ich pozycję na rynku. Zatem 
wsparcie to zakłóca bądź grozi zakłóceniem konkurencji 
i wpływa na wymianę handlową między umawiającymi się stro
nami. 

1.4. Wniosek 

W oparciu o powyższe ustalenia Urząd stwierdza, że program 
zwrotu podatku marynarzom, a w szczególności zgłoszona 
zmiana programu, stanowi pomoc państwa w rozumieniu 
art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG. 

2. Wymogi proceduralne 

W myśl art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia 
o nadzorze i trybunale „Urząd Nadzoru EFTA jest informowany, 
w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, 
o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy […]. 
Dane państwo nie może wprowadzać w życie projektowanych 
środków, dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania 
decyzji końcowej”. 

Władze norweskie zgłosiły, że rozszerzenie zakresu programu 
zwrotu podatku marynarzom obowiązuje od dnia 1 lipca 
2007 r. Niemniej jednak władze norweskie oświadczyły, że 
nie zostaną dokonane żadne płatności, dopóki Urząd nie 
podejmie decyzji w tej sprawie. Wynikałoby z tego, że nie 
dokonano żadnych płatności. Dlatego też Urząd stwierdza, że 
władze norweskie wywiązały się z powyższych wymogów zgło
szeniowych oraz obowiązku stosowania okresu zawieszenia. 

3. Zgodność pomocy z funkcjonowaniem Porozumienia 
EOG 

Artykuł 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG stanowi, że pomoc 
można uznać za zgodną z funkcjonowaniem Porozumienia 
EOG, jeśli ma ona na celu ułatwianie rozwoju niektórych 
działań gospodarczych, pod warunkiem że pomoc taka nie 
wpływa niekorzystnie na warunki wymiany handlowej między 
Umawiającymi się Stronami w zakresie sprzecznym ze 
wspólnym interesem. Pomoc na rzecz sektora morskiego należy 
zbadać w szczególności w świetle wytycznych w sprawie trans
portu morskiego.
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( 12 ) Zwane dalej „wytycznymi w sprawie transportu morskiego”.



W dalszej części Urząd oceni, czy zgłoszone rozszerzenie 
zakresu programu zwrotu podatku marynarzom na członków 
załogi zapewniających bezpieczeństwo na pokładach statków 
pasażerskich obsługujących trasę Bergen–Kirkenes będzie zmie
niało ocenę zgodności przeprowadzoną przez Urząd 
w decyzjach nr 280/06/COL i nr 412/06/COL. 

3.1. Zastosowanie do działań związanych z transportem morskim 

Postanowienia wytycznych w sprawie transportu morskiego 
mają zastosowanie do działań związanych z „transportem 
morskim”. Definicja działań związanych z transportem morskim 
na potrzeby tych wytycznych pokrywa się z definicją podaną 
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4055/86 ( 13 ), włączonym do 
Porozumienia EOG jako pkt 53 w załączniku XIII do Porozu
mienia EOG, a także z definicją podaną w rozporządzeniu Rady 
(EWG) nr 3577/92 ( 14 ), włączoną jako pkt 53a w załączniku 
XIII do Porozumienia EOG ( 15 ). Stąd przez transport morski 
rozumie się „transport towarów i osób drogą morską”. 

Zmiana programu rozszerza jego zakres na członków załogi 
zapewniających bezpieczeństwo na pokładach statków pasażer
skich obsługujących trasę Bergen–Kirkenes, które działają 
w warunkach konkurencji i które są zarejestrowane 
w Norweskim Rejestrze Statków (NOR). Statki te kwalifikują 
się do pomocy w ramach zmienionego programu zwrotu 
podatku, o ile prowadzą działania związane z transportem 
morskim w rozumieniu wytycznych w sprawie transportu 
morskiego. 

