
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK 

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 

Az EFTA-államok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 
bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) XV. mellékletének 1j. pontjában említett 

jogi aktus alapján nyújtott állami támogatás tekintetében 

(2009/C 150/09) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 1/09 ENV 

EFTA-állam Norvégia 

Az EFTA-állam azonosítója 08/4857 

Régió A régió neve (NUTS) ( 1 ) 
Nem régióspecifikus 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 

A támogatást odaítélő hatóság Név Vám- és Jövedéki Adóügyi Főosz
tály 

Internetes Postboks 8122 Dep 
0032 Oslo 
NORWAY 

cím www.toll.no 

A támogatási intézkedés jogcíme A fűtőolaj csökkentett alap-adókulcsa 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos lapban megjelent támo
gatás elérhetősége) 

A fűtőolaj alap adókulcsáról szóló 2008. november 27-i parlamenti 
határozat 
A jövedéki adókról szóló 2001. december 11-i rendelet 4-5-2. §. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.lovdata.no/for/sf/sv/fd-20081127-1295.html 

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html 

http://www.toH.no/upIoad/aarsnmdskriv/2009MineraIske% 
20produkter%202.pdf 

Az intézkedés típusa Támogatási program Adókedvezmény 

Ad hoc támogatás A kedvezményezett neve 

A létező támogatási intézkedés módosítása az EFTA Felügyeleti Hatóság támo
gatási száma: 63030 

Határidő-hosszabbítás 

Módosítás
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Időtartam ( 3 ) Támogatási program 2009.1.1.–2018.12.31. 

Az odaítélés időpontja ( 4 ) Ad hoc támogatás folyamatos 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazda
sági ágazat 

Meghatározott ágazatok Adja meg 
a NACE Rev. 2. szerinti beso
rolást ( 5 ) 

24. Vegyipar és gyógyszeripar, 
azaz Színezék– és pigmentgyártók 

A kedvezményezett típusa Kkv Minden színezék– és pigmentgyártó 

Nagyvállalat Minden színezék– és pigmentgyártó 

A költségvetés A program keretében előirányzott 
teljes éves költségvetési összeg ( 6 ) 

évente 15 millió NOK 

A vállalkozás számára juttatott ad 
hoc támogatás teljes összege ( 7 ) 

NOK… (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített 
rész ( 8 ) 

NOK… (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adópolitikai intézkedés Adókedvezmény 

( 1 ) NUTS – a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. 
( 2 ) Az EGT-megállapodás 61. cikke (3) bekezdésének c) pontja, vegyes területek, olyan területek, amelyek nem jogosultak regionális 

támogatásra 
( 3 ) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. 
( 4 ) A támogatást abban az időpontban kell odaítéltnek tekinteni, amikor a kedvezményezett az alkalmazandó nemzeti jogszabály alapján 

jogot szerez arra, hogy megkapja a támogatást. 
( 5 ) NACE Rev. 2 – gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben. 
( 6 ) Támogatási program esetén: Adja meg a program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeget, vagy az éves becsült adóalap- 

csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában. 
( 7 ) Ad hoc támogatás nyújtása esetén: Adja meg a teljes támogatási összeget/adóalap-csökkenést. 
( 8 ) Kezességvállalás esetén adja meg a kezességvállalással biztosított kölcsönök (maximális) összegét. 

II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) 

Célkitűzések (lista) Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 
Maximális támogatási összeg NOK-ban 

Kkv – többlet
támogatás % 

Környezetvédelmi 
támogatások 
(17–25. cikk) 

Környezeti adók csökkentése 
formájában nyújtott támogatás 
(25. cikk) 

évente 15 millió NOK
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