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Tárgy:

A kikötők adózása

2013 júliusában a Bizottság a kikötőrendszerekkel és azok adózásával kapcsolatos kérdőívet küldött
körbe a tagállamoknak az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok fényében a kikötők
helyzetének tisztázása céljából. Azóta – a kérdőív alapján – a Bizottság három tagállammal
(Hollandia, Franciaország és Belgium) szemben a társasági adó alóli mentességgel kapcsolatos
hivatalos eljárást indított. A Bizottság úgy véli, hogy ez az adómentesség állami támogatásnak
minősül, és ezáltal torzítja a versenyt.
Az európai kikötők azonban nem ugyanolyan társadalmi-gazdasági szereplők, mint a többi. A kikötői
hatóságoknak időnként közfeladatokat is el kell látniuk, például vízi rendészeti műveleteket kell
végrehajtaniuk vagy megfelelő hozzáférést kell biztosítaniuk egyéb közlekedési szolgáltatók
(nevezetesen a kotrást végzők) számára is. Ezenkívül hozzájárulnak az ellátott területek gazdasági és
szociális fejlődéséhez. Az európai közlekedési térkép oszlopaiként hozzáférési pontokként és alapvető
fontosságú intermodális csomópontokként működnek, továbbá döntő szerepet játszanak az egész
ország áru- és energiaellátásában. Végső soron ez a jogbizonytalanság és az államonként eltérő
megközelítés rendkívül bonyolulttá teszik a beruházási kilátásokat a kikötők és az őket támogató helyi
hatóságok számára egyaránt.
A fentiek fényében:
–

átláthatóbbá tudja-e tenni a Bizottság a 2013 júliusában a tagállamoknak körbeküldött kérdőív
eredményét?

–

vállalja-e a Bizottság, hogy megközelítésében figyelembe veszi a kikötők fent ismertetett
jellegzetességeit és pozitív externáliáit?
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