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

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

(2011/C 25/03) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 8/10/ENV 

Państwo EFTA Norwegia 

Numer referencyjny nadany przez 
państwo EFTA 

09/3038 (według Ministerstwa Finansów) 

Organ przyznający pomoc Nazwa Departament ds. Ceł i Akcyzy (lokalny 
organ celny) 

Adres Strona Postboks 8122 Dep 
0032 Oslo 
NORWAY 

internetowa http://www.toll.no 

Nazwa środka pomocy Zwolnienie z podatku od emisji CO 2 obejmującego gaz ziemny i skroplony 
gaz ropopochodny (LPG) i obniżenie tego podatku 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajo
wego) 

Decyzja parlamentu z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca podatku od emisji 
CO 2 obejmującego gaz ziemny i skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
Rozporządzenie nr 1451 z dnia 11 grudnia 2001 r. dotyczące akcyzy 
§§ 3-6-6, 3-6-7, 4-3-1, 4-3-2. 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

http://www.lovdata.no/for/sf/sv/td-20091126-1499-016.html 
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Zwolnienie z podatku i obniżenie go 

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 1.9.2010 do 31.12.2019 

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych 
sektorów – proszę określić zgodnie 
z NACE Rev. 2 

Część NACE 05-33 Obniżony podatek 
od emisji CO 2 w górnictwie 
i wydobywaniu oraz produkcji 
i wytwarzaniu 

Część NACE 05-33 + 38.21. Obni 
żony podatek od emisji CO 2 dla przed
siębiorstw będących częścią systemu 
handlu uprawnieniami do emisji 

NACE 50.2 + 50.1 Zwolnienie 
w żegludze krajowej 

Rodzaj beneficjenta MŚP Zarówno małe i średnie, jak i duże 
przedsiębiorstwa 

Duże przedsiębiorstwa Zarówno małe i średnie, jak i duże 
przedsiębiorstwa 

Budżet Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

250 NOK (w mln) Górnictwo, prze
mysł i handel uprawnieniami do emisji 

25 NOK (w mln) Żegluga krajowa 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny Obniżenie podatku
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

Pomoc na ochronę środo
wiska 
(art. 17–25) 

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

275 NOK (w mln) rocznie
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