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ANNEX

BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse
alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne
{SWD(2020) 108 final}
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Oplysninger, der skal medtages i den i artikel 6 omhandlede overvågningsrapport:
1.

Anslåede ekstra omkostninger. Der anføres oplysninger om hvert produkt, der er
omfattet af den reducerede punktafgiftssats. De portugisiske myndigheder udfylder
tabel 1 med mindst følgende oplysninger, når disse er tilgængelige. Oplysningerne i
tabellen skal være tilstrækkelige til at fastslå, om der er ekstra omkostninger
forbundet med produkter, der fremstilles lokalt, sammenlignet med produkter, der
fremstilles andre steder.

Tabel 1.
MADEIRA
(EUR)

AZORERNE
(EUR)

Noter2

Prisen på sukkerrør (pr. 100 kg)
Prisen på passionsfrugt (pr. 100 kg)
Prisen på limefrugt (pr. 100 kg)
Prisen på alkohol (pr. hlpa3 – eksklusive
afgifter)
Fragtomkostninger (pr. kg)
Andre omkostninger1
Noter til tabellen:
1. Angiv oplysninger om vand-, energi- og affaldsrelaterede omkostninger, omkostninger i tilfælde af flere virksomheder og
andre relevante omkostninger.
2. Angiv oplysninger om alle de specifikationer og forklaringer, der understøtter beregningsmetoderne.
3. Hektoliter ren alkohol.

2.

Andre tilskud. De portugisiske myndigheder udfylder tabel 2 for hver region, idet de
anfører alle andre typer støtte og støtteforanstaltninger til afbødning af de ekstra
driftsomkostninger, som de erhvervsdrivende har på grund af Madeiras og Azorernes
status af regioner i EU's yderste periferi.

Tabel 2.

Støtte
/
støtteforPeriode2 Målsektor3
1
anstaltning

Årlig
Budget- udgift i
beløb i EUR
EUR4
(20192024)5

Andel af
budgettet, der
kan tilregnes
kompensation
for ekstra
omkostninger6

Skønnet
antal
støttemodtagende
virksomheder7

Noter8

[angiv]
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Noter til tabellen:
(1)

Angiv betegnelse og type foranstaltning.

(2)

Oplys det antal år, foranstaltningen dækker.

(3)

Angiv kun oplysninger om sektororienterede foranstaltninger.

(4)

Angiv oplysninger om det samlede budget for foranstaltningen og kilderne til finansiering.

(5)

Oplys den faktiske udgift for hvert år i overvågningsperioden (2019-2024), hvis den er tilgængelig.

(6)

Angiv et tilnærmet skøn i % af det samlede budget.

(7)

Angiv et tilnærmet skøn, hvor det er muligt.

(8)

Anfør eventuelle kommentarer og forklaringer.

3.

Virkning for det offentlige budget. De portugisiske myndigheder udfylder tabel 3 og
anfører det samlede beløb (i EUR) for den afgift, som ikke opkræves på grund af den
anvendte satsforskel.

Tabel 3.
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Mistet
afgiftsprovenu

4.

Virkning for de samlede økonomiske resultater. De portugisiske myndigheder
udfylder tabel 4 for hver region og anfører eventuelle data, der viser virkningen af de
reducerede punktafgifter for regionernes socioøkonomiske udvikling. De indikatorer,
som kræves i tabellen, henviser til den støttede sektors resultater sammenlignet med
de generelle resultater for Madeiras økonomi og Azorernes økonomi. Hvis nogle af
indikatorerne ikke er tilgængelige, anføres alternative rapporteringsdata om
virkningen for de samlede økonomiske resultater, således at den socioøkonomiske
virkning kan analyseres.

Tabel 4.
År2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Noter3

Regional
bruttoværditilvækst
-

I den støttede sektor1

Samlet
beskæftigelse
-

regional

I den støttede sektor1

Antal aktive producenter
-

I den støttede sektor1

Prisniveauindekset for det
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portugisiske fastland
Prisniveauindekset
regionen

for

Antal turister i regionen
Noter til tabellen:
(9)

Angiv oplysninger om producenter af rom, likører og brændevin.

(10)

Oplysningerne er måske ikke tilgængelige for alle år på listen.

(11)

Anfør kommentarer og forklaringer i relevant omfang.

5.

Specifikationer for ordningen. De portugisiske myndigheder udfylder tabel 5 for
hvert produkt og for hver af de to regioner Madeira og Azorerne.

Tabel 5.
Mængde (i hlpa1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Produktion af likører
Produktion af brændevin
Produktion af rom
Likører afsendt til det portugisiske fastland
Likører afsendt til andre medlemsstater
Likører eksporteret til tredjelande
Brændevin afsendt til det portugisiske
fastland
Brændevin afsendt til andre medlemsstater
Brændevin eksporteret til tredjelande
Rom afsendt til det portugisiske fastland
Rom afsendt til andre medlemsstater
Rom eksporteret til tredjelande
Noter til tabellen:
1.

6.
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Hektoliter ren alkohol.

Uregelmæssigheder. De portugisiske myndigheder oplyser om eventuelle
efterforskninger af administrative uregelmæssigheder, navnlig vedrørende
afgiftsunddragelse og smugling, i forbindelse med anvendelsen af bemyndigelsen.
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De skal også angive detaljerede oplysninger, herunder som minimum om sagens art,
værdi og tidsperiode.

7.
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Klager. De portugisiske myndigheder oplyser, hvorvidt de lokale, regionale eller
nationale myndigheder har modtaget klager over anvendelsen af bemyndigelsen fra
enten modtagere eller andre.
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