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Приложение А1.
Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните
закони и подзаконови нормативни актове
Забележка: Правителствата често променят законите, свързани с данъчните въпроси. Предоставеният в това
приложение материал е предназначен да покаже подходите към роялтите, които част от правителствата
използват в момента или са използвали в миналото. Тъй като могат да възникнат промени, читателите се
приканват да проверяват дали съобщената информация все още е актуална. Установените със закон добиви
могат да се различават от посочените в първоначалното законодателство. За краткост в някои извадки бяха
изтрити членове. Посочени са наличните интернет страници. Информацията е докладвана по региони и по
следния ред:
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Ангола



Ботсуана



Гана



Мозамбик



Намибия



Нигерия



Южна Африка



Танзания



Замбия



Зимбабве
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Китай



Индия



Индонезия



Монголия



Мианмар



Папуа



Нова Гвинея



Филипини
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АВСТРАЛИЯ



Южен Уелс



Северна територия



Куинсленд



Западна Австралия
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АВСТРАЛИЯ



Финландия



Русия
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ЛАТИНСКА АМЕРИКА



Аржентина



Боливия



Бразилия



Чили



Куба



Доминиканска Република



Мексико



Перу



Венецуела
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СЕВЕРНА АМЕРИКА



Аризона



Британска Колумбия



Мичиган



Невада



Северозападни територии



Онтарио



Саскачеван
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А1. АФРИКА
АНГОЛА
1.

Резюме
В богатата на диаманти и нефт Ангола десетилетия наред имаше граждански вълнения, но
напоследък ситуацията е стабилизирана. Вероятно като отражение на реалността на тази несигурност, в
миналото и днес се прилага договорен фискален режим за всяка отделна мина. Съответните разпоредби са
дадени в Член 15 от Закона за мините No. 1/92.
По отношение на Член 15 на договаряне подлежат както основата, така и ставката на роялтите за
добив на подземни богатства. Основните насоки за тълкуване на Член 15 са дадени и документирани 1от
Министерството на геологията и мините и могат да бъдат обединени по следния начин:

2.



роялтите са дължими или на основата на стойността на суров концентрат или на основата
на необогатена суровина (в зависимост от ситуацията и резултата от преговорите) и;



насочващи ставки за роялтите за целите на преговорите са скъпоценните метали (5
процента), полускъпоценни камъни (4 процента), метални полезни изкопаеми (3
процента) и други минерали (2 процента).

Извадки от законодателни източници
Закон за миннодобива, Закон No. 1/92 от 17 януари 1992
Член 15. Фискален режим
…
2.
Трябва да бъде създаден и наложен приложим фискален режим, който да бъде прецизен по
отношение на всяко право на миннодобив, включващ:
1.

Данък върху стойността на необогатените ресурси, когато има или когато няма преработване,
който ще бъде резултатът от използването на възприет данък върху годишната стойност на
производството, определен съгласно натуралната стойност на всеки минерален ресурс,
предмет на извличане.
Този данък, наричан също така „роялти‖, може да бъде платен като апортна вноска (в натура),
когато това е удобно за анголската държава. Във всеки случай, той се признава като разход за
дейността и се плаща на месечна основа.

1

Мини (2000). Южноафриканска общност за развитие - Минен инвестиционен форум на Европейския
съюз. Лусака, Замбия, 10– 13 октомври 2000 и;
Профил на политиката на SADC (2001). Минна конференция за Австралия и Долна Сахара, 26-27 юли
2001 г. pp. 19 – 23
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Ботсуана
1.Резюме
Роялтите за добив на подземни богатства се определят от Закона за мините и подземните
богатства No. 17 от 1999 и пълното споразумение за Модела за подземните богатства (Model Mineral
Agreement)2. Всички подземни богатства са собственост на правителството на Ботсуана Министерството
на подземните богатства и водите управлява администрацията по правата върху подземните богатства
първо чрез Департамента по Геоложки проучвания, който извършва услуги на етапа на проучването и
второ чрез Департамента по мините, който извършва услуги на етапа на разработването и трето, чрез
Комитета по политиката за подземните богатства, който дава насоки на администрацията по отношение на
политиката. Минните роялти за всеки тип подземни богатства са дадени в закона за Mините и подземните
богатства3 и се начисляват като процент от брутната пазарна стойност при справедлива и непринудена
сделка "на портала на мината", т.е. стойността на продажбите без транспорт, застраховка и други
разходи, разрешени от министъра. Ставките са:
1.

