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k
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ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité
alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory
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PRÍLOHA
Informácie, ktoré sa majú uviesť v monitorovacej správe podľa článku 6
1.

Odhadované dodatočné náklady. Poskytnú sa informácie o každom výrobku, na
ktorý sa znížená sadzba spotrebnej dane vzťahuje. Portugalské orgány doplnia do
tabuľky 1 aspoň tieto informácie, ak sú k dispozícii. Informácie uvedené v tabuľke
musia postačovať na určenie toho, či existujú dodatočné náklady, ktoré zvyšujú
náklady na miestne vyrábané výrobky v porovnaní s výrobkami vyrábanými inde.

Tabuľka 1
Madeira
(v eurách)

Azory
(v eurách)

Poznámky2

Cena cukrovej trstiny (za 100 kg)
Cena mučenky (za 100 kg)
Cena limetky (za 100 kg)
Cena alkoholu (za hl čistého alkoholu3 –
bez daní)
Prepravné náklady (za kg)
Ostatné náklady1
Poznámky k tabuľke:
1. Uveďte informácie o nákladoch na vodu, energiu a odpad, nákladoch v prípade viacerých zariadení a iných relevantných
nákladoch.
2. Uveďte informácie o všetkých špecifikáciách a objasneniach, ktoré sú základom pre metódy výpočtu.
3. Hektoliter čistého alkoholu.

2.

Iné dotácie. Portugalské orgány vyplnia tabuľku 2 za každý región a uvedú všetky
ostatné opatrenia pomoci a podporné opatrenia, ktorých cieľom je riešiť dodatočné
prevádzkové náklady hospodárskych subjektov súvisiace so statusom
najvzdialenejších regiónov Madeira a Azory.

Tabuľka 2

Opatrenie
pomoci/podporné Obdobie2
opatrenie1

Ročné
výdavky
Cieľový Rozpočet
v EUR
sektor3 v EUR4
(2019 –
2024)5

Podiel
rozpočtu
pridelený na
kompenzáciu
dodatočných
nákladov6

Odhadovaný
počet
Poznámk
prijímajúcich
podnikov7

[Uveďte zoznam]
Poznámky k tabuľke:
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(1)

Uveďte názov a druh opatrenia.

(2)

Uveďte informácie o rokoch, na ktoré sa opatrenie vzťahuje.

(3)

Poskytnite informácie len v prípade sektorovo orientovaných opatrení.

(4)

Uveďte informácie o celkovom rozpočte opatrenia a zdrojoch financovania.

(5)

Uveďte informácie o skutočných výdavkoch za každý rok v období monitorovania (2019 – 2024), ak sú
k dispozícii.

(6)

Uveďte približný odhad v % celkového rozpočtu.

(7)

Tam, kde je to možné, uveďte približný odhad.

(8)

Uveďte akékoľvek pripomienky a objasnenia.

3.

Vplyv na verejný rozpočet. Portugalské orgány vyplnia tabuľku 3, v ktorej uvedú
odhadovanú celkovú sumu dane (v eurách), ktorá nebola vybraná z dôvodu
uplatňovaných daňových rozdielov.

Tabuľka 3
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Ušlé daňové príjmy

Vplyv na celkovú hospodársku výkonnosť. Portugalské orgány vyplnia tabuľku 4 za
každý región a uvedú akékoľvek údaje preukazujúce vplyv znížených spotrebných
daní na sociálno-hospodársky rozvoj regiónov. Ukazovatele požadované v tabuľke sa
týkajú výkonnosti podporovaného sektora v porovnaní s celkovou výkonnosťou
hospodárstva Madeiry a hospodárstva Azor. Ak niektoré z ukazovateľov nie sú
k dispozícii, uveďte alternatívne vykazované údaje o vplyve na celkovú hospodársku
výkonnosť, ktoré umožnia vykonať analýzu sociálno-ekonomického vplyvu.

4.

Tabuľka 4
Rok2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Poznámky3

Regionálna hrubá pridaná
hodnota
-

V podporovanom
sektore1

Celkové
zamestnanie
-

regionálne

V podporovanom
sektore1

Počet aktívnych výrobcov
-

V podporovanom
sektore1

Index cenovej hladiny –
pevninská časť Portugalska
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Index
cenovej
v regióne

hladiny

Počet turistov v regióne
Poznámky k tabuľke:
(9)

Uveďte informácie o výrobcoch rumu, likérov a vínnych destilátov.

(10)

Informácie nemusia byť dostupné pre všetky uvedené roky.

(11)

Uveďte pripomienky a objasnenia, ktoré považujete za relevantné.

5.

Špecifikácie režimu. Portugalské orgány vyplnia tabuľku 5 za každý výrobok a za
každý z regiónov Madeira a Azory.

Tabuľka 5
Množstvo (v hl čistého alkoholu1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Výroba likérov
Výroba vínnych destilátov
Výroba rumu
Likéry odoslané
Portugalska

na

pevninskú

časť

Likéry odoslané do iných členských štátov
Likéry vyvezené do tretích krajín
Vínne destiláty odoslané na pevninskú časť
Portugalska
Vínne destiláty odoslané do iných členských
štátov
Vínne destiláty vyvezené do tretích krajín
Rum odoslaný
Portugalska

na

pevninskú

časť

Rum odoslaný do iných členských štátov
Rum vyvezený do tretích krajín
Poznámky k tabuľke:
1.
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Hektoliter čistého alkoholu.
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6.

Nezrovnalosti. Portugalské orgány v súvislosti s uplatňovaním povolenia poskytujú
informácie o všetkých vyšetrovaniach administratívnych nezrovnalostí, najmä
o daňových únikoch alebo pašovaní. Poskytujú aj podrobné informácie obsahujúce
aspoň údaje o povahe prípadu, hodnote a časovom období.

7.

Sťažnosti. Portugalské orgány poskytujú informácie o tom, či miestne, regionálne
alebo vnútroštátne orgány dostali akékoľvek sťažnosti týkajúce sa uplatňovania
povolenia, či už od subjektov, na ktoré sa povolenie vzťahuje, alebo od subjektov, na
ktoré sa povolenie nevzťahuje.
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