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MELLÉKLET
a következőhöz:
Javaslat
A Tanács határozata
Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek auronóm
régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes
jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről
{SWD(2020) 108 final}

HU

HU

MELLÉKLET
A 6. cikkben említett nyomonkövetési jelentésben feltüntetendő információk
1.

Becsült többletköltségek. Az információkat minden olyan termék tekintetében
közölni kell, amelyre a kedvezményes jövedékiadó-mérték vonatkozik. A portugál
hatóságoknak legalább az alábbi információkkal kell kitölteniük az 1. táblázatot,
amennyiben az adott információk rendelkezésre állnak. A táblázatban közölt
információknak elegendőnek kell lenniük annak meghatározásához, hogy felmerül-e
olyan többletköltség, amely növeli a helyben előállított termékek költségét a máshol
előállított termékekéhez képest.

1. táblázat
MADEIRA
(EUR)

AZORISZIGETEK
(EUR)

Megjegyzések2

Nádcukor ára (100 kg-ra vetítve)
Passiógyümölcs ára (100 kg-ra vetítve)
Zöldcitrom ára (100 kg-ra vetítve)
Alkohol ára (hlpa-ra3 vetítve – adók
nélkül)
Szállítási költség (1 kg-ra vetítve)
Egyéb költségek1
Megjegyzések a táblázathoz:
1. Adjanak tájékoztatást a vízzel, energiával és hulladékkal kapcsolatos költségekről, a több létesítmény esetén felmerülő
költségekről és az egyéb releváns költségekről!
2. Adjanak tájékoztatást a számítási módszereket alátámasztó valamennyi pontosításról és egyértelműsítésről!
3. Hektoliter tiszta alkohol.

2.

Egyéb szubvenciók. A portugál hatóságoknak mindegyik régióra vonatkozóan ki kell
tölteniük a 2. táblázatot, felsorolva a Madeira és az Azori-szigetek régióinak távoli
fekvéséhez kapcsolódó összes olyan egyéb támogatási intézkedést, amely a
gazdasági szereplők működési többletköltségeit kezeli.

2. táblázat

Támogatási Időintézkedés1 szak2
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Célágazat3

Költségvetés
összege
EUR-ban4

Éves
kiadás
EURban
(2019–
2024)5

1

A
többletköltségek
Kedvezményezett
kompenzálásának vállalkozások
betudható
becsült száma7
6
költségvetésrész

Megjegyzések8

HU

[felsorolás]
Megjegyzések a táblázathoz:
(1)

Közöljék az intézkedés megnevezését és típusát!

(2)

Adjanak tájékoztatást az intézkedés által lefedett évekről!

(3)

Csak az ágazatorientált intézkedésekre vonatkozóan adjanak tájékoztatást!

(4)

Adjanak tájékoztatást az intézkedés általános költségvetéséről és a finanszírozási forrásokról!

(5)

Közöljenek információkat a nyomonkövetési időszak (2019–2024) alatti, évenkénti tényleges kiadásokról,
amennyiben rendelkezésre állnak ilyen információk!

(6)

Közöljenek közelítő becslést a teljes költségvetés %-os arányaként kifejezve!

(7)

Közöljenek közelítő becslést, amennyiben lehetséges!

(8)

Tegyenek észrevételeket és szolgáljanak további felvilágosítással!

3.

Az állami költségvetésre kifejtett hatás. A portugál hatóságoknak az alkalmazott
differenciált adóztatás miatt be nem szedett adó (EUR-ban kifejezett) becsült
összegének megadásával kell kitölteniük a 3. táblázatot.

3. táblázat
2019
Adóbevételről
lemondás

4.

2020

2021

2022 2023

2024

való

Az általános gazdasági teljesítményre gyakorolt hatás. A portugál hatóságoknak
mindkét régióra vonatkozóan ki kell tölteniük a 4. táblázatot azoknak az adatoknak a
megadásával, amelyek szemléltetik a kedvezményes jövedéki adóknak a régiók
társadalmi-gazdasági fejlődésére kifejtett hatását. A táblázatban előírt mutatók arra
vonatkoznak, hogy a támogatott ágazat milyen teljesítményt ért el Madeira, illetve az
Azori-szigetek általános gazdasági teljesítményéhez képest. Ha egyes mutatók nem
állnak rendelkezésre, az általános gazdasági teljesítményre kifejtett hatásra
vonatkozó alternatív adatokat kell feltüntetni, amelyek lehetővé teszik a társadalmigazdasági hatás elemzését.

4. táblázat
Év2
Regionális
hozzáadott érték
-
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2020

2021

2022

2023

2024

Megjegyzések3

bruttó

A támogatott
ágazatban1

Teljes
foglalkoztatás
-

2019

regionális

A támogatott
ágazatban1

2
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Aktív termelők száma
-

A támogatott
ágazatban1

Árszínvonalindex
–
Portugália
kontinentális
területe
A régió árszínvonalindexe
Turisták száma a régióban
Megjegyzések a táblázathoz:
(9)

Adják meg a rum-, likőr- és párlattermelőkre vonatkozó információkat!

(10)

Előfordulhat, hogy az összes felsorolt évre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre az információk.

(11)

Közöljék a relevánsnak ítélt észrevételeket és felvilágosításokat!

5.

A rendszer részletezése. A portugál hatóságoknak mindegyik termékre és mindkét
régióra – Madeirára és az Azori-szigetekre – vonatkozóan ki kell tölteniük az
5. táblázatot.

5. táblázat
Mennyiség (hlpa-ban1 kifejezve)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Likőrtermelés
Párlattermelés
Rumtermelés
Portugália kontinentális területére feladott
likőrök
Más tagállamokba feladott likőrök
Harmadik országokba exportált likőrök
Portugália kontinentális területére feladott
párlatok
Más tagállamokba feladott párlatok
Harmadik országokba exportált párlatok
Portugália kontinentális területére feladott
rum
Más tagállamokba feladott rum
Harmadik országokba exportált rum
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3
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Megjegyzések a táblázathoz:
1.

HU

Hektoliter tiszta alkohol.

6.

Szabálytalanságok. A portugál hatóságoknak tájékoztatást kell adniuk az engedély
alkalmazásával összefüggésben felmerülő igazgatási szabálytalanságokra –
különösen az adókijátszásra vagy a csempészetre – irányuló vizsgálatokról.
Ezenkívül részletes információkkal kell szolgálniuk legalább az ügy jellegéről,
valamint az érintett értékről és időszakról.

7.

Panaszok. A portugál hatóságoknak tájékoztatást kell adniuk arról, hogy az engedély
alkalmazásával kapcsolatban érkezett-e panasz a helyi, regionális vagy nemzeti
hatóságokhoz, akár a kedvezményezettektől, akár másoktól.
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