
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

Állami támogatás engedélyezése az EGT-megállapodás 61. cikkének és a Felügyeleti és Bírósági
Megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikke (3) bekezdésének értelmében

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kifogást nem tartalmazó határozata

(2008/C 263/02)

A határozat elfogadásának
időpontja:

2008. július 9.

Ügyszám: 64967

EFTA-állam: Norvégia

A támogatás megnevezése
(és/vagy a kedvezményezett
neve):

Tax refund scheme for seafarers aboard passenger vessels in the
Norwegian Ordinary Shipping Register (NOR) (A Norvég Általános
Hajózási Regiszter (NOR) szerint nyilvántartott személyszállító hajókon
foglalkoztatott tengerészek adó-visszatérítési programja)

Jogalap: Budgetary Decision No 616 of the Norwegian Parliament of 20 June
2008 (A norvég parlament 2008. június 20-i 616. sz. költségvetési
határozata)

Az intézkedés típusa: Adó-visszatérítés

Célkitűzés: A tengerészek foglalkoztatására kialakított adó-visszatérítési program fő
célja a norvég és EGT-beli tengerészek foglalkoztatási szintjének meg-
őrzése és növelése, a tengerészek felvételének és minőségi képzésének
biztosítása és a tengerészeket foglalkoztató vállalatok versenyképessé-
gének javítása. A program szélesebb stratégiai célja egyúttal a tengeri
iparágakban alkalmazott általános know-how megőrzése és fejlesztése,
valamint a biztonság javítása

Költségvetés: A 2008. költségvetési évre előirányzott összeg a bejelentett módosí-
tások nyomán 1 777 millió NOK (mintegy 223,3 millió EUR)

A támogatás intenzitása: A program keretében a hajótulajdonosoknak visszatérítik a tenge-
részektől beszedett adókat és társadalombiztosítási járulékokat, valamint
a hajótulajdonos által befizetett társadalombiztosítási járulékokat.

A visszatérítés mértéke semmiképpen nem haladja meg a befizetett
jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékok összegét.

A visszatérítés maximális összege a bejelentett módosítás értelmében
2008-ban személyenként és évente 198 000 NOK (24 884 EUR)

Időtartam: 2016. január 1-jéig

Érintett gazdasági ágazatok: Tengerészet

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe:

Ministry of Trade and Industry (Kereskedelmi és Ipari Minisztérium)
PO Box 8014 Dep
N-0030 Oslo

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az EFTA Felügyeleti Hatóság
alábbi internetcímén található meg:

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