Скъпоценни камъни, нефт и природен газ:

2.

Полускъпоценни камъни, ценни метали,
въглища и радиоактивни минерали.

3.

10%
5%

Строителни материали, промишлени минерали,
нефтени шисти и други:

3%.

Има два важни урока, които трябва да се отбележат, от режима на Ботсуана за роялтите. Първият
е свързан с известна гъвкавост при разрешаването да се приспадат "други разходи" за целите на
изчисляването на сумата на роялтите, а вторият урок се отнася до осигуряването на изплащане на всички
части на роялтите според условията на раздел 67. Тези условия позволиха на правителството и
инвеститорите да имат известна гъвкавост при намаляване на влиянието на роялтите, особено за полезни
изкопаеми, които могат да бъдат обогатени на място. Общопризнато е, че Ботсуана има натрупан опит при
договарянето на справедливи споразумения с инвеститорите, което е от полза и за двете страни.
1.

Извадки от законодателни източници
Република Ботсуана Закон за мините и подземните богатства No. 17 от 1999, одобрен на 01 септември
1999, публикуван в Държавен вестник от 17 септември 1999г.
Част X – Финансова
66. Концесионни роялти
1) Предвид условията на тази Част, притежателят на концесия за полезни изкопаеми е длъжен да
заплаща роялти на държавата върху всеки минерал, добит от него по време на упражняването на
правата му съгласно настоящото, в стойности и по начин, определени по-долу в настоящия раздел.
2) Дължимите концесионни роялти са следните проценти от брутна пазарна стойност, съгласно
предвиденото в подраздел (3) по долу –
Вид минерал
Процент
Скъпоценни камъни
10%
Скъпоценни метали
5%
Други минерали или минерални продукти
3%
3) Изразът „брутна пазарна стойност‖, за целите на изчисляването на концесионна такса, означава
продажната стойност, предмет на получаване на портала на мината при справедлива и

