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6 artiklassa tarkoitettuun seurantakertomukseen sisällytettävät tiedot
1.

Arvioidut lisäkustannukset. Tiedot on annettava jokaisesta tuotteesta, johon
sovelletaan alennettua valmisteverokantaa. Portugalin viranomaisten on täytettävä
taulukkoon 1 vähintään seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavilla. Taulukossa
annettujen tietojen on oltava riittävät sen määrittämiseksi, aiheutuuko
lisäkustannuksia, jotka nostavat paikallisesti tuotettavien tuotteiden kustannuksia
verrattuna muualla tuotettaviin tuotteisiin.

Taulukko 1.
MADEIRA
(euroa)

AZORIT
(euroa)

Huomautukset2

Sokeriruo’on hinta (100 kg:aa kohti)
Passiohedelmien hinta (100 kg:aa kohti)
Limettien hinta (100 kg:aa kohti)
Alkoholin hinta (hehtolitraa3 kohti –
ilman veroja)
Kuljetuskustannukset (kg:aa kohti)
Muut kustannukset 1
Taulukon alaviitteet:
1. Ilmoitetaan vesi-, energia- ja jätehuoltokustannukset, kustannukset useiden toimipaikkojen tapauksessa ja muut
asiaankuuluvat kustannukset.
2. Ilmoitetaan kaikki laskentamenetelmän perustana olevat eritelmät ja selvennykset.
3. Hehtolitraa puhdasta alkoholia.

2.

Muut tuet. Portugalin viranomaisten on täytettävä taulukko 2 kunkin alueen osalta ja
lueteltava kaikki muut avustus- ja tukitoimenpiteet, jotka kohdistuvat talouden
toimijoille Madeiran ja Azorien alueiden syrjäisen sijainnin vuoksi aiheutuviin
ylimääräisiin toimintakustannuksiin.

Taulukko 2.
Vuotuiset
Avustusmenot
Ajan– Kohde– Määrärahat
/tukitoi–
euroina
jakso2 ala3
euroina4
menpide1
(2019–
2024)5

Lisäkustannusten
korvaamiseen
liittyvä
osuus
määrärahoista6

Tuettujen
yritysten Huomau–
arvioitu
tukset8
7
määrä

[luettelo]
Taulukon alaviitteet:
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(1)

Ilmoitetaan toimenpiteen nimi ja tyyppi.

(2)

Ilmoitetaan toimenpiteen kattamat vuodet.

(3)

Ilmoitetaan ainoastaan alakohtaisia toimenpiteitä koskevat tiedot.

(4)

Ilmoitetaan toimenpiteen kokonaismäärärahat ja rahoituslähteet.

(5)

Ilmoitetaan seurantajakson (2019–2024) tosiasialliset menot vuosittain, jos saatavissa.

(6)

Ilmoitetaan likimääräinen arvio, prosentteina kokonaismäärärahoista.

(7)

Ilmoitetaan likimääräinen arvio, jos mahdollista.

(8)

Ilmoitetaan mahdolliset huomautukset ja selvennykset.

3.

Vaikutus julkiseen talouteen. Portugalin viranomaisten on täytettävä taulukkoon 3
eriytettyjen verokantojen soveltamisen vuoksi kantamatta jääneen veron arvioitu
kokonaismäärä (euroina).

Taulukko 3.
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Menetetyt verotulot

4.

Vaikutus talouden yleiseen suorituskykyyn. Portugalin viranomaisten on täytettävä
taulukko 4 kunkin alueen osalta ja ilmoitettava kaikki tiedot, jotka osoittavat
alennettujen valmisteverojen vaikutuksen alueiden sosioekonomiseen kehitykseen.
Taulukossa vaaditut indikaattorit koskevat tuetun toimialan suorituskykyä verrattuna
Madeiran talouden ja Azorien talouden yleiseen suorituskykyyn. Jos joitakin
indikaattoreita ei ole saatavissa, talouden yleiseen suorituskykyyn kohdistuvia
vaikutuksia koskeviin tietoihin on sisällytettävä vaihtoehtoisia tietoja, jotka
mahdollistavat sosioekonomisten vaikutusten analysoinnin.

Taulukko 4.
Vuosi2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Huomautukset3

Alueellinen
bruttoarvonlisäys
-

Tuetulla toimialalla1

Alueen kokonaistyöllisyys
-

Tuetulla toimialalla1

Aktiivisten
lukumäärä
-

tuottajien

Tuetulla toimialalla1

Hintatasoindeksi – MannerPortugali
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Alueen hintatasoindeksi
Alueen matkailijamäärä
Taulukon alaviitteet:
(9)

Ilmoitetaan tiedot rommin, liköörien ja tislattujen alkoholijuomien tuottajista.

(10)

Tietoja ei välttämättä ole saatavissa kaikilta luetelluilta vuosilta.

(11)

Ilmoitetaan huomautuksia ja selvennyksiä tarpeen mukaan.

5.

Järjestelmän eritelmä. Portugalin viranomaisten on täytettävä taulukko 5 kunkin
tuotteen osalta ja sekä Madeiran että Azorien alueiden osalta.

Taulukko 5.
Määrä (hehtolitraa1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Liköörien tuotanto
Tislattujen alkoholijuomien tuotanto
Rommin tuotanto
Manner-Portugaliin lähetetyt liköörit
Muihin jäsenvaltioihin lähetetyt liköörit
Kolmansiin maihin viedyt liköörit
Manner-Portugaliin
alkoholijuomat

lähetetyt

tislatut

Muihin jäsenvaltioihin
alkoholijuomat

lähetetyt

tislatut

Kolmansiin
maihin
alkoholijuomat

viedyt

tislatut

Manner-Portugaliin lähetetty rommi
Muihin jäsenvaltioihin lähetetty rommi
Kolmansiin maihin viety rommi
Taulukon alaviitteet:
1.

6.
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Hehtolitraa puhdasta alkoholia.

Sääntöjenvastaisuudet. Portugalin viranomaisten on luvan soveltamisen yhteydessä
ilmoitettava mahdollisista hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia ja erityisesti verojen
kiertoa tai salakuljetusta koskevista tutkimuksista. Niiden on annettava myös
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yksityiskohtaiset tiedot vähintään asianomaisen tapauksen luonteesta, arvosta ja
ajanjaksosta.

7.
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Kantelut. Portugalin viranomaisten on ilmoitettava, ovatko paikalliset, alueelliset tai
kansalliset viranomaiset vastaanottaneet luvan soveltamista koskevia kanteluja joko
tuensaajilta tai muilta osapuolilta.
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