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ANEXĂ  

 

Informații care trebuie incluse în raportul de monitorizare menționat la articolul 6 

 

1. Costuri suplimentare estimate. Se furnizează informații pentru fiecare produs care 

beneficiază de rata redusă a accizei. Autoritățile portugheze completează tabelul 1 cu 

cel puțin următoarele informații, în cazul în care sunt disponibile astfel de informații. 

Informațiile furnizate în tabel sunt suficiente pentru a stabili dacă există costuri 

suplimentare, care măresc costul produselor fabricate pe plan local în comparație cu 

produsele fabricate în altă parte. 

Tabelul 1. 

 MADEIRA 

(euro) 

INSULELE 

AZORE 

(euro) 

Note
2
 

Prețul trestiei de zahăr (per 100 kg) 
   

Prețul fructelor pasiunii (per 100 kg) 
   

Prețul lămâilor verzi „lime” (per 100 kg) 
   

Prețul alcoolului (per hlap
3
 – fără taxe) 

   

Costurile de transport (per kg) 
   

Alte costuri1  
   

Note la tabel: 

1. Furnizați informații privind costurile legate de apă, energie și deșeuri, costurile survenite în cazul în care există mai multe 

unități și alte costuri relevante. 

2. Furnizați informații privind toate specificațiile și clarificările care stau la baza metodelor de calcul. 

3. Hectolitri de alcool pur. 

 

 

2. Alte subvenții. Autoritățile portugheze completează tabelul 2 pentru fiecare regiune, 

menționând toate celelalte măsuri de ajutor și de sprijin care abordează cheltuielile 

suplimentare de funcționare ale operatorilor economici legate de statutul de regiuni 

ultraperiferice al insulelor Madeira și Azore. 

Tabelul 2. 

Măsură de 

ajutor/sprijin
1
 

Perioadă
2
  

Sectorul-

țintă
3
 

Valoarea 

bugetului 

în EUR
4
 

Cheltuieli 

anuale, 

în EUR 

(2019-

2024)
5
 

Ponderea din 

buget care 

poate fi 

atribuită 

compensării 

costurilor 

suplimentare
6
  

Număr 

estimat de 

întreprinderi 

beneficiare
7
  

Note
8
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[listă]        

Note la tabel:  

(1) Furnizați denumirea și tipul de măsură.  

(2) Furnizați informații privind anii vizați de măsură.  

(3) Furnizați informații doar privind măsurile orientate către sector.  

(4) Furnizați informații privind bugetul general al măsurii și privind sursele de finanțare. 

(5) Furnizați informații privind cheltuielile efective suportate an de an în perioada de monitorizare (2019-2024), în 

cazul în care sunt disponibile. 

(6) Furnizați o estimare aproximativă, în % din bugetul general. 

(7) Furnizați o estimare aproximativă, atunci când este posibil.  

(8) Furnizați observații și clarificări.  

 

3. Impactul asupra bugetului public. Autoritățile portugheze completează tabelul 3 

furnizând suma totală estimată (în EUR) a impozitului neperceput din cauza 

impozitării diferențiate aplicate. 

Tabelul 3. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Venit fiscal 

neîncasat 

      

 

4. Impactul asupra performanței economice generale. Autoritățile portugheze 

completează tabelul 4 pentru fiecare regiune, furnizând orice informație care 

demonstrează impactul accizei reduse asupra dezvoltării socioeconomice a 

regiunilor. Indicatorii prevăzuți în tabel se referă la performanța sectorului sprijinit în 

raport cu performanța generală a economiei regiunilor Madeira și Azore. În cazul în 

care unii indicatori nu sunt disponibili, se includ date alternative de raportare cu 

privire la impactul asupra performanței economice generale care permit analiza 

impactului socioeconomic. 

Tabelul 4. 

Anul
2
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Note

3
 

Valoare adăugată brută la 

nivel regional  

       

- În sectorul sprijinit
1
 

       

Rata generală de ocupare a 

forței de muncă la nivel 

regional  

       

- În sectorul sprijinit
1
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Numărul de producători 

activi  

       

- În sectorul sprijinit
1
 

       

Indicele nivelului prețurilor 

– Portugalia continentală 

       

Indicele nivelului prețurilor 

în regiune  

       

Numărul de turiști în regiune        

Note la tabel:  

(9) Furnizați informații privind producătorii de rom, lichioruri și rachiu. 

(10) S-ar putea să nu fie disponibile informații pentru toți anii menționați. 

(11) Furnizați observații și clarificări considerate relevante. 

 

5. Specificații cu privire la regim. Autoritățile portugheze completează tabelul 5 pentru 

fiecare produs și pentru fiecare dintre cele două regiuni, Madeira și Azore.  

Tabelul 5. 

Cantitate (în hlap
1
) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Producția de lichioruri        

Producția de rachiu        

Producția de rom        

Lichioruri expediate în Portugalia 

continentală  

      

Lichioruri expediate către alte state membre        

Lichioruri exportate în țări terțe        

Rachiu expediat în Portugalia continentală        

Rachiu expediat către alte state membre        

Rachiu exportat în țări terțe        

Rom expediat în Portugalia continentală        

Rom expediat către alte state membre        

Rom exportat în țări terțe        

Note la tabel:  
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1. Hectolitri de alcool pur. 

 

 

6. Nereguli. Autoritățile portugheze furnizează informații cu privire la orice anchetă 

privind neregulile de ordin administrativ, în special privind evaziunea fiscală sau 

contrabanda, în contextul aplicării autorizării. De asemenea, acestea furnizează 

informații detaliate, inclusiv cel puțin informații cu privire la natura cazului, valoare 

și perioadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reclamații. Autoritățile portugheze furnizează informații cu privire la faptul dacă 

autoritățile locale, regionale sau naționale au primit reclamații cu privire la aplicarea 

autorizării, fie din partea beneficiarilor, fie din partea entităților nebeneficiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