2

3

Модел на споразумение за подземните богатства (1995). Модел за споразумение за експлоатацията на мини, разработен от
Управлението по икономика и юридически консултантски услуги, Държавен секретариат, Лондон и отпечатан в държавната
печатница на Република Ботсуана.
Закон за мините и подземните богатства 17 от 1999 г.. Държавен вестник от 17 септември 1999 г., одобрен на 01 септември 1999 г.
виж Приложение 1 към текста.
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непринудителна сделка между информирани и независими страни, без отстъпки, комисионни или
удръжки за минералите или минералните продукти при тяхната продажба.
4) Роялтите ще се плащат върху минерал или минерален продукт при получаване на всяко плащане или
при други възнаграждения за такъв минерал или минерален продукт, като такова плащане на роялти
ще бъде придружено с пълните подробности за продадения или предоставен минерален продукт и
съответните условия на плащане: При условие, че всяко разпореждане с възнаграждения, различни
от парични или възнаграждения, отложени за период извън индустриалната практика, ще бъде
изпращано до Министерството за определяне на роялти при условията на подраздел (5) по-долу.
5) Когато министърът счита, че подземните богатства са предоставени по начин, различен от
справедлива и непринудителна сделка, Министърът следва да определи роялтите, дължими съгласно
постановление за цените в промишлеността и така определените концесионни роялти ще бъдат
дължими при поискване; При условие, че така определените и платени роялти могат да се променят
чрез преразглеждане от съд или арбитраж и сумата на всяка такава промяна следва да стане
съответно дължима или подлежаща на плащане в зависимост от случая.
6) За целите на този раздел, изразът справедлива и непринудителна сделка следва да означава сделка
между доброволен купувач и доброволен продавач на свободния пазар, където цената по
придобиване за продажбата не се влияе от никакви особени отношения или друга договореност
между страните по сделката и не е засегната от каквито и да е нетърговски съображения, като
специално изключва договореност за бартер, суап, обмен или цена за прехвърляне, ограничена или
запорирана сделка, която е свързана със специални финансови, търговски или други договорености.
67. Отмяна на концесионните роялти
1) Министърът може, в случай на обществен интерес, да отмени всички или част от дължимите роялти,
за който и да е минерал или минерален продукт за такъв продукт в зависимост от определеното от
него.
2) Министърът може да освободи от задължението за роялти проби от минерали, необходими за целта
на химическо изследване, анализ или други изследвания.
68. Отложено плащане на роялти
Министърът може, по заявка, отправена към него от титуляра на концесията за добив на подземни
богатства, да отложи плащането на роялти, дължими от такъв титуляр за такъв период и които са
предмет на такива условия, каквито той може да определи.
69. Забрана върху правото за разпореждане с подземни богатства
1) Ако притежателят на концесия за добив на подземни богатства не заплати роялти, дължими във
връзка с тази концесия на или преди датата на падежа или съответното удължаване на срока, или,
ако Министърът има причина да вярва, че подземните богатства са добити от някоя област и не са
били платени роялти във връзка с това, Министърът може със заповед да връчи на титуляра на
концесията за добив на полезни изкопаеми забрана на правото за разпореждане с подземните
богатства за тази област или за която и да е друга област, за която той е титуляр по концесия за
добив на подземни богатства, докато бъдат платени всички неуредени концесионни роялти или
докато се постигне договореност, приемлива от Министъра, за заплащането на такива концесионни
роялти.
2) Всеки титуляр на концесия за подземни богатства, който наруши или не спази условията на
заповедта, посочени в подточка (1) и всяко лице, което е уведомено за тази заповед, но я нарушава,
придобие някакъв минерал от засегнатата зона, ще се счита виновен за нарушение.
72. Лихви върху просрочени плащания
Върху всички просрочени плащания по този закон следва да се начислява лихва според първоначалния
лихвен процент върху кредитите на търговската банка, определян периодично, плюс премия от 5%.
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ГАНА
1. Резюме
Законодателството, засягащо минното дело и проучванията, включва Закона за минното дело и
подземните богатства (PNDCL) от 1986г., Закон за подземните богатства и минно дело (Изменение) 475
от 1994г., Закон за комисията за природните богатства (PNDCL 154) от 1986г., Закон за
дребномащабните рудници за добив на злато (PNDCL 218) от 1989г. и Правилник за подземните
богатства (роялти) (LI 13490) от 1987г. По отношение на Закона за подземните богатства и минното дело
от 1986г., държавата е собственик на всички подземни богатства, открити в Гана. Министерството на
минното дело наблюдава всички аспекти на разработването на подземните богатства в Гана и
предоставя под аренда търсенето на подземните богатства и минния добив. Комисията по подземните
богатства има правомощието да регулира и управлява използването на подземни богатства. Законът за
минното дело и подземните богатства от 1986г. определя необходимостта титулярът по арендата за
минен добив да заплати роялти по ставка между 3 и 12 процента от ‗общите приходи‘. Крайната ставка
се определя по препоръка на Комисията по подземните богатства. Правилникът за подземните богатства
(концесионните роялти) от 1986г. въвежда пълзяща скала роялтите, която започва от три процента за
нискокачествена руда с максимум дванадесет процента за висококачествена руда. Тези проценти се
основават на брутната стойност на полезните изкопаеми. Крайната ставка на концесионните роялти
подлежи на договаряне с правителството и се определя от коефициента на използване (КИ) на
миннодобивната компания. Този коефициент се основава на частното, получено чрез разделяне на
операционната рентабилност (т.е. работната печалба) на общата стойност на подземните богатства,
добивани през съответния фискален период. Принципите на определяне на роялтите са определени в
Правилника за Подземните богатства (роялти) от 1987г., LI 1349. Той действа по следния начин4:
Коефициент на използване (%)
0-30
31-70
71-100

Ставка / забележки
3% (минимум)
3 + 0,225(КИ), максимум = 12%
12% (максимум)

