
INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Pomoc państwa – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2018/C 107/11)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji: 19 grudnia 2017 r.

Nr sprawy: 81341

Nr decyzji: 228/17/COL

Państwo EFTA: Norwegia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta): Środki pomocy państwa na rzecz pojazdów bezemisyjnych

Podstawa prawna: Przepisy VAT zostały określone w ustawie o podatku od wartości 
dodanej z dnia 19 czerwca 2009 r. nr 58 i rozporządzeniu doty
czącym podatku od wartości dodanej z dnia 15 grudnia 2009 r. 
nr 1540.

Podatek od ubezpieczeń komunikacyjnych został uregulowany 
w ustawie z dnia 19 maja 1933 r. nr 11 dotyczącej podatków 
akcyzowych oraz rozporządzeniu nr 1451 z dnia 11 grudnia 
2001 r. dotyczącym podatków akcyzowych.

Podatek od ponownej rejestracji został uregulowany w rozporzą
dzeniu z dnia 2 lipca 1986 r. nr 1430 w sprawie podatku od 
ponownej rejestracji.

Zasady amortyzacji elektrycznych samochodów dostawczych (od 
2018 r.) zostaną określone w norweskiej ustawie podatkowej 
z dnia 26 marca 1999 r. nr 14 sekcja 14-43 (4).

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Cel: Pomoc na rzecz ochrony środowiska

Forma pomocy i budżet: (i) zerowa stawka podatku VAT w odniesieniu do pojazdów bez
emisyjnych, w tym leasingu pojazdów bezemisyjnych oraz 
dostaw i przywozu akumulatorów do pojazdów bezemisyj
nych: około 3,2 mld NOK;

(ii) zwolnienie z podatku od ubezpieczeń komunikacyjnych: 
około 360 mln NOK;

(iii) zwolnienie z podatku od ponownej rejestracji: około 60 mln 
NOK; oraz

(iv) zwiększona stawka amortyzacji elektrycznych samochodów 
dostawczych: 3 mln NOK rocznie.

Czas trwania pomocy: Do dnia 31 grudnia 2023 r. w stosunku do wszelkich środków na 
rzecz wszystkich pojazdów bezemisyjnych (samochodów elek
trycznych wyposażonych w akumulatory, pojazdów napędzanych 
ogniwami paliwowymi i elektrycznych samochodów transporto
wych), z wyjątkiem zerowej stawki podatku VAT na rzecz pojaz
dów elektrycznych, która jest notyfikowana do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Sektory gospodarki: Pojazdy bezemisyjne, akumulatory do pojazdów bezemisyjnych.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministry of Finance
P.O. Box 8008 Dep.
NO-0030 Oslo
NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stro
nie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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