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ANNEX

PRILOGA
k
predlogu sklepa Sveta
o dovoljenju Portugalski, da uporablja nižje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne
proizvode, proizvedene v avtonomnih regijah Madeira in Azori
{SWD(2020) 108 final}
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PRILOGA
Informacije, ki jih je treba navesti v poročilu o spremljanju iz člena 6
1.

Ocenjeni dodatni stroški. Informacije se navedejo za vsak proizvod, ki je upravičen
do nižje trošarinske stopnje. Portugalski organi izpolnijo preglednico 1 z vsaj
naslednjimi informacijami, če so take informacije na voljo. Informacije, navedene v
preglednici, zadostujejo za ugotovitev, ali obstajajo dodatni stroški, ki povečujejo
stroške lokalno proizvedenih proizvodov v primerjavi s proizvodi, proizvedenimi
drugje.

Preglednica 1:
MADEIRA
(v eurih)

AZORI
(v eurih)

Opombe2

Cena sladkornega trsa (na 100 kg)
Cena pasijonke (na 100 kg)
Cena limete (na 100 kg)
Cena alkohola (na hča3 – brez davkov)
Stroški prevoza (na kg)
Drugi stroški1
Opombe k preglednici:
1. Navedite informacije o stroških, povezanih z vodo, energijo in odpadki, stroških v primeru več poslovnih enot in drugih
zadevnih stroških.
2. Navedite informacije o vseh specifikacijah in pojasnilih, na katerih temeljijo metode izračuna.
3. V hektolitrih čistega alkohola.

2.

Druge subvencije. Portugalski organi v preglednici 2 za vsako regijo navedejo vse
druge ukrepe pomoči in podpore, ki se nanašajo na dodatne operativne stroške
gospodarskih subjektov, povezanih s statusom najbolj oddaljenih regij Madeira in
Azori.

Preglednica 2:

Ukrep
Ciljni
Obdobje2
pomoči/podpore1
sektor3

Letni
Znesek
odhodki,
proračuna v EUR
v EUR4
(2019–
2024)5

Delež
proračuna,
ki se pripiše
dodatnim
stroškom
nadomestila6

Ocenjeno
število
Opombe8
upravičenih
podjetij7

[seznam]
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1
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Opombe k preglednici:
(1)

Navedite poimenovanje in vrsto ukrepa.

(2)

Navedite informacije o letih, ki jih ukrep zajema.

(3)

Navedite informacije samo za sektorsko usmerjene ukrepe.

(4)

Navedite informacije o skupnem proračunu ukrepa in virih financiranja.

(5)

Navedite informacije o dejanskih letnih odhodkih v obdobju spremljanja (2019–2024), če so na voljo.

(6)

Navedite približno oceno, v % skupnega proračuna.

(7)

Navedite približno oceno, kadar je to izvedljivo.

(8)

Navedite pripombe in pojasnila.

3.

Vpliv na javni proračun. Portugalski organi v preglednici 3 navedejo ocenjeni skupni
znesek (v EUR) davka, ki ni bil pobran zaradi uporabe razlik v obdavčitvi.

Preglednica 3:
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Izpad prihodka od
davkov

4.

Vpliv na splošno gospodarsko uspešnost. Portugalski organi v preglednici 4 za vsako
regijo navedejo vse podatke, ki dokazujejo vpliv nižjih trošarin na socialnogospodarski razvoj regij. Kazalniki, ki se zahtevajo v preglednici, se nanašajo na
uspešnost sektorja, ki prejema podporo, v primerjavi s splošno uspešnostjo
gospodarstva na Madeiri in na Azorih. Če nekateri kazalniki niso na voljo, se
vključijo podatki iz alternativnih poročil o vplivu na splošno gospodarsko uspešnost,
ki omogočajo analizo socialno-ekonomskega vpliva.

Preglednica 4:
Leto2
Regionalna
vrednost

bruto

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Opombe3

dodana

‒ v sektorju, ki prejema
podporo1

Splošna
zaposlenost

regionalna

‒ v sektorju, ki prejema
podporo1

Število
proizvajalcev

aktivnih

‒ v sektorju, ki prejema
podporo1

Indeks ravni cen – celinski
del Portugalske
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Indeks ravni cen v regiji
Število turistov v regiji
Opombe k preglednici:
(9)

Navedite informacije o proizvajalcih ruma, likerjev in žganja.

(10)

Informacije morda niso na voljo za vsa navedena leta.

(11)

Navedite pripombe in pojasnila, kot je ustrezno.

5.

Specifikacije režima. Portugalski organi izpolnijo preglednico 5 za vsak proizvod in
za vsako regijo Madeire in Azorov.

Preglednica 5.
Količina (v hča1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proizvodnja likerjev
Proizvodnja žganja
Proizvodnja ruma
Likerji, odposlani v celinski del Portugalske
Likerji, odposlani v druge države članice
Likerji, izvoženi v tretje države
Žganje, odposlano v celinski del Portugalske
Žganje, odposlano v druge države članice
Žganje, izvoženo v tretje države
Rum, odposlan v celinski del Portugalske
Rum, odposlan v druge države članice
Rum, izvožen v tretje države
Opombe k preglednici:
1.

6.

SL

V hektolitrih čistega alkohola.

Nepravilnosti. Portugalski organi v okviru uporabe dovoljenja navedejo informacije
o kakršnih koli preiskavah upravnih nepravilnosti, zlasti o izogibanju davkom ali
tihotapljenju. Navedejo tudi podrobne informacije, ki vključujejo vsaj informacije o
naravi zadeve, vrednosti in časovnem obdobju.
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7.
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Pritožbe. Portugalski organi navedejo informacije o tem, ali so lokalni, regionalni ali
nacionalni organi prejeli kakršne koli pritožbe s strani upravičencev ali
neupravičencev v zvezi z uporabo dovoljenja.
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