Важно е да се отбележи, че решението по ставката на държавните концесионни роялти не е
повлияно нито от вида на полезните изкопаеми, нито от размера на мината, а по-скоро се определя от
рентабилността на мината. Този метод обикновено води до 3 процентна ставка на концесионните роялти
за злато.
Законът за минното дело и подземните богатства от 1986г. осигурява частично или пълно
отлагане на концесионните роялти, които са били тълкувани от Сайър (Sawyerr) 5 като договаряне на
специални условия, за да "...се разработи пакет, подходящ за специфичната инвестиционна ситуация...."
Тези преговори са с Комисията по подземните богатства на Гана, която е правителственият орган,
отговарящ за регулирането на всички аспекти, свързани с минното дело. Аспектите на договарянето
включват роялти ставките, отлагането на плащанията на роялти, работни програми, прагова ставка за
данък върху допълнителната печалба и удържани суми.
Фондът за разработване на подземните богатства беше създаден, за да върне част от държавната
печалба от миннодобива на общностите, които са засегнати от такива дейности. Двадесет процента от
събраните роялти върху подземните богатства са платени във фонда, който е разделен между органа на
местната власт, органа, който е собственик на земята и между други общности, които са неблагоприятно
засегнати от минната дейност.
Възможно е Гана да излезе от системата на роялтите, въведена със Закона за минното дело и да
договори (с много министри) споразумение по минно дело, което да се приеме като законодателно
споразумение от парламента. През 2003г./2004г. Минната компания Нюмонт (Newmont) (от САЩ)

4

5

Otto, J. et al (1997). Глобално сравнително изследване за данъчно облагане в минното дело. Institute for Global Resources Policy and
Management, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA, September 1997.
Sawyerr, A. (1987). Комисията по подземните богатства, Закон за минното дело и подземните богатства и Развитието на минния
сектор. Комисия по подземните богатства, Гана, декември 1987 г.
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договори споразумение за злато с роялти за работата на Ахафо (Ahafo), определени на 3 процента и за
работата на Акием (Akyem) при 3.6 процента ad valorem.

1. Извадки от избрани законодателни източници
Закон за минното дело и подземните богатства 1986 г. (PNDCL 153),
Част IV - Данъци, стимули и привилегии
22. (1) Титуляр по аренда за миннодобив следва да заплати на Републиката рента във връзка с
подземните богатства, придобити от него от неговите дейности по миннодобива.
(2) Секретарят трябва според препоръката на Комисията по подземните богатства, да определи
ставката на роялтите, дължима по този раздел от титуляра по арендата за миннодобив, при условие,
че ставката на дължимата рента не трябва да превишава 12 процента или да бъде по-малко от 3
процента от общата стойност на подземните богатства, придобити от титуляра от неговите
дейности по миннодобива.
(3) Независимо от условията в подточки (1) и (2), Секретарят може, при консултации със Секретаря за
финансово и икономическо планиране и по препоръка на комисията по подземните богатства, да
отложи изцяло или частично роялтите, дължими за такива подземни богатства за такъв период,
като той може да определя дали е удовлетворен, че това е от национален интерес и от интерес за
производството на такива подземни богатства.
(4) Проби от подземните богатства, необходими за химическо изследване на пробата, анализ или
друго проучване могат да бъдат освободени от задължението за роялти по преценка на Секретаря.

Източник: http://www.mincomgh.org, достъпно на 17 януари, 2005 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (РОЯЛТИ) L.I. 1349 от 1987 г.

При упражняване на правомощията, предоставени на Секретаря, отговорен за Земите и природните
богатства от раздели 22 и 83 от Закона за подземните богатства и мините, 1986 (P.N.D.C.L. 153) Тези
Правила са изготвени на този 29-ти ден от юли, 1987г.. [Държавен вестник 28 август 1987 г., в сила от 4
юли 1986 г.]
Плащане на роялти
1.

Всеки титуляр по аренда за миннодобив следва да заплати роялти на Републиката по отношение на своите
дейности по миннодобива по ставката, определена в Таблицата към този правилник.
Промяна на ставката за роялти

2.

1) Ставката за роялти, дължима съгласно тези Правила, следва да се базира на рентабилността на
дейностите по миннодобива.
(2) Такава рентабилност следва да бъде определена чрез прилагане на коефициента за използване, който е
коефициентът, изразен по отношение на процента, прибавен от работната печалба към стойността на
подземните богатства, спечелена от дейностите по миннодобив през годината.

3.

4.

