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BIJLAGE
bij
Voorstel voor een Besluit van de Raad
waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte
belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion
vervaardigde “traditionele” rum
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BIJLAGE
In artikel 4 bedoelde, in de verslagen op te nemen informatie:
1.

Geraamde extra kosten. Er wordt informatie verstrekt voor elke soort rum
(“agrarische rum” en “rum van gefermenteerde melasse”) waarvoor het verlaagde
tarief van de indirecte belastingen geldt. De Franse autoriteiten vullen tabel 1 in met
ten minste de volgende gegevens, voor zover beschikbaar. De informatie in de tabel
is toereikend om een oordeel te vellen over de extra kosten voor producenten in de
Franse ultraperifere gebieden.
Tabel 1:
Guadeloupe
(EUR)

Frans
Guyana
(EUR)

Martinique
(EUR)

Réunion
(EUR)

Noten2

Prijs van suikerriet
(per 100 kg)
Prijs van melasse
(per 100 kg)
Vrachtkosten
kg)

(per

Arbeid
(per
hectoliter
zuivere
alcohol (hza))
Andere input (per
hza)
Afschrijvingskosten
Nalevingskosten
Overige kosten1
Noten bij de tabel:
(1)

Informatie over de kosten van water, energie en afval, en andere toepasselijke kosten.

(2)

Informatie over alle specificaties en toelichtingen die aan de berekeningsmethoden ten grondslag liggen.

2.

Andere subsidies. De Franse autoriteiten vullen tabel 2 in, onder vermelding van alle
andere bijstand en steunmaatregelen op grond van de extra exploitatiekosten van de
ondernemingen in verband met de ultraperifere ligging van de regio.
Tabel 2:
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Bijstand
en
Periode2 Doelsector3
steunmaatregelen1

Jaarlijkse
uitgaven,
Begroting
in EUR
in EUR4
(20192024)5

Aandeel
van
de
begroting
Geraamd aantal
ter
begunstigde
Noten8
7
compensatie ondernemingen
van
extra
6
kosten

[lijst]

Noten bij de tabel:
(1)

Informatie over de aanduiding en het soort maatregel (programma, staatssteunnummer, enz.).

(2)

Informatie over de jaren waarvoor de maatregel geldt.

(3)

Informatie uitsluitend over sectorspecifieke maatregelen.

(4)

Informatie over de totale begroting van de maatregel en de financieringsbronnen.

(5)

Informatie over de reële uitgaven per jaar in de monitoringperiode (2019-2024), indien beschikbaar.

(6)

Globale raming, als percentage van de totale begroting.

(7)

Globale raming, indien mogelijk.

(8)

Toelichtingen en verduidelijkingen.

3.

Gevolgen voor de overheidsbegroting. De Franse autoriteiten vullen tabel 3 in met
het totaalbedrag (in EUR) aan niet geïnde belastingen vanwege de toegepaste
belastingdifferentiatie.
Tabel 3.
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Gederfde
belastinginkomsten

4.

Gevolgen voor de algemene economische prestaties. De Franse autoriteiten vullen
tabel 4 in en verstrekken gegevens waaruit blijkt wat de gevolgen van de verlaagde
indirecte belastingen op de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio’s zijn. De
indicatoren in de tabel hebben betrekking op de prestaties van de rumsector in
vergelijking met de algemene prestaties van de regionale economie. Indien sommige
indicatoren niet beschikbaar zijn, worden alternatieve rapportagegegevens over de
algemene sociaaleconomische prestaties van de ultraperifere gebieden opgenomen.
Tabel 4:

Jaar1

NL

2019

2020

2021

2

2022

2023

2024

Noten2

NL

Regionale
toegevoegde waarde

bruto

In de rumsector
In de sector riet-suiker-rum
Werkgelegenheid in lokale
distilleerderijen
Werkgelegenheid in
sector riet-suiker-rum

de

Werkloosheidspercentage
Aantal actieve producenten
Aantal
rumproducenten
(inclusief
kleine
en
middelgrote
ondernemingen)
Suikerrietareaal (ha)
Prijsindexcijfer
contintentaal Frankrijk

-

Prijsindexcijfer - regio's
Aantal toeristen - regio’s
Aantal
toeristen
distilleerderijen

-

Noten bij de tabel:
(1)

de informatie is mogelijk niet voor alle vermelde jaren beschikbaar.

(2)

eventuele relevante toelichtingen en verduidelijkingen.

5.

Specificaties van de regeling. De Franse autoriteiten vullen voor elke soort rum
(“agrarische rum” en “rum van gefermenteerde melasse”) en per regio (Guadeloupe,
Frans Guyana, Martinique en Réunion) de tabel 5 in. Indien sommige indicatoren
niet beschikbaar zijn, worden alternatieve rapportagegegevens over de kenmerken
van de regeling opgenomen.
Tabel 5:
Hoeveelheid (in hza)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rumproductie
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Traditionele rumproductie
Lokale rumverkoop
Rum verzonden naar het vasteland
Traditionele rum die naar contintentaal
Frankrijk wordt verzonden
Traditionele rum die op grond van de
afwijking wordt verzonden
Rum verzonden naar andere lidstaten
Rumuitvoer naar derde landen
Rum als percentage van de totale extra
uitvoer uit de ultraperifere gebieden (%)
Aandeel van Franse traditionele rum in de
rummarkt in contintentaal Frankrijk (%)
Groei van de rummarkt in contintentaal
Frankrijk (%)
Groei van de markt voor gedistilleerde
dranken in contintentaal Frankrijk (%)

6.

NL

Onregelmatigheden. De Franse autoriteiten verstrekken informatie over eventuele
onderzoeken naar administratieve onregelmatigheden, met name over ontduiking van
indirecte belastingen of smokkel van de betrokken alcoholhoudende producten, in het
kader van de toepassing van de machtiging. Gedetailleerde informatie, waaronder ten
minste informatie over de aard van de zaak, de waarde en de termijn.
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7.
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Klachten. De Franse autoriteiten verstrekken informatie over klachten die de lokale,
regionale of nationale autoriteiten hebben ontvangen over de toepassing van de
machtiging, van begunstigden en niet-begunstigden.
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