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ZAŁĄCZNIK
Informacje, które należy zamieścić w sprawozdaniu z monitorowania, o którym mowa
w art. 6
1.

Szacunkowe koszty dodatkowe Podaje się informacje dotyczące każdego produktu
objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego. Władze portugalskie wypełniają
tabelę 1 zawierającą co najmniej następujące informacje, o ile takie informacje są
dostępne. Informacje przedstawione w tabeli powinny być wystarczające do
określenia, czy istnieją dodatkowe koszty, które zwiększają koszt produktów
wytwarzanych lokalnie w porównaniu z produktami wytwarzanymi w innym
miejscu.

Tabela 1.
MADERA (w
euro)

AZORY (w
euro)

Uwagi2

Cena trzciny cukrowej (za 100 kg)
Cena owoców passiflory (za 100 kg)
Cena limonek (za 100 kg)
Cena alkoholu (na hektolitr czystego
alkoholu3 – bez podatków)
Koszt frachtu (za kg)
Pozostałe koszty1
Uwagi do tabeli:
1. Podać informacje na temat kosztów wody, energii i kosztów związanych z odpadami, kosztów ponoszonych w przypadku
wielu zakładów oraz innych istotnych kosztów.
2. Podać informacje dotyczące wszystkich specyfikacji i wyjaśnienia, na których opierają się metody obliczeń.
3. Hektolitry czystego alkoholu.

2.

Inne subwencje Władze Portugalii wypełniają tabelę 2 dla każdego regionu,
wymieniając wszystkie pozostałe rodzaje pomocy i środki wsparcia odnoszące się do
dodatkowych kosztów operacyjnych podmiotów gospodarczych związanych ze
statusem Madery i Azorów jako regionów najbardziej oddalonych.

Tabela 2.

Pomoc /
środek
Okres2
1
wsparcia
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Roczne
Kwota
wydatki
Odnośny
w
budżecie
w EUR
sektor3
4
w EUR
(20192024)5

1

Udział
w budżecie
związany
z kompensacją
dodatkowych
kosztów6

Szacunkowa
liczba
Uwagi8
przedsiębiorstwbeneficjentów7
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[lista]
Uwagi do tabeli:
1)

Podać nazwę i rodzaj środka.

2)

Podać informacje na temat lat objętych danym środkiem.

3)

Podać informacje wyłącznie w odniesieniu do środków sektorowych.

4)

Podać informacje na temat całkowitego budżetu środka i źródeł finansowania.

5)

Podać informacje na temat rzeczywistych wydatków w kolejnych latach okresu monitorowania (2019–2024),
jeżeli są one dostępne.

6)

Proszę przedstawić przybliżone oszacowanie, w % całkowitego budżetu.

7)

W miarę możliwości podać przybliżone oszacowanie.

8)

Podać ewentualne dodatkowe uwagi i wyjaśnienia.

3.

Wpływ na budżet publiczny Władze portugalskie wypełniają tabelę 3 zawierającą
szacowaną całkowitą kwotę podatku (w EUR) niepobranego z powodu stosowanych
różnic w opodatkowaniu.

Tabela 3.
2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.
Pominięte dochody
podatkowe

Wpływ na ogólne wyniki gospodarcze Władze portugalskie wypełniają tabelę 4 dla
każdego regionu, przedstawiając wszelkie dane wykazujące wpływ obniżonego
podatku akcyzowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Wskaźniki
wymagane w tabeli odnoszą się do wyników sektora objętego wsparciem
w porównaniu z wynikami ogólnymi w gospodarce Madery i w gospodarce Azorów.
Jeżeli niektóre wskaźniki nie są dostępne, należy podać alternatywne dane dotyczące
wpływu na ogólne wyniki gospodarcze, umożliwiające analizę skutków społecznoekonomicznych.

4.

Tabela 4.
Rok2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Uwagi3

Regionalna wartość dodana
brutto
-

W sektorze objętym
wsparciem1

Ogólne
w regionie
-

Liczba

PL

zatrudnienie

W sektorze objętym
wsparciem1

aktywnych

2

PL

producentów
-

W sektorze objętym
wsparciem1

Wskaźnik poziomu cen –
Portugalia kontynentalna
Wskaźnik
w regionie

poziomu

cen

Liczba turystów w regionie
Uwagi do tabeli:
9)

Proszę przedstawić informacje na temat producentów rumu, likierów i okowity.

10)

Informacje mogą nie być dostępne dla wszystkich wymienionych lat.

11)

Proszę przedstawić uwagi i wyjaśnienia uznane za istotne.

5.

Specyfikacje systemu. Władze portugalskie wypełniają tabelę 5 w odniesieniu do
każdego produktu i każdego z regionów Madery i Azorów.

Tabela 5.
Ilość (w hektolitrach1)

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.

Produkcja likierów
Produkcja okowit
Produkcja rumu
Likiery wysyłane do Portugalii
kontynentalnej
Likiery wysyłane do innych
państw członkowskich
Likiery wywożone do państw
trzecich
Okowity wysyłane do Portugalii
kontynentalnej
Okowity wysyłane do innych
państw członkowskich
Okowity wywożone do państw
trzecich
Rum wysyłany do Portugalii
kontynentalnej
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Rum wysyłany do
państw członkowskich

innych

Rum wywożony
trzecich

państw

do

Uwagi do tabeli:
1.

PL

Hektolitry czystego alkoholu.

6.

Nieprawidłowości Władze portugalskie przekazują informacje o wszelkich
dochodzeniach w sprawie nieprawidłowości administracyjnych, w szczególności
dotyczących uchylania się od płacenia podatków lub przemytu, w kontekście
stosowania zezwolenia. Przekazują one również szczegółowe informacje, w tym co
najmniej informacje na temat charakteru sprawy, wartości i czasu.

7.

Skargi Władze portugalskie przekazują informacje na temat tego, czy władze
lokalne, regionalne lub krajowe otrzymały jakiekolwiek skargi dotyczące stosowania
zezwolenia, czy to od beneficjentów, czy też od osób niebędących beneficjentami.
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