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LISA
Artikli 4 kohaselt aruannetes esitatav teave:
1.

Hinnangulised lisakulud. Teave esitatakse iga sellise rummitüübi kohta („agricole
rumm“ ja „sucrerie rumm“), mille suhtes kohaldatakse asjaomaste kaudsete maksude
vähendatud määra. Prantsusmaa ametiasutused täidavad tabeli 1 vähemalt järgmise
teabega, kui selline teave on kättesaadav. Tabelis esitatud teave peab olema piisav, et
hinnata Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade tootjate lisakulusid.
Tabel 1.
Guadeloupe
(eurodes)

Prantsuse
Guajaana
(eurodes)

Martinique
(eurodes)

Réunion
(eurodes)

Märkus
ed2

Suhkruroo
hind
(100 kg kohta)
Melassi hind (100
kg kohta)
Veokulud
kohta)

(kg

Tööjõud
(puhta
alkoholi hektoliitri
(hlpa) kohta)
Muud sisendid (hlpa
kohta)
Amortisatsioonikulu
d
Nõuete
kulud

täitmise

Muud kulud1
Märkused tabeli kohta:
(1)

Esitage teave vee, energia ja jäätmetega seotud kulude ning muude asjakohaste kulude kohta.

(2)

Esitage teave kõigi arvutusmeetodite aluseks olevate spetsifikatsioonide ja selgituste kohta.

2.

Muud toetused. Prantsuse ametiasutused täidavad tabeli 2, loetledes kõik muud abija toetusmeetmed, millega kaetakse ettevõtjate täiendavad tegevuskulud, mis on
seotud äärepoolseimate piirkondade staatusega.
Tabel 2.
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AbiPeriood2 Sihtsektor3
/toetusmeede1

Aastased
Eelarve
kulud
summa
2019–
(eurodes)4 2024
(eurodes)5

Toetust
Eelarve osa,
saavate
mis on seotud
ettevõtete
Märkused8
lisakulude
hinnanguline
hüvitamisega6
arv7

[loetelu]

Märkused tabeli kohta:
(1)

Esitage teave meetme identifitseerimise ja liigi kohta (programm, riigiabi number jne).

(2)

Esitage teave meetmega hõlmatud aastate kohta.

(3)

Esitage teave ainult sektorile suunatud meetmete kohta.

(4)

Esitage teave meetme üldeelarve ja rahastamisallikate kohta.

(5)

Võimaluse korral esitage teave tegelike kulude kohta aastate kaupa järelevalveperioodil (2019–2024).

(6)

Esitage ligikaudne hinnang, väljendatuna protsentides kogueelarvest.

(7)

Võimaluse korral esitage ligikaudne hinnang.

(8)

Esitage võimalikud märkused ja selgitused.

3.

Mõju avaliku sektori eelarvele. Prantsusmaa ametiasutused täidavad tabeli 3, esitades
kohaldatavate maksuerinevuste tõttu kogumata jäänud maksu kogusumma (eurodes).
Tabel 3.
2019 2020
Saamata
maksutulu

4.

2021

2022 2023 2024

jäänud

Mõju üldistele majandustulemustele. Prantsuse ametiasutused täidavad tabeli 4,
esitades kõik andmed, mis tõendavad asjaomaste kaudsete maksude vähendatud
määra mõju äärepoolseimate piirkondade sotsiaal-majanduslikule arengule. Tabelis
nõutavad näitajad osutavad rummisektori tulemuslikkusele võrreldes piirkondliku
majanduse üldise tulemuslikkusega. Kui mõned näitajad ei ole kättesaadavad,
lisatakse alternatiivsed aruandlusandmed äärepoolseimate piirkondade sotsiaalmajanduslikele tulemustele avalduvale mõjule.
Tabel 4.

Aasta1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Märkused
2

Piirkondlik
kogulisandväärtus

ET

2

ET

Rummisektoris
Suhkruroo-, suhkrurummisektoris

ja

Tööhõive
kohalikes
destilleerimiskodades
Tööhõive
suhkruroo-,
suhkru- ja rummisektoris
Töötuse määr
Aktiivsete ettevõtete arv
Rummitootjate (sh VKEde)
arv
Suhkruroo kasvatusala (ha)
Hinnataseme
indeks
Prantsusmaa mandriosa
Piirkondade
indeks

–

hinnataseme

Piirkondade turistide arv
Destilleerimiskodasid
külastavate turistide arv
Märkused tabeli kohta:
(1)

teave ei pruugi olla kättesaadav kõigi loetletud aastate kohta.

(2)

esitage märkused ja selgitused, kui peate asjakohaseks.

5.

Korra spetsifikatsioonid. Prantsusmaa ametiasutused täidavad tabeli 5 iga
rummitüübi (agricole rumm ja sucrerie rumm) ja piirkonna (Guadeloupe, Prantsuse
Guajaana, Martinique ja Réunion) kohta. Kui mõned näitajad ei ole kättesaadavad,
lisatakse alternatiivsed aruandlusandmed korra spetsifikatsioonide kohta.
Tabel 5.
Kogus (puhta alkoholi hektoliitrites)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rummi tootmine
Traditsioonilise rummi tootmine
Rummi kohalik müük
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Mandriossa lähetatud rumm
Mandriossa lähetatud traditsiooniline rumm
Erandi alusel lähetatud traditsiooniline rumm
Teistesse liikmesriikidesse lähetatud rumm
Kolmandatesse riikidesse eksporditud rumm
Rumm
protsendina
koguekspordist (%)

Extra

Or’i

Prantsuse traditsioonilise rummi osakaal
Prantsusmaa mandriosa rummiturul (%)
Prantsusmaa
kasvumäär (%)

mandriosa

rummituru

Piiritusjookide turu kasvumäär Prantsusmaa
mandriosas (%)

6.

ET

Õigusnormide rikkumised. Prantsuse ametiasutused annavad loa taotlemise
kontekstis teavet haldusrikkumiste uurimise, asjaomastest kaudsetest maksudest
kõrvalehoidmise ning asjaomaste alkoholitoodete salakaubaveo kohta. Nad esitavad
ka üksikasjaliku teabe, sealhulgas vähemalt teabe juhtumi laadi, väärtuse ja
ajavahemiku kohta.
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7.

ET

Kaebused. Prantsuse ametiasutused esitavad teabe, kas kohalikud, piirkondlikud või
riiklikud ametiasutused on saanud loa taotlemise kohta kaebusi kas toetusesaajatelt
või mittesaajatelt.
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