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ANNEX

PŘÍLOHA
[…]
návrhu rozhodnutí Rady,
kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé
alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory
{SWD(2020) 108 final}
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PŘÍLOHA
Informace, které mají být obsaženy v monitorovací zprávě podle článku 6
Odhadované dodatečné náklady. Informace se uvedou pro každý výrobek, na který se
vztahuje snížená sazba spotřební daně. Portugalské orgány do tabulky 1 doplní
alespoň následující informace, pokud jsou tyto informace k dispozici. Informace
uvedené v tabulce by měly postačovat ke stanovení toho, zda existují dodatečné
náklady zvyšující cenu místně vyráběných produktů ve srovnání s produkty
vyráběnými jinde.

1.

Tabulka 1
MADEIRA (v
eurech)

AZORY (v
eurech)

Poznámky2

Cena cukrové třtiny (za 100 kg)
Cena mučenky (za 100 kg)
Cena limetky (za 100 kg)
Cena alkoholu (za hlča3 – bez daně)
Náklady na přepravu (za kg)
Ostatní náklady1
Poznámky k tabulce:
1. Uveďte informace týkající se nákladů na vodu, energie a odpad, náklady v případě více zařízení a další související náklady.
2. Uveďte informace týkající se veškerých specifikací a objasnění, na jejichž základě byly provedeny výpočty.
3. Hektolitry čistého alkoholu.

2.

Jiné dotace. Portugalské orgány tabulku 2 doplní pro každou oblast a uvedou
veškerou další pomoc a podpůrná opatření, jejichž cílem je řešit dodatečné provozní
náklady hospodářských subjektů související se statusem nevzdálenějších regionů
Madeiry a Azor.

Tabulka 2

Pomoc /
Cílové
podpůrné Období2
odvětví3
1
opatření

Podíl
Roční
rozpočtu
Výše
výdaje v připadající
rozpočtu
eurech
na
v
(2019–
kompenzaci
eurech4
2024)5
dodatečných
nákladů6

Odhadovaný
počet
Poznámky8
příjemců
podpory7

[uveďte]
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Poznámky k tabulce:
(1)

Uveďte označení a druh opatření.

(2)

Uveďte informace o letech, v nichž bylo opatření uplatňováno.

(3)

Uveďte informace pouze o odvětvově zaměřených opatřeních.

(4)

Uveďte informace o celkovém rozpočtu opatření a o zdrojích financování.

(5)

Uveďte informace o skutečných výdajích za každý rok sledovaného období (2019–2024), jsou-li tyto údaje k
dispozici.

(6)

Uveďte přibližný odhad v % z celkového rozpočtu.

(7)

Uveďte přibližný odhad, je-li to možné.

(8)

Uveďte jakékoli komentáře a objasnění.

3.

Dopad na veřejný rozpočet. Portugalské orgány v tabulce 3 poskytnou odhadovanou
celkovou výši daní (v eurech), které nebyly vybrány v důsledku uplatněných rozdílů
ve zdanění.

Tabulka 3
2019

2020

2021

2022 2023

2024

Ušlé příjmy z daní

Dopad na celkovou hospodářskou výkonnost. Portugalské orgány tabulku 4 doplní
pro každou oblast a uvedou veškeré údaje dokazující dopad snížené spotřební daně
na socioekonomický rozvoj oblastí. Ukazatele požadované v tabulce odkazují na
výkonnost podporovaného odvětví ve srovnání s obecnou výkonností hospodářství
Madeiry a hospodářství Azor. Pokud některé ukazatele nejsou k dispozici, uveďte
alternativní údaje týkající se dopadu na celkovou hospodářskou výkonnost, které
umožní provést analýzu socioekonomického dopadu.

4.

Tabulka 4
Rok2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Poznámky3

Regionální hrubá přidaná
hodnota
-

V podporovaném
odvětví1

Celková
zaměstnanost
-

regionální

V podporovaném
odvětví1

Počet aktivních výrobců
-

V podporovaném
odvětví1

Index cenové hladiny –
pevninské Portugalsko

CS

2

CS

Index cenové hladiny v
daném regionu
Počet turistů v regionu
Poznámky k tabulce:
(9)

Uveďte informace o výrobcích rumu, likérů a pálenek.

(10)

Informace nemusí být dostupné pro všechny uvedené roky.

(11)

Uveďte poznámky a objasnění, která považujete za relevantní.

5.

Specifikace režimu. Portugalské orgány tabulku 5 doplní pro každý výrobek a pro
každou z oblastí Madeira a Azory.

Tabulka 5
Množství (v hlča1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Výroba likérů
Výroba pálenky
Výroba rumu
Likéry odeslané do pevninského Portugalska
Likéry odeslané do jiných členských států
Likéry vyvezené do třetích zemí
Pálenky
odeslané
Portugalska

do

pevninského

Pálenky odeslané do jiných členských států
Pálenky vyvezené do třetích zemí
Rum odeslaný do pevninského Portugalska
Rum odeslaný do jiných členských států
Rum vyvezený do třetích zemí
Poznámky k tabulce:
1.

6.
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Hektolitry čistého alkoholu.

Nesrovnalosti. Portugalské orgány poskytnou informace o veškerých šetřeních či
administrativních nesrovnalostech souvisejících s uplatňováním povolení, zejména o
daňových únicích nebo pašování. Uvedou rovněž podrobné informace obsahující
alespoň údaje o povaze případu, hodnotě a časovém období.
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Stížnosti. Portugalské orgány poskytnou informace o tom, zda místní, regionální či
vnitrostátní orgány obdržely jakékoli stížnosti týkající se uplatňování povolení, a to
jak od subjektů, na které se povolení vztahuje, tak od subjektů, na které se
nevztahuje.
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