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Ehdotus neuvoston päätökseksi
luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa,
Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin
tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa
{SWD(2020) 141 final}
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LIITE
Päätöksen 4 artiklassa tarkoitettuun raporttiin sisällytettävät tiedot
1.

Arvioidut lisäkustannukset. Tiedot on annettava kustakin rommityypistä (”agricole
rum” ja ”sucrerie rum”), josta kannettaviin välillisiin veroihin sovelletaan alennettua
verokantaa. Ranskan viranomaisten on täytettävä taulukkoon 1 vähintään seuraavat
tiedot, jos ne ovat saatavilla. Taulukossa esitettävien tietojen on oltava riittävät sen
arvioimiseksi, paljonko lisäkustannuksia Ranskan syrjäisimmillä alueilla toimiville
tuottajille aiheutuu.
Taulukko 1
Guadeloupe
(EUR)

Ranskan
Guayana
(EUR)

Martinique
(EUR)

Réunion
(EUR)

Huomautukset2

Sokeriruo’on hinta
(100 kg:aa kohti)
Melassin
hinta
(100 kg:aa kohti)
Kuljetuskustannukset
(kg:aa kohti)
Työvoimakustannukset
(hehtolitralta
puhdasta alkoholia)
Muut
tuotantopanokset
(hehtolitralta
puhdasta alkoholia)
Poistokustannukset
Vaatimusten
noudattamisesta
aiheutuvat
kustannukset
Muut kustannukset1
Taulukon alaviitteet:
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(1)

Ilmoitetaan tiedot vesi-, energia- ja jätehuoltokustannuksista sekä muista asiaankuuluvista kustannuksista.

(2)

Ilmoitetaan kaikki laskentamenetelmän perustana olevat eritelmät ja selvennykset.
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2.

Muut tuet. Ranskan viranomaisten on täytettävä taulukko 2 ja lueteltava kaikki muut
avustus- ja tukitoimenpiteet, jotka kohdistuvat talouden toimijoille syrjäisimpien
alueiden asemasta aiheutuviin ylimääräisiin toimintakustannuksiin.
Taulukko 2

Avustus/tukiAjantoimen- jakso2
pide1

Kohdeala3

Vuotuiset
menot
(EUR)
(2019–
2024)5

Määrärahat
(EUR)4

Lisäkustannusten
korvaamiseen
liittyvä
osuus
määrärahoista6

Tuensaajayritysten
arvioitu
lukumäärä7

Huomautukset8

[luettelo]

Taulukon alaviitteet:
(1)

Ilmoitetaan toimenpiteen tunniste ja tyyppi (ohjelma, valtiontuen numero tms.).

(2)

Ilmoitetaan toimenpiteen kattamat vuodet.

(3)

Ilmoitetaan ainoastaan alakohtaisia toimenpiteitä koskevat tiedot.

(4)

Ilmoitetaan toimenpiteen kokonaismäärärahat ja rahoituslähteet.

(5)

Ilmoitetaan seurantajakson (2019–2024) tosiasialliset menot vuosittain, jos saatavissa.

(6)

Ilmoitetaan likimääräinen arvio, prosentteina kokonaismäärärahoista.

(7)

Ilmoitetaan likimääräinen arvio, jos mahdollista.

(8)

Ilmoitetaan mahdolliset huomautukset ja selvennykset.

3.

Vaikutus julkiseen talouteen. Ranskan viranomaisten on täytettävä taulukkoon 3
eriytettyjen verokantojen soveltamisen vuoksi kantamatta jääneen veron
kokonaismäärä (euroina).
Taulukko 3.
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Menetetyt verotulot

4.
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Vaikutus talouden yleiseen suorituskykyyn. Ranskan viranomaisten on täytettävä
taulukkoon 4 tiedot, joista käyvät ilmi kyseeseen tulevien välillisten verojen
alennetun verokannan vaikutukset syrjäisimpien alueiden sosioekonomiseen
kehitykseen. Taulukossa vaaditut indikaattorit koskevat rommialan suorituskykyä
verrattuna alueen talouden yleiseen suorituskykyyn. Jos joitakin indikaattoreita ei ole
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saatavissa, ilmoitetaan muita tietoja syrjäisimpien alueiden talouden yleisestä
suorituskyvystä.
Taulukko 4
Vuosi1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Huomautukset2

Alueellinen
bruttoarvonlisäys
Rommialalla
Sokeriruoko-,
rommialalla

sokeri-

ja

Työllisyys
tislaamoissa

paikallisissa

Työllisyys
sokeriruoko-,
sokeri- ja rommialalla
Työttömyysaste
Toimivien
lukumäärä

yritysten

Rommintuottajien
lukumäärä
(ml. pk-yritykset)
Sokeriruo’on viljelyala (ha)
Hintatasoindeksi – Ranskan
Euroopassa
sijaitsevat
alueet
Hintatasoindeksi – alueet
Matkailijoiden lukumäärä –
alueet
Matkailijoiden lukumäärä –
tislaamot
Taulukon alaviitteet:
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(1)

Tietoja ei välttämättä ole saatavissa kaikilta luetelluilta vuosilta.

(2)

Ilmoitetaan huomautuksia ja selvennyksiä tarpeen mukaan.

5.

Järjestelmän eritelmä. Ranskan viranomaisten on täytettävä taulukkoon 5 tiedot
rommityypin (”agricole rum” ja ”sucrerie rum”) sekä alueen (Guadeloupe, Ranskan
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Guayana, Martinique ja Réunion) mukaan eriteltyinä. Jos joitakin indikaattoreita ei
ole saatavissa, ilmoitetaan muita tietoja järjestelmän eritelmästä.
Taulukko 5
Määrä (hehtolitraa puhdasta alkoholia)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rommin tuotanto
Perinteisen rommin tuotanto
Rommin paikallinen myynti
Ranskan emämaan alueelle lähetetty rommi
Ranskan Euroopassa sijaitseville alueille
lähetetty perinteinen rommi
Poikkeuksen nojalla lähetetty perinteinen
rommi
Muihin jäsenvaltioihin lähetetty rommi
Kolmansiin maihin viety rommi
Rommin osuus prosentteina kaikesta
syrjäisimpien
alueiden
ylimääräisestä
viennistä
Perinteisen ranskalaisen rommin osuus
Ranskan Euroopassa sijaitsevien alueiden
rommimarkkinoista (%)
Rommimarkkinoiden kasvunopeus Ranskan
Euroopassa sijaitsevilla alueilla (%)
Väkevien alkoholijuomien
kasvunopeus
Ranskan
sijaitsevilla alueilla (%)

6.
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markkinoiden
Euroopassa

Sääntöjenvastaisuudet. Ranskan viranomaisten on luvan soveltamisen yhteydessä
ilmoitettava mahdollisista hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia, välillisten verojen
kiertoa tai kyseeseen tulevien alkoholituotteiden salakuljetusta koskevista
tutkimuksista. Niiden on annettava myös yksityiskohtaiset tiedot vähintään
asianomaisen tapauksen luonteesta, arvosta ja ajanjaksosta.
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7.
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Kantelut. Ranskan viranomaisten on ilmoitettava, ovatko paikalliset, alueelliset tai
kansalliset viranomaiset vastaanottaneet luvan soveltamista koskevia kanteluja joko
tuensaajilta tai muilta osapuolilta.
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