3.2. Zgodność z celami wytycznych w sprawie transportu morskiego 

Wytyczne w sprawie transportu morskiego przewidują, że 
można wdrożyć programy pomocy mające na celu wspieranie 
interesów gospodarki morskiej EOG, tak by osiągnąć główne 
cele: 

— poprawić bezpieczeństwo i wydajność transportu morskiego 
oraz zadbać, aby był on bardziej przyjazny dla środowiska, 

— zachęcić do przyjmowania bandery lub zmiany bandery na 
banderę zarejestrowaną w rejestrach państw EOG, 

— przyczynić się do konsolidacji sektora gospodarki morskiej 
działającego w państwach EOG, utrzymując konkurencyj
ność floty na rynkach światowych, 

— utrzymywać i ulepszać know-how związane z sektorem 
gospodarki morskiej oraz chronić i wspierać poziom zatrud
nienia europejskich marynarzy, a także 

— przyczyniać się do promowania nowych usług w zakresie 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. 

Jak zaznaczono we wcześniejszych decyzjach dotyczących 
programu zwrotu podatku marynarzom, wyraźnym celem 
władz norweskich jest utrzymanie pozycji czołowego kraju 
pod względem transportu morskiego. Cel ten opiera się między 
innymi na kluczowym znaczeniu tej gałęzi gospodarki dla wielu 
społeczności nadmorskich. 

W tym kontekście stworzenie warunków pozwalających na 
uczciwszą konkurencję z tanimi banderami (i innymi 
państwami EOG) wydaje się zdaniem władz norweskich najlep
szym rozwiązaniem. Program zwrotu podatku marynarzom ma 
na celu wspieranie interesów gospodarki morskiej Norwegii, tak 
by poprawić bezpieczeństwo i wydajność transportu morskiego 
oraz zadbać, aby był on bardziej przyjazny dla środowiska, 
zachęcić do przyjmowania bandery lub zmiany bandery na 
banderę zarejestrowaną w Norweskim Rejestrze Statków (NOR), 
przyczynić się do konsolidacji sektora gospodarki morskiej 
Norwegii, utrzymując konkurencyjność floty na rynkach świa
towych, a także utrzymywać i ulepszać know-how związane 
z sektorem gospodarki morskiej oraz chronić i wspierać poziom 
zatrudnienia marynarzy z państw EOG. Władze norweskie 
oświadczają, że rozszerzenie zakresu programu wynagrodzenia 
netto na statki obsługujące trasę Bergen–Kirkenes realizuje te 
cele. Rozszerzenie to obejmie w przybliżeniu 750 marynarzy. 

Urząd uważa, że władze norweskie wystarczająco uzasadniły 
zgodność proponowanej zmiany programu zwrotu podatku 
marynarzom z ogólnymi celami wytycznych w sprawie trans
portu morskiego. 

3.3. Pomoc przyznana w formie zmniejszenia kosztów związanych 
z pracą 

Wytyczne w sprawie transportu morskiego przewidują, że 
należy zaaprobować pomoc w formie zmniejszenia obciążeń 
kosztami związanymi z pracą marynarzy EOG, pod warunkiem 
że marynarze ci są zatrudnieni na pokładach statków zareje
strowanych w jednym z państw EOG. Wytyczne w sprawie 
transportu morskiego pozwalają na taką pomoc do maksymal
nego pułapu 100 % zwolnienia ze składek. Takie środki 
powinny zmierzać do ochrony zatrudnienia marynarzy 
z państw EOG zarówno na morzu, jak i na lądzie, utrzymania 
i polepszenia know-how związanego z sektorem gospodarki 
morskiej oraz poprawy bezpieczeństwa. W odniesieniu do 
kosztów pracy w sekcji 3.2 pkt 2 wytycznych przewidziano, 
że należy zaaprobować następujące działania dotyczące kosztów 
zatrudnienia w żegludze EOG: 

— obniżone stawki składek na ochronę socjalną marynarzy 
EOG zatrudnionych na pokładach statków zarejestrowanych 
w państwach EOG, 

— obniżone stawki podatku dochodowego obowiązującego 
marynarzy EOG zatrudnionych na pokładach statków zare
jestrowanych w państwach EOG.
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( 13 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 
1986 r. stosujące zasadę swobody świadczenia usług do transportu 
morskiego między państwami członkowskimi i między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 378 z 31.12.1986, 
s. 1). 

