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dokumentam
Priekšlikums Padomes lēmumam,
ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem
Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem
{SWD(2020) 108 final}
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PIELIKUMS
Informācija, kas iekļaujama 6. pantā minētajā uzraudzības ziņojumā
Aplēstās papildu izmaksas. Informāciju sniedz par katru produktu, kam piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Portugāles iestādes aizpilda 1. tabulu, norādot
vismaz zemāk prasīto informāciju, ja šāda informācija ir pieejama. Tabulā norāda
informāciju, kas ir pietiekama, lai noteiktu, vai pastāv papildu izmaksas, kuru dēļ
vietējā ražojuma produktu izmaksas salīdzinājumā ar citur ražotiem produktiem ir
lielākas.

1.

1. tabula.
MADEIRA
(euro)

AZORU
SALAS (euro)

Piezīmes2

Cukurniedru cena (par 100 kg)
Pasifloru augļu cena (par 100 kg)
Laimu cena (par 100 kg)
Spirta cena (par hektolitru3 – bez
nodokļiem)
Vedmaksa (par kg)
Citas izmaksas1
Piezīmes par tabulu.
1. Sniedziet informāciju par ūdens, enerģijas un ar atkritumiem saistītām izmaksām, izmaksām vairāku ražotņu gadījumā un
citām attiecīgām izmaksām.
2. Sniedziet informāciju par visām specifikācijām un skaidrojumiem, kas ir aprēķina metožu pamatā.
3. Hektolitri tīra spirta.

Citas subsīdijas. Portugāles iestādes par katru reģionu aizpilda 2. tabulu, uzskaitot
visus pārējos palīdzības un atbalsta pasākumus attiecībā uz pamatdarbības papildu
izmaksām, kas rodas uzņēmējiem saistībā ar to, ka Madeira un Azoru salas ir tālākie
reģioni.

2.

2. tabula
Palīdzības /
atbalsta
pasākums1

Periods2

Mērķa
nozare3

Budžets,
summa
EUR 4

Izdevumi
gadā, EUR
(2019.–
2024. gads)5

Budžeta daļa, kas
attiecināma
uz
papildu izmaksu
kompensāciju6

Aplēstais
saņēmēju
uzņēmumu
skaits7

Piezīmes8

[saraksts]
Piezīmes par tabulu.
(1)
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Norādiet pasākuma nosaukumu un veidu.

1

LV

(2)

Sniedziet informāciju par gadiem, uz kuriem attiecas minētais pasākums.

(3)

Sniedziet informāciju tikai par pasākumiem, kas vērsti uz nozari.

(4)

Sniedziet informāciju par pasākuma kopējo budžetu un finansējuma avotiem.

(5)

Sniedziet informāciju par faktiskajiem izdevumiem katrā gadā uzraudzības periodā (2019.–2024. gads), ja tāda ir
pieejama.

(6)

Sniedziet aptuvenu aplēsi, % no kopējā budžeta.

(7)

Ja iespējams, sniedziet aptuvenu aplēsi.

(8)

Sniedziet komentārus un skaidrojumus.

3.

Ietekme uz valsts budžetu. Portugāles iestādes aizpilda 3. tabulu, norādot aplēsto
kopējo nodokļa summu (EUR), kas nav iekasēta piemēroto atšķirīgo nodokļu likmju
dēļ.

3. tabula.
2019
Negūtie
ieņēmumi

2020

2021

2022 2023

2024

nodokļu

Ietekme uz vispārējo ekonomikas sniegumu. Portugāles iestādes aizpilda 4. tabulu
par katru reģionu, sniedzot visus datus, kas atspoguļo samazināto akcīzes nodokļu
likmju ietekmi uz reģionu sociālekonomisko attīstību. Tabulā iekļaujamie rādītāji
attiecas uz atbalstītās nozares darbības rezultātiem salīdzinājumā ar vispārējo
ekonomikas sniegumu Madeirā un Azoru salās. Ja daži rādītāji nav pieejami, iekļauj
alternatīvus ziņošanas datus par ietekmi uz vispārējo ekonomikas sniegumu,
pamatojoties uz kuriem var analizēt sociālekonomisko ietekmi.

4.

4. tabula.
Gads2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Piezīmes3

Reģionālā bruto pievienotā
vērtība
-

Atbalstu saņemošajā
nozarē1

Vispārējā
reģionā
-

nodarbinātība

Atbalstu saņemošajā
nozarē1

Aktīvo ražotāju skaits
-

Atbalstu saņemošajā
nozarē1

Cenu līmeņa indekss
kontinentālā Portugāle
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–
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Cenu
līmeņa
reģionā

indekss

Tūristu skaits reģionā
Piezīmes par tabulu.
(9)

Sniedziet informāciju par ruma, liķieru un degvīna ražotājiem.

(10)

Informācija var nebūt pieejama par visiem norādītajiem gadiem.

(11)

Sniedziet, jūsuprāt, būtiskus komentārus un skaidrojumus.

5.

Režīma specifikācijas. Portugāles iestādes aizpilda 5. tabulu par katru produktu un
par katru Madeiras un Azoru salu reģionu.

5. tabula.
Daudzums (hektolitros1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Liķieru ražošana
Degvīna ražošana
Ruma ražošana
Uz kontinentālo Portugāli nosūtītie liķieri
Uz citām dalībvalstīm nosūtītie liķieri
Uz trešām valstīm eksportētie liķieri
Uz kontinentālo Portugāli nosūtītais degvīns
Uz citām dalībvalstīm nosūtītais degvīns
Uz trešām valstīm eksportētais degvīns
Uz kontinentālo Portugāli nosūtītais rums
Uz citām dalībvalstīm nosūtītais rums
Uz trešām valstīm eksportētais rums
Piezīmes par tabulu.
1.
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Hektolitri tīra spirta.
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6.

Pārkāpumi. Portugāles iestādes sniedz informāciju par jebkādām ar atļaujas
piemērošanu saistītām administratīvo pārkāpumu izmeklēšanām, jo īpaši attiecībā uz
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai kontrabandu. Tās arī sniedz detalizētu
informāciju, kas ietver informāciju vismaz par lietas būtību, vērtību un laikposmu.

7.

Sūdzības. Portugāles iestādes sniedz informāciju par to, vai vietējās, reģionālās vai
valsts iestādes no atbalsta saņēmējiem, vai no personām, kas nav atbalsta saņēmēji, ir
saņēmušas sūdzības saistībā ar atļaujas piemērošanu.
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