
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(2013/C 95/06) 

Numer środka pomocy: SA.33029 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Łotwa 

Region/organ udzielający pomocy: Łotwa 

Nazwa programu pomocy/Nazwa podmiotu otrzymującego 
pomoc ad hoc: Atbrīvojums no akcīzes nodokļa akvakultūras 
produkcijas ražošanas uzņēmumiem [Zwolnienie z podatku 
akcyzowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych w sektorze 
akwakultury] 

Podstawa prawna: 

Likums "Par akcīzes nodokli" 

Noteikumu projekts „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva 
zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī 
zemes apstrādei zem zivju dīķiem” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 

2011 r. - 50 000 LVL 

2012 r. - 100 000 LVL 

2013 r. - 100 000 LVL 

2014 r. – 50 000 LVL 

Całkowite wydatki: 300 000 LVL 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 litrów na hektar 

Data rozpoczęcia obowiązywania: dnia 1 lipca 2011 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); 
należy określić: 

— w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać 
przyznana; 

dnia 30 czerwca 2014 r. 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę wypłaty 
ostatniej raty. 

Cel pomocy: Pomoc dla przedsiębiorstw produkcyjnych 
z sektora akwakultury w formie zwolnienia z podatku akcyzo
wego z zastosowaniem zerowej stawki podatkowej, zgodnie 
z art. 15 dyrektywy Rady 2003/96/WE. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 – art. 24 

Sektory gospodarki: 

Pomoc w formie zwolnienia z podatku akcyzowego jest udzie
lana w odniesieniu do obszarów wód wykorzystywanych do 
hodowli ryb, w przypadku gdy obszary te zajmują co najmniej 
20 ha i są własnością przedsiębiorstwa produkcyjnego z sektora 
akwakultury lub są przez takie przedsiębiorstwo eksploatowane. 

W każdym roku budżetowym w ramach pomocy każdej działce 
przydziela się do 100 litrów oleju napędowego, przy zastoso
waniu współczynnika hodowli ryb wynoszącego 1/3. Przedsię
biorstwo produkcyjne z sektora akwakultury powinno gene
rować przychody w wysokości co najmniej 200 LVL rocznie 
dzięki akwakulturze (z wyłączeniem pomocy państwa i UE) 
z każdej działki (w hektarach) wykorzystywanej jako staw 
rybny i zgłoszonej do niniejszej pomocy, jak wskazano w dekla
racji rocznej przychodów przedłożonej w Urzędzie Skarbowym 
lub w sprawozdaniu rocznym za ostatni zamknięty rok. 

Olej napędowy będzie dostępny w magazynach produktów 
objętych akcyzą, hurtowniach oleju napędowego lub na stacjach 
benzynowych bez konieczności płacenia podatku akcyzowego. 
Przy zakupach oleju napędowego bez płacenia akcyzy na faktu
rach wystawianych przez magazyny produktów objętych akcyzą 
lub hurtownie oleju napędowego bądź też na potwierdzeniach 
zapłaty ze stacji benzynowych widnieć będzie oddzielnie 
wartość oleju napędowego, wysokość podatku akcyzowego 
oraz całkowita kwota do zapłaty, na podstawie której naliczany 
będzie VAT. Podatek akcyzowy nie będzie zawarty w kwocie do 
zapłaty. 

Łotewski organ ds. wsparcia dla rolnictwa ocenia informacje 
dotyczące beneficjenta pomocy polegającej na zwolnieniu 
z podatku akcyzowego i decyduje o ilości oleju napędowego 
przyznanego na podstawie powierzchni wykorzystywanej do 
akwakultury zgłoszonej do uzyskania pomocy w danym roku. 

Dostawca oleju napędowego przekazuje do bazy danych organu 
ds. wsparcia dla rolnictwa informacje dotyczące ilości oleju 
napędowego dostarczonego przedsiębiorstwu produkcyjnemu 
z sektora akwakultury uprawnionemu do korzystania ze zwol
nienia z podatku. Dostawca oleju napędowego wysyła infor
macje do bazy danych w ciągu 24 godzin po dokonaniu trans
akcji. 

Kontrola: 

W każdym roku organ ds. wsparcia dla rolnictwa przeprowadza 
wyrywkowe kontrole co najmniej 5 % beneficjentów zwolnio
nych z podatku. Jeśli okaże się, że ilość oleju napędowego
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przydzielona przedsiębiorstwu produkcyjnemu z sektora akwa
kultury uprawnionemu do korzystania ze zwolnienia z podatku 
nie może być uzasadniona lub przekracza poziom określony 
w przepisach, wówczas dane przedsiębiorstwo produkcyjne 
z sektora akwakultury spłaca kwotę nadwyżki zwolnienia 
z podatku do urzędu skarbowego w terminie jednego miesiąca 
od otrzymania odpowiedniego powiadomienia. Jeśli okaże się, 
że dane przedsiębiorstwo produkcyjne z sektora akwakultury 
nie spłaca nadwyżki zwolnienia z podatku, kwota ta jest odzy
skiwana zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach regu
lujących administrację podatkową. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lauku atbalsta dienests 

Ryga, Republikas laukums 2, LV-1981 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81066&from=off 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=12411 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast skorzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Pomoc państwa została ustanowiona ze względu na to, że 
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego nie przewiduje 
się tego rodzaju pomocy.
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