( 14 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. 
dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług 
w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż 
morski) (Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s. 7). 

( 15 ) Punkt dodany decyzją Wspólnego Komitetu nr 70/97 (Dz.U. L 30 
z 5.2.1998, s. 42 i Suplement EOG nr 5 z 5.2.1998, s. 175), która 
weszła w życie w dniu 1 sierpnia 1998 r.



Do celów przytoczonego powyżej punktu przez „marynarzy 
EOG” rozumie się: 

— obywateli państw EOG – w przypadku marynarzy pracują
cych na pokładach statków (łącznie z promami typu ro-ro) 
świadczących planowe usługi pasażerskie między portami 
EOG, 

— we wszystkich innych przypadkach – wszystkich marynarzy 
podlegających opodatkowaniu lub płacących składki na 
zabezpieczenie społeczne w państwach EOG. 

Program zwrotu podatku marynarzom dotyczy zwrotu podatku 
dochodowego i składek na zabezpieczenie społeczne zapłaco
nych przez pracodawcę w imieniu marynarzy. W ramach 
programu zatwierdzonego decyzjami nr 280/06/COL i nr 
412/06/COL armatorzy kwalifikujących się statków otrzymają 
dotacje w odniesieniu do marynarzy, którzy są rezydentami 
podatkowymi w Norwegii lub w innym państwie EOG lub 
obywatelami państwa EOG, podlegają w Norwegii obowiązkowi 
podatkowemu od dochodów uzyskanych za granicą, a także 
kwalifikują się do odliczeń podatkowych dla marynarzy zgodnie 
z sekcjami 6–61 ustawy podatkowej oraz których wynagro
dzenie jest zgłoszone do krajowego systemu ubezpieczeń 
emerytalnych marynarzy lub oddzielnie udokumentowane. Nie 
zgłoszono żadnej zmiany tego zapisu. Na tej podstawie Urząd 
uważa, że marynarze objęci zmianą mieszczą się w kategoriach 
przewidzianych w wytycznych. 

3.4. Pułap 

Sekcja 3.2 wytycznych w sprawie transportu morskiego 
pozwala na zmniejszenie składek na zabezpieczenie społeczne 
marynarzy EOG, a także na zmniejszoną stawkę podatku 
dochodowego. Zgodnie z sekcją 11 wytycznych w sprawie 
transportu morskiego maksymalne przyznane zmniejszenie 
może osiągnąć pułap 100 %, co oznacza redukcję stawki podat
kowej i obciążeń socjalnych do poziomu zerowego. Zgodnie 
z pierwotnie zgłoszoną wersją programu wypłacane zwroty 
nigdy nie powinny przekraczać kwoty rzeczywiście zapłaconego 
podatku dochodowego oraz składek na zabezpieczenie 
społeczne. Ponieważ nie zgłoszono żadnej zmiany w tym 
zakresie, Urząd uważa, że zwrot podatku i składek na zabezpie
czenie społeczne, wynikający ze zgłoszonej zmiany, pozostaje 
zgodny z wytycznymi w sprawie transportu morskiego. 

3.5. Kumulacja pomocy 

Zgodnie z sekcją 11 wytycznych w sprawie transportu 
morskiego maksymalny dopuszczalny poziom pomocy stanowi 
zmniejszenie stawki podatkowej i obciążeń socjalnych do zera. 
Inne programy pomocy nie mogą zapewnić korzyści większych 
niż wyżej wymienione. Władze norweskie oświadczyły, że 
pomocy przyznanej w ramach programu zwrotu podatku mary
narzom nie można kumulować z pomocą uzyskiwaną z innych 
lokalnych, regionalnych, krajowych bądź wspólnotowych 
programów na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowal
nych. 

3.6. Wniosek 

Na podstawie powyższej oceny Urząd stwierdza, że zgłoszona 
zmiana programu zwrotu podatku marynarzom, rozszerzająca 

zakres zwrotu podatku dochodowego i składek na zabezpie
czenie społeczne marynarzy płaconych przez pracodawcę na 
członków załogi zapewniających bezpieczeństwo na pokładach 
statków pasażerskich obsługujących trasę Bergen–Kirkenes, 
które działają w warunkach konkurencji i które są zarejestro
wane w Norweskim Rejestrze Statków, jest zgodna 
z funkcjonowaniem Porozumienia EOG w rozumieniu jego 
art. 61 ust. 3 lit. c) w związku z wytycznymi w sprawie trans
portu morskiego. W związku z tym Urząd nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń do zgłoszonej zmiany. 

Przypomina się władzom norweskim o obowiązku dostarczania 
corocznych raportów z wdrażania programu, wynikającym 
z art. 21 w części II protokołu 3 Porozumienia o nadzorze 
i trybunale w związku z art. 6 decyzji 195/04/COL. Władze 
norweskie są zobowiązane do niezwłocznego przedstawienia 
Urzędowi wszelkich przepisów ustawowych 
i administracyjnych wdrażających powyższe zmiany programów 
pomocy, o ile dotychczas ich nie dostarczono. 

Przypomina się władzom norweskim, że zgodnie z wymogami 
sekcji 12 wytycznych w sprawie transportu morskiego państwa 
EFTA powinny w odniesieniu do wszystkich programów 
pomocy wchodzących w zakres wytycznych przedstawić Urzę
dowi w trakcie szóstego roku wdrażania programu ocenę 
wyników osiągniętych przez ten program. 

Przypomina się również władzom norweskim, że wszelkie plany 
zmiany tego programu muszą być zgłaszane Urzędowi. 

Program zwrotu podatku marynarzom zatwierdzony decyzjami 
nr 280/06/COL i nr 412/06/COL został zgłoszony do 
1 stycznia 2016 r. Obecne zgłoszenie wskazuje, że zasadniczo 
nie ustalono czasu trwania programu zwrotu podatku, ale jeśli 
będzie on nadal funkcjonował, zostanie ponownie zgłoszony za 
10 lat. Władze norweskie nie podały uzasadnienia dla obowią
zywania zgłoszonej zmiany programu przez okres dłuższy niż 
pierwotnie zgłoszony program, wobec czego Urząd uznał za 
właściwe, aby ostatnia zmiana programu również przestała 
obowiązywać tego samego dnia. Urząd zwraca uwagę władz 
norweskich na fakt, że wytyczne w sprawie transportu 
morskiego, w oparciu o które zatwierdzono program zwrotu 
podatku, zostaną poddane przeglądowi w 2011 r. Zmiana zasad 
określonych w wytycznych może mieć wpływ na wszystkie 
istniejące programy pomocy wchodzące w zakres wytycznych, 
w tym na zmianę programu zatwierdzoną niniejszą decyzją, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Urząd postanowił nie wnosić zastrzeżeń do zgłoszonej zmiany 
programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na 
pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych 
w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) rozszerzającej zakres 
zwrotu podatku dochodowego i składek na zabezpieczenie 
społeczne marynarzy płaconych przez pracodawcę na członków 
załogi zapewniających bezpieczeństwo na pokładach statków 
pasażerskich obsługujących trasę Bergen–Kirkenes, które działają 
w warunkach konkurencji i które są zarejestrowane 
w Norweskim Rejestrze Statków.
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Zmieniony program jest zgodny z art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Norwegii. 

Artykuł 3 

Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2008 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Kurt JAEGER 
Członek Kolegium 
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