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ANNEX

BILAG
til
forslag til Rådets afgørelse
om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter
på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller
Réunion
{SWD(2020) 141 final}
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BILAG
Oplysninger, der skal medtages i den rapport, der er omhandlet i artikel XXX
1.

Anslåede ekstra omkostninger. Der gives oplysninger for hver enkelt type rom
("rhum agricole" og "rhum sucrerie"), der er omfattet af den nedsatte sats for de
berørte indirekte skatter. De franske myndigheder udfylder tabel 1 med mindst
følgende oplysninger, hvis sådanne oplysninger foreligger. Oplysningerne i tabellen
skal være tilstrækkelige til at vurdere de ekstra omkostninger for producenterne i de
franske regioner i den yderste periferi.
Tabel 1
Guadeloupe
(EUR)

Fransk
Guyana
(EUR)

Martinique
(EUR)

Réunion
(EUR)

Bemær
kninger
2

Pris på rørsukker
(pr. 100 kg)
Pris på melasse (pr.
100 kg)
Fragtomkostninger
(pr. kg)
Arbejdsstyrke
hektoliter
alkohol)

(pr.
ren

Andet input
hektoliter
alkohol)

(pr.
ren

Afskrivningsomkost
ninger
Complianceomkost
ninger
Andre
omkostninger1
Bemærkninger til tabellen:
(1)

Angiv oplysninger om omkostninger i forbindelse med vand, energi og affald, andre relevante omkostninger.

(2)

Angiv oplysninger om alle de specifikationer og præciseringer, der ligger til grund for beregningsmetoderne.

2.

Andre tilskud. De franske myndigheder udfylder tabel 2 med angivelse af alle andre
typer støtte og støtteforanstaltninger, der tager sigte på at dække de økonomiske
aktørers ekstra driftsomkostninger, der skyldes regionernes status som regioner i den
yderste periferi.
Tabel 2

DA

1

DA

Støtte/støtteforanstaltning1 Periode2 Målsektor3

Årlig
udgift
Budgetbeløb
i EUR
i EUR4
(20192024)5

Andel
af
budgettet, der
kan henføres Anslået
ant
til
støttemodtagend
kompensation virksomheder7
for yderligere
omkostninger6

[liste]

Bemærkninger til tabellen:
(1)

Angiv oplysninger om identifikation og type foranstaltning (program, statsstøttenummer osv.).

(2)

Angiv oplysninger om år, der er omfattet af foranstaltningen.

(3)

Angiv kun oplysninger for sektororienterede foranstaltninger.

(4)

Angiv oplysninger om foranstaltningens samlede budget og finansieringskilderne.

(5)

Angiv oplysninger om de faktiske udgifter år for år i overvågningsperioden (2019-2024), hvis de foreligger.

(6)

Giv en tilnærmelsesvis vurdering i % af det samlede budget.

(7)

Giv en tilnærmelsesvis vurdering, hvor det er muligt.

(8)

Giv eventuelle bemærkninger og præciseringer.

3.

Indvirkning på det offentlige budget. De franske myndigheder udfylder tabel 3 med
angivelse af det samlede skattebeløb (i EUR), der ikke er opkrævet som følge af den
differentierede beskatning.
Tabel 3
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Skatteindtægter, der
er givet afkald på

4.

Indvirkning på de samlede økonomiske resultater. De franske myndigheder udfylder
tabel 4 med alle data, der dokumenterer virkningen af den nedsatte sats for indirekte
skatter på den socioøkonomiske udvikling i regionerne i den yderste periferi. De
indikatorer, der kræves i tabellen, henviser til romsektorens resultater i forhold til de
generelle resultater i den regionale økonomi. Hvis nogle af indikatorerne ikke er til
rådighed, skal der indgå alternative indberetningsdata om den overordnede
socioøkonomiske situation i regionerne i den yderste periferi.
Tabel 4

År1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bemærkninger2

Regional
bruttoværditilvækst
I sektoren for rom

DA

2

DA

I sektoren for sukkerrør,
sukker og rom
Beskæftigelse
destillerier

i

lokale

Beskæftigelse i sektoren for
sukkerrør, sukker og rom
Arbejdsløshedsprocent
Antal aktive virksomheder
Antal
romproducenter
(herunder SMV'er)
Sukkerdyrkningsareal (ha)
Prisniveauindeks
franske fastland

—

det

Prisniveauindeks
regioner

—

Antal turister — regioner
Antal turister — destillerier
Bemærkninger til tabellen:
(1)

Oplysningerne er muligvis ikke til rådighed for alle de år, der er anført.

(2)

Angiv bemærkninger og præciseringer, der anses for relevante.

5.

Specifikationer for ordningen. De franske myndigheder udfylder tabel 5 for hver type
rom ("rhum agricole" og "agricole rum") og efter region (Guadeloupe, Fransk
Guyana, Martinique og Réunion). Hvis nogle af indikatorerne ikke er tilgængelige,
medtages alternative indberetningsdata i ordningens specifikationer.
Tabel 5
Mængde (hl ren alkohol)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Romproduktion
Traditionel romproduktion
Lokalt salg af rom
Rom afsendt til fastlandet
Traditionel rom afsendt til det franske
fastland

DA
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Traditionel rom afsendt i henhold til
undtagelsen
Rom afsendt til andre medlemsstater
Rom eksporteret til tredjelande
Rom som en procentdel af den samlede
ekstra OR-eksport (%)
Den franske traditionelle roms andel af det
franske marked for rom på det franske
fastland (%)
Markedsvækstrate for rom på det franske
fastland (%)
Markedsvækstrate for spiritus på det franske
fastland (%)

DA

6.

Uregelmæssigheder. De franske myndigheder giver oplysninger om eventuelle
undersøgelser af administrative uregelmæssigheder, unddragelse af de pågældende
indirekte skatter, smugling af de pågældende alkoholholdige produkter som led i
anvendelsen af bemyndigelsen. Angiv detaljerede oplysninger, herunder som
minimum oplysninger om sagens art, værdi og tidsperiode.

7.

Klager. De franske myndigheder fremlægger oplysninger om, hvorvidt de lokale,
regionale eller nationale myndigheder har modtaget klager vedrørende anvendelsen
af bemyndigelsen, enten fra begunstigede eller fra ikke-begunstigede.

4

DA

DA

5

DA

