ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 18.6.2020
COM(2020) 240 final
ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
πρότασης απόφασης του Συμβουλίου
με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης για ορισμένα αλκοολούχα προϊόντα που παράγονται στις αυτόνομες
περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών
{SWD(2020) 108 final}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση παρακολούθησης που
αναφέρεται στο άρθρο 6
1.

Εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε προϊόν
που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι αρχές της
Πορτογαλίας συμπληρώνουν τον πίνακα 1 τουλάχιστον με τις ακόλουθες
πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον πίνακα
πρέπει να είναι επαρκείς προκειμένου να προσδιοριστεί αν υπάρχει πρόσθετο
κόστος, το οποίο αυξάνει το κόστος των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε
σύγκριση με τα προϊόντα που παράγονται αλλού.

Πίνακας 1.
ΜΑΔΕΡΑ (σε
ευρώ)

ΑΖΟΡΕΣ (σε
ευρώ)

Σημειώσεις2

Τιμή ζαχαροκάλαμου (ανά 100 kg)
Τιμή καρπών της ροιάς (fruits de la
passion) (ανά 100 kg)
Τιμή γλυκολέμονου (ανά 100 kg)
Τιμή αλκοόλης (ανά hlpa3 - εκτός φόρων)
Κόστος εμπορευματικής μεταφοράς (ανά
kg)
Λοιπές δαπάνες1
Σημειώσεις στον πίνακα:
1. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το κόστος όσον αφορά το νερό, την ενέργεια και τα απόβλητα, το κόστος σε περίπτωση
πολλαπλών εγκαταστάσεων και άλλες σχετικές δαπάνες.
2. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με όλες τις προδιαγραφές και διευκρινίσεις στις οποίες στηρίζονται οι μέθοδοι
υπολογισμού.
3. Εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.

2.

Λοιπές επιδοτήσεις. Οι πορτογαλικές αρχές συμπληρώνουν στον πίνακα 2 για κάθε
περιφέρεια όλα τα λοιπά μέτρα ενίσχυσης και στήριξης για την κάλυψη των
πρόσθετων λειτουργικών δαπανών των οικονομικών φορέων που συνδέονται με τον
εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα των περιφερειών της Μαδέρας και των Αζορών.

Πίνακας 2.

Μέτρο
ενίσχυσης / Περίοδος2
στήριξης1

EL

Ετήσιες
Ποσό
δαπάνες,
Στοχευόμενος
προϋπολογισμού σε EUR
3
τομέας
σε EUR4
(20192024)5

1

Μερίδιο
του
προϋπολογισμού
που μπορεί να
καταλογιστεί σε
αντιστάθμιση
του πρόσθετου

Εκτιμώμενος
αριθμός
δικαιούχων
επιχειρήσεων

EL

κόστους6
[κατάλογος]
Σημειώσεις στον πίνακα:
(1)

Αναφέρετε την ονομασία και το είδος του μέτρου.

(2)

Παρέχετε πληροφορίες για τα έτη που καλύπτει το μέτρο.

(3)

Παρέχετε πληροφορίες μόνο για τομεακά μέτρα.

(4)

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου και τις πηγές χρηματοδότησης.

(5)

Παρέχετε πληροφορίες για τις πραγματικές δαπάνες, σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο παρακολούθησης (20192024), εφόσον είναι διαθέσιμες.

(6)

Παραθέστε κατά προσέγγιση εκτίμηση, σε % του συνολικού προϋπολογισμού.

(7)

Παραθέστε κατά προσέγγιση εκτίμηση, όπου αυτό είναι εφικτό.

(8)

Υποβάλλετε παρατηρήσεις και διευκρινίσεις.

3.

Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πορτογαλικές αρχές συμπληρώνουν
στον πίνακα 3 το εκτιμώμενο συνολικό ποσό (σε EUR) μη εισπραττόμενων φόρων
λόγω της εφαρμοζόμενης διαφοροποιημένης φορολόγησης.

Πίνακας 3.
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Διαφυγόντα
φορολογικά έσοδα

Επιπτώσεις στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις. Οι πορτογαλικές αρχές
συμπληρώνουν στον πίνακα 4 για κάθε περιφέρεια τυχόν δεδομένα από τα οποία
προκύπτει ότι οι μειωμένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης έχουν επίπτωση στην
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. Οι δείκτες που απαιτούνται στον
πίνακα αφορούν τις επιδόσεις του υποστηριζόμενου τομέα σε σύγκριση με τις
γενικές επιδόσεις της οικονομίας της Μαδέρας και της οικονομίας των Αζορών. Εάν
ορισμένοι δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν
εναλλακτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις τα
οποία καθιστούν εφικτή την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

4.

Πίνακας 4.
Έτος2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σημειώσεις3

Περιφερειακή ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία
-

Στον υποστηριζόμενο
τομέα1

Συνολική
περιφερειακή
απασχόληση
-

EL

Στον υποστηριζόμενο
τομέα1

2
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Αριθμός
παραγωγών
-

ενεργών

Στον υποστηριζόμενο
τομέα1

Δείκτης επιπέδου τιμών —
ηπειρωτική Πορτογαλία
Δείκτης επιπέδου τιμών της
περιφέρειας
Αριθμός τουριστών
περιφέρειας

της

Σημειώσεις στον πίνακα:
(9)

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς ρουμιού, λικέρ και αποσταγμάτων.

(10)

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα έτη που απαριθμούνται.

(11)

Υποβάλλετε παρατηρήσεις και διευκρινίσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

5.

Προδιαγραφές του καθεστώτος. Οι πορτογαλικές αρχές συμπληρώνουν τον πίνακα 5
για κάθε προϊόν και για κάθε περιφέρεια της Μαδέρας και των Αζορών.

Πίνακας 5.
Ποσότητα (σε hlpa1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Παραγωγή λικέρ
Παραγωγή αποσταγμάτων
Παραγωγή ρουμιού
Λικέρ που αποστέλλονται στην ηπειρωτική
Πορτογαλία
Λικέρ που αποστέλλονται σε άλλα κράτη
μέλη
Λικέρ που εξάγονται σε τρίτες χώρες
Αποστάγματα που αποστέλλονται
ηπειρωτική Πορτογαλία

στην

Αποστάγματα που αποστέλλονται σε άλλα
κράτη μέλη
Αποστάγματα που εξάγονται σε τρίτες χώρες
Ρούμι που αποστέλλεται στην ηπειρωτική
Πορτογαλία
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Ρούμι που αποστέλλεται σε άλλα κράτη
μέλη
Ρούμι που εξάγεται σε τρίτες χώρες
Σημειώσεις στον πίνακα:
1.

EL

Εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.

6.

Παρατυπίες. Οι πορτογαλικές αρχές παρέχουν πληροφορίες για τυχόν έρευνες
διοικητικών παρατυπιών, ιδίως όσον αφορά υποθέσεις φοροδιαφυγής ή
λαθρεμπορίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της άδειας. Παρέχουν επίσης αναλυτικές
πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τη
φύση της υπόθεσης, την αξία και τη χρονική περίοδο.

7.

Καταγγελίες. Οι πορτογαλικές αρχές παρέχουν πληροφορίες για το αν οι τοπικές,
περιφερειακές ή εθνικές αρχές έχουν λάβει καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή
της άδειας, είτε από δικαιούχους είτε από μη δικαιούχους.

4
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5
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