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BILAGA
till
Förslag till rådets beslut
om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på
”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och
Réunion

{SWD(2020) 141 final}
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BILAGA
Information som ska ingå i den rapport som avses i artikel 4
1.

Beräknade merkostnader. Uppgifter ska lämnas för varje typ av rom (”rhum
agricole” och ”rhum de sucrerie”) som omfattas av den nedsatta satsen av berörda
indirekta skatter. De franska myndigheterna ska fylla i tabell 1 med åtminstone
följande information, när sådan information finns tillgänglig. De uppgifter som
lämnas i tabellen ska vara tillräckligt utförliga för att bedöma de extra kostnaderna
för producenterna i de franska yttersta randområdena.
Tabell 1
Guadeloupe
(EUR)
Rörsockerpris
100 kg)

(per

Melasspris
100 kg)

(per

Fraktkostnad
kg)

(per

Franska
Guyana
(EUR)

Martinique
(EUR)

Réunion
(EUR)

Anmär
kningar
2

Antal anställda (per
hektoliter
ren
alkohol)
Övriga insatsvaror
(per hektoliter ren
alkohol)
Avskrivningskostna
der:
Efterlevnadskostnad
erna
Övriga kostnader1
Anmärkningar till tabellen:
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(1)

Lämna information om kostnader för vatten, energi och avfall samt andra relevanta kostnader.

(2)

Lämna information om alla specifikationer och förtydliganden som ligger till grund för beräkningsmetoderna.
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2.

Övriga bidrag. De franska myndigheterna ska fylla i tabell 2 och förteckna allt annat
stöd och alla andra stödåtgärder för att täcka de extra driftskostnaderna för
ekonomiska aktörer som är knutna till de yttersta randområdena.
Tabell 2

Stöd/stödåtgärd1 Period2 Målsektor3

Årliga
utgifter
Budgetbelopp
i EUR
4
i EUR
(2019–
2024)5

Andel
av
budgeten som
kan hänföras Beräknat antal
till
stödmottagande Anmärkningar8
kompensation företag7
för
merkostnader6

[förteckning]

Anmärkningar till tabellen:
(1)

Ange information om identifiering och typ av åtgärd (program, statligt stödnummer osv.).

(2)

Ange uppgifter om år som omfattas av åtgärden.

(3)

Lämna information endast för sektorsorienterade åtgärder.

(4)

Lämna information om den totala budgeten för åtgärden och finansieringskällorna.

(5)

Ange uppgifter om faktiska utgifter per år under övervakningsperioden (2019–2024), om sådana finns.

(6)

Ge en ungefärlig uppskattning, i procent av den totala budgeten.

(7)

Ge en ungefärlig uppskattning, där så är möjligt.

(8)

Lämna eventuella kommentarer och klargöranden.

3.

Inverkan på den offentliga budgeten. De franska myndigheterna ska fylla i tabell 3
som anger det totala skattebelopp (i EUR) som inte tagits ut på grund av de olika
skattesatser som tillämpas.
Tabell 3
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Uteblivna
skatteintäkter

4.
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Inverkan på det samlade ekonomiska resultatet. De franska myndigheterna ska fylla i
tabell 4 och lämna alla uppgifter som visar effekterna av den nedsatta satsen av de
berörda indirekta skatterna på den socioekonomiska utvecklingen i de yttersta
randområdena. De indikatorer som krävs i tabellen avser romsektorns resultat i
förhållande till de generella resultaten i den regionala ekonomin. Om vissa av
indikatorerna inte är tillgängliga ska alternativa rapporteringsdata tas upp i de yttersta
randområdenas totala socioekonomiska resultat.
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Tabell 4
År1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Anmärkningar2

Regionalt
bruttoförädlingsvärde
I romsektorn
I
sockerrör-socker-romsektorn
Sysselsättning i de lokala
destillerierna
Sysselsättning i sockerrörsocker-rom-sektorn
Arbetslöshetsgrad
Antal aktiva företag
Antal
romproducenter
(inklusive
små
och
medelstora företag)
Areal för sockerrörsodling
(ha)
Prisnivåindex – det franska
fastlandet
Prisnivåindex – regioner
Antal turister – regioner
Antal turister – destillerier
Anmärkningar till tabellen:
(1)

Det finns kanske inte information tillgänglig för alla de angivna åren.

(2)

Lämna relevanta kommentarer och klargöranden.

5.

Specifikationer för ordningen. De franska myndigheterna ska fylla i tabell 5 för varje
typ av rom (”rhum agricole” och ”rhum de sucrerie”) och per region (Guadeloupe,
Franska Guyana, Martinique och Réunion). Om vissa av indikatorerna inte är
tillgängliga ska alternativa rapporteringsdata tas upp i specifikationer för ordningen.
Tabell 5
Kvantitet (i hektoliter ren alkohol)
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

3
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Romproduktion
Traditionell romproduktion
Lokal försäljning av rom
Rom som sänds till fastlandet
Traditionell rom som sänds till det franska
fastlandet
Traditionell rom som sänds enligt undantaget
Rom som sänds till andra medlemsstater
Rom som exporteras till tredjeländer
Rom som procentandel av den totala extra
exporten från de yttersta randområdena (%)
Andelen fransk traditionell rom på
marknaden för rom på det franska fastlandet
(%)
Marknadstillväxt för rom på det franska
fastlandet (%)
Marknadstillväxt för spritdrycker på det
franska fastlandet (%)

6.
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Oriktigheter. De franska myndigheterna ska lämna upplysningar om eventuella
utredningar av administrativa oriktigheter, kringgående av de indirekta skatterna i
fråga eller smuggling av de berörda alkoholprodukterna i samband med
tillämpningen av tillståndet. Tillhandahålla detaljerad information, inklusive
åtminstone information om ärendets art, värde och tidsperiod.
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7.
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Klagomål. De franska myndigheterna ska lämna information om huruvida de lokala,
regionala eller nationella myndigheterna har mottagit klagomål som rör
tillämpningen av tillståndet, antingen av stödmottagarna eller av icke-stödmottagare.
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