(3) За целите на определянето на работната печалба на всяка дейност от миннодобива, текущите разходи
следва да бъдат приспаднати от общата стойност на подземните богатства, придобити от такива дейности по
миннодобива.
Плащания на роялти, които да се извършват на тримесечие
Всеки титуляр по аренда за миннодобив следва, в рамките на тридесет дни след изтичането на всеки
тримесечен период, да заплати по сметка на Републиката роялти по ставка от три процента от брутната
стойност на полезните изкопаеми, придобити през това тримесечие.
Годишна печалба от добива на полезни изкопаеми
(1) Всяко лице, ангажирано в операциите по миннодобив, следва в рамките на тридесет дни след
изтичането на всеки годишен период, да представи на Комисаря данъчни декларации, посочващи
подробно общата стойност на полезните изкопаеми, придобити от него от тези дейности по миннодобив
по време на такъв годишен период.
(2) Тези данъчни декларации трябва да съдържат подписана декларация, че подробната информация,
съдържаща се в данъчната декларация, е вярна и пълна.
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5.

6.

7.

8.
9.

(3) Комисарят може да даде писмено уведомление на всяко лице, участващо в дейностите по
миннодобив, за му предостави в рамките на периода, определен в такова уведомление, по-пълна или
допълнителна информация по някой въпрос, посочен в предишна данъчна декларация или по много
други въпроси, които Комисарят може да счете за необходими за целите на този Правилник.
Баланс в края на годината
Всеки притежател на аренда за миннодобив следва в рамките на шестдесет дни след изтичането на всеки
годишен период да изчисли роялтите, дължими за годината, на основата на формула, описана в
Приложението към тези Правила и следва да заплати на Републиката разликата, ако има такава, между
изчисленията съгласно формулата, описана в Приложението и сумата от всички роялти, заплатени от
титуляра по отношение на този годишен период.
Пренасяне за бъдещи периоди на текущите разходи
Когато през някой годишен период коефициентът на използване е по-малко от тридесет процента, тогава
разликата между действителните текущи разходи и текущите разходи, които биха направили
коефициента на използване равен на тридесет процента, следва да бъде добавена към текущите разходи
за следващия годишен период с цел изчисляване на коефициента за използване на този период; в такъв
случай разликата, която ще се пренесе в бъдещи периоди, не трябва да превишава допустимите
амортизационни отчисления за отчетната година.
Управление на Правилата
Тези правила следва да бъдат управлявани от Комисаря по вътрешната печалба, който ще отговаря за
оценката, събирането, възстановяването на роялтите, приемането на данъчните декларации и въпросите,
свързани с възраженията, като за тези цели той може да прилага такива изменения, които могат да
налагат тези разпоредби на постановлението за данък върху доходите, 1975 г. (S.M.C.D.5) или който и да
е друг закон, общо приложим към оценката, събирането, връщането и възстановяването на данък
печалба.
Плащане на Консолидационен фонд
Комисарят следва да заплати всички роялти, събрани от него, в Консолидационния фонд.
Нарушения
(1) Всяко лице, което –
a) не заплати или откаже да заплати някаква рента, дължима от него по тези Правила;
b) наруши някое от условията на тези правила, извърши нарушение и следва да подлежи на
същото наказание, на което лицето следва да подлежи при невъзможност да заплати или при
отказ да заплати данък печалба или за нарушение на такава подобна разпоредба съгласно
Постановлението за данък печалба, 1975 (S.M.C.D.5), или някой друг закон, който е
общоприложим за оценката, събирането връщането или възстановяването на данък печалба..

(2) Независимо от подточка (1) от този параграф, когато лицето е виновно за нарушение според тези
Правила, Секретарят може в допълнение към което и да е наказание, наложено от Съда, да отмени
или прекрати арендата за миннодобив на такова лице.
10. В тези Правила, освен ако контекстът не изисква друго, "Комисар" означава Комисар, отговарящ за
вътрешно-бюджетни постъпления;
"Съд" включва съдебно учреждение или друг съдебен орган, който има юрисдикцията по данъчни
въпроси;
"Аренда за миннодобив" има същото значение както в раздел 84 (1) от Закона за полезните изкопаеми и
миннодобива, 1986 (P.N.D.C.L.153);
"Текущи разходи във връзка с който и да е период означават –
а) текущите разходи, изцяло и изключително направени от притежателя на арендата за
миннодобив през този период за целите на миннодобива, транспортирането, обработката или
продажбата на подземните богатства; при условие, че такива текущи разходи не включват
i роялти, дължими съгласно тези Правила;
ii какъвто и да е данък върху доходите или друг данък върху печалбата, независимо
дали е наложен в Гана или на друго място
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iii каквото и да е плащане, съгласно което и да е споразумение между Републиката и
което и да е лице относно стойността на, или постъпленията от добитите подземни
богатства;
iv когато става въпрос за дружество, всякакви разходи, направени по отношение на
управлението и контрола на дружеството, които, според Комисаря не са пряко
свързани с операциите по миннодобив, транспортиране, обработка или продажба на
добитите подземни богатства;
b) амортизационните отчисления за периода, които подлежат на приспадане съгласно условията
на раздел 26 от Закона за подземните богатства и минното дело от 1986 г. (P.N.D.C.153)
―обработка‖ означава процес, чрез който суровината от дейностите по миннодобива подлежи на
някаква обработка, предназначена да подготви за използване тези суровини;
―тримесечен период‖ във връзка с каквато и да е операция по миннодобив, означава период от
три месеца, следващ непосредствено от влизането в сила на тези Правила и след това всеки от
последващите периоди от три месеца или, когато лице започне дейности по миннодобив, след
началото на действието на тези Правила, първият период от три месеца, започващ от началото
на тези дейности по миннодобив и след това всеки от последващите периоди от три месеца;
―Секретар‖ означава Секретаря на P.N.D.C., отговарящ за Земите и природните ресурси;
―стойност на придобитите подземни богатства‖ означава брутната цена, по която такива
подземни богатства се продават по време на продажбата;
―годишен период‖ означава във връзка с каквато и да е операция по миннодобив, период от
дванадесет месеца, следващи непосредствено от влизането в сила на тези Правила и след това
всеки от последващите периоди от дванадесет месеца или, когато лице започне дейности по
миннодобив след началото на тези Правила, първият период от дванадесет месеца, започващ от
началото на тези дейности по миннодобив и след това всеки от последващите периоди от
дванадесет месеца.
11. Правилата (роялти) за подземните богатства, 1986 (L.I.1340) са отменени.
12. Тези правила следва да се считат за влезли в сила на 4-я ден от юли 1986г.
Коефициент на използване

Ставка на роялтите

(i) когато коефициентът на използване е 30%
или по-малко
(ii)
когато коефициентът на използване е
30%, но по-малко от 70%
(iii)
когато коефициентът на използване е
70%
или повече
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Мозамбик
1.

Резюме
Дейностите по миннодобива се регулират от Закона за минното дело № 14 от 2002 г., който
регулира общото използване на подземните ресурси на Мозамбик. Той се подпомага от
Постановлението за Правилник за прилагане на Закона за миннодобива No. 28 от 2003 г6. Минните
роялти, наричани данък върху добива според условията на Член 28 от Закона за минното дело от 14. 05.
2002 г., се определят от Министерски съвет и са дължими върху брутната печалба по следните ставки:
Диаманти
10–12 %;
Други подземни богатства
3–8 %.
Горепосочените ставки определят лимитите за договаряне на роялти за добив на подземни богатства в
Мозамбик, което позволява гъвкавост при взимане на решения за окончателните ставки.
Член 28(1) от Закона за минното дело поставя условие за заплащане на неопределен процент от
роялтите върху най-ниските нива на правителството, докато дребните производители, притежаващи
сертификати за миннодобив, са освободени от заплащане на данък върху производството съгласно Член
29.

2.

Извадки от законодателни източници

Закон за минното дело, Закон No. 14/2002 от 26 юни 2002 г.
Неофициален превод
Член 28 ДАНЪК ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО
1. Данъкът върху производството се основава на стойността на продукти от миннодобива в резултат от
дейностите по миннодобива, извършени на национална територия, процент от които е предназначен за
местни услуги, където ще се извършва предприемачеството според условията, които ще бъдат определени, с
цел да се окаже влияние върху местното развитие.
2. Данъкът върху производството също така се основава на стойността на продукти от миннодобива:
a. Продадени или предназначени за търговски цели;
b. Използвани за каквато и да е търговска или промишлена цел, различна от строