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ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
πρότασης απόφασης του Συμβουλίου
με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους
έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη
Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν
{SWD(2020) 141 final}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο
4
1.

Εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε είδος
ρουμιού (ρούμι «agricole» και ρούμι «sucrerie») που υπόκειται σε μειωμένο
συντελεστή των σχετικών έμμεσων φόρων. Οι αρχές της Γαλλίας συμπληρώνουν τον
πίνακα 1 τουλάχιστον με τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες. Οι
πληροφορίες που παρέχονται στον πίνακα πρέπει να είναι επαρκείς για την
αξιολόγηση του πρόσθετου κόστους που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στις γαλλικές
εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Πίνακας 1
Γουαδελούπ Γαλλική
η (EUR)
Γουιάνα
(EUR)

Μαρτινίκα
(EUR)

Ρεϊνιόν
(EUR)

Σημειώ
σεις2

Τιμή
ζαχαροκάλαμου
(ανά 100 kg)
Τιμή μελάσας (ανά
100 kg)
Κόστος
εμπορευματικής
μεταφοράς (ανά kg)
Εργατικό δυναμικό
[ανά
εκατόλιτρο
καθαρής αλκοόλης
(εκα)]
Άλλες εισροές (ανά
εκατόλιτρο καθαρής
αλκοόλης)
Δαπάνες απόσβεσης
Κόστος
συμμόρφωσης
Άλλες δαπάνες1
Σημειώσεις στον πίνακα:
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(1)

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το κόστος όσον αφορά το νερό, την ενέργεια και τα απόβλητα και άλλες
σχετικές δαπάνες.

(2)

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με όλες τις προδιαγραφές και διευκρινίσεις στις οποίες στηρίζονται οι μέθοδοι
υπολογισμού.
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2.

Λοιπές επιδοτήσεις. Οι γαλλικές αρχές συμπληρώνουν στον πίνακα 2 όλα τα λοιπά
μέτρα ενίσχυσης και στήριξης για την κάλυψη των πρόσθετων λειτουργικών
δαπανών των οικονομικών φορέων που συνδέονται με τον εξόχως απόκεντρο
χαρακτήρα των περιοχών.
Πίνακας 2

Μέτρο
ενίσχυσης / Περίοδος2
στήριξης1

Μερίδιο
του
Ετήσιες προϋπολογισμού
Ποσό
δαπάνες, που μπορεί να
Στοχευόμενος
προϋπολογισμού σε EUR καταλογιστεί σε
τομέας3
σε EUR4
(2019αντιστάθμιση
2024)5
του πρόσθετου
κόστους6

Εκτιμώμενος
αριθμός
δικαιούχων
επιχειρήσεων7

[κατάλογος]

Σημειώσεις στον πίνακα:
(1)

Παρέχετε πληροφορίες για την ταυτοποίηση και το είδος του μέτρου (πρόγραμμα, αριθμός κρατικής ενίσχυσης
κ.λπ.).

(2)

Παρέχετε πληροφορίες για τα έτη που καλύπτει το μέτρο.

(3)

Παρέχετε πληροφορίες μόνο για τομεακά μέτρα.

(4)

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου και τις πηγές χρηματοδότησης.

(5)

Παρέχετε πληροφορίες για τις πραγματικές δαπάνες, σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο παρακολούθησης (20192024), εφόσον είναι διαθέσιμες.

(6)

Παραθέστε κατά προσέγγιση εκτίμηση, σε % του συνολικού προϋπολογισμού.

(7)

Παραθέστε κατά προσέγγιση εκτίμηση, όπου αυτό είναι εφικτό.

(8)

Υποβάλλετε παρατηρήσεις και διευκρινίσεις.

3.

Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι γαλλικές αρχές συμπληρώνουν στον
πίνακα 3 το συνολικό ποσό (σε EUR) μη εισπραττόμενων φόρων λόγω της
εφαρμοζόμενης διαφοροποιημένης φορολόγησης.
Πίνακας 3.
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Διαφυγόντα
φορολογικά έσοδα

4.
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Επιπτώσεις στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις. Οι γαλλικές αρχές συμπληρώνουν
στον πίνακα 4 δεδομένα από τα οποία προκύπτει η επίπτωση του μειωμένου

2
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συντελεστή των σχετικών έμμεσων φόρων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των
εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι δείκτες που απαιτούνται στον πίνακα αφορούν τις
επιδόσεις του τομέα του ρουμιού σε σύγκριση με τις γενικές επιδόσεις της
περιφερειακής οικονομίας. Εάν ορισμένοι δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι, είναι
σκόπιμο να συμπεριληφθούν εναλλακτικά στοιχεία για τις συνολικές
κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
Πίνακας 4
Έτος1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σημειώσεις2

Περιφερειακή ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία
Στον τομέα του ρουμιού
Στον
τομέα
«ζαχαροκάλαμο-ζάχαρηρούμι»
Απασχόληση σε
αποστακτήρια

τοπικά

Απασχόληση στον τομέα
«ζαχαροκάλαμο-ζάχαρηρούμι»
Ποσοστό ανεργίας
Αριθμός
επιχειρήσεων

ενεργών

Αριθμός
παραγωγών
ρουμιού
(συμπεριλαμβανομένων
των ΜΜΕ)
Καλλιεργούμενη
έκταση
ζαχαροκάλαμου (εκτάρια)
Δείκτης επιπέδου τιμών —
ηπειρωτική Γαλλία
Δείκτης επιπέδου τιμών —
περιφέρειες
Αριθμός τουριστών
περιφέρειες

—

Αριθμός τουριστών
αποστακτήρια

—

Σημειώσεις στον πίνακα:
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(1)

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα έτη που απαριθμούνται.

(2)

Υποβάλλετε παρατηρήσεις και διευκρινίσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

5.

Προδιαγραφές του καθεστώτος. Οι γαλλικές αρχές συμπληρώνουν τον πίνακα 5 για
κάθε είδος ρουμιού (ρούμι «agricole» και ρούμι «sucrerie») και ανά περιοχή
(Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν). Εάν ορισμένοι δείκτες δεν
είναι διαθέσιμοι, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν εναλλακτικά στοιχεία για τις
προδιαγραφές του καθεστώτος.
Πίνακας 5
Ποσότητα (σε εκα)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Παραγωγή ρουμιού
Παραγωγή παραδοσιακού ρουμιού
Τοπικές πωλήσεις ρουμιού
Ρούμι που αποστέλλεται στην ηπειρωτική
χώρα
Παραδοσιακό ρούμι που αποστέλλεται στην
ηπειρωτική Γαλλία
Παραδοσιακό ρούμι που έχει αποσταλεί υπό
συνθήκες παρέκκλισης
Ρούμι που αποστέλλεται σε άλλα κράτη
μέλη
Ρούμι που εξάγεται σε τρίτες χώρες
Ρούμι ως ποσοστό εξαγωγών εκτός ΕΑΠ
(%)
Μερίδιο του γαλλικού
ρουμιού στην αγορά
ηπειρωτικής Γαλλίας (%)

παραδοσιακού
ρουμιού της

Ποσοστό αύξησης της αγοράς ρουμιού στην
ηπειρωτική Γαλλία (%)
Ποσοστό αύξησης της αγοράς αλκοολούχων
ποτών στην ηπειρωτική Γαλλία (%)
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6.

Παρατυπίες. Οι γαλλικές αρχές παρέχουν πληροφορίες για τυχόν έρευνες
διοικητικών παρατυπιών, υποθέσεων φοροδιαφυγής όσον αφορά τους σχετικούς
έμμεσους φόρους, ή λαθρεμπορίου των σχετικών αλκοολούχων προϊόντων στο
πλαίσιο της εφαρμογής της άδειας. Παρέχετε αναλυτικές πληροφορίες, στις οποίες
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τη φύση της υπόθεσης,
την αξία και τη χρονική περίοδο.

7.

Καταγγελίες. Οι γαλλικές αρχές παρέχουν πληροφορίες για το αν οι τοπικές,
περιφερειακές ή εθνικές αρχές έχουν λάβει καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή
της άδειας, είτε από δικαιούχους είτε από μη δικαιούχους.
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