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Przedmiot: Opodatkowanie portów
W celu wyjaśnienia sytuacji portów w świetle przepisów unijnych w zakresie pomocy państwa, w lipcu
2013 r. Komisja przesłała do wszystkich państw członkowskich kwestionariusz dotyczący systemów
portowych i ich opodatkowania. Od tego czasu Komisja uruchomiła na podstawie kwestionariusza
formalne procedury odnoszące się do zwolnienia z podatku od osób prawnych portów w trzech
państwach członkowskich (Holandii, Francji i Belgii). Komisja uważa, że zwolnienie z podatku stanowi
pomoc państwa, co zakłóca konkurencję.
Europejskie porty nie są jednak typowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi. Władze portowe
mogą czasem wykonywać zadania publiczne, takie jak operacje policji wodnej lub działania
zapewniające wszystkim operatorom transportowym (zwłaszcza pogłębiarkom) odpowiedni dostęp do
portów. Porty uczestniczą również w rozwoju gospodarczym i społecznym obszarów, które obsługują.
Porty stanowią podstawę europejskiej sieci transportu, jako że są punktami dostępu i niezbędnymi
węzłami intermodalnymi oraz odgrywają decydującą rolę w dostarczaniu całemu krajowi towarów i
energii. Ostatecznie brak stabilności prawa i różne podejścia do kwestii portów w poszczególnych
państwach znacznie oddalają perspektywy inwestycyjne portów oraz władz, które je wspierają.
W związku z powyższym czy Komisja może:
–

przedstawić w sposób bardziej przejrzysty wyniki kwestionariusza wysłanego do państw
członkowskich w lipcu 2013 roku?

–

zobowiązać się do uwzględnienia w swoim podejściu wyżej wymienionych cech i pozytywnego
wpływu zewnętrznego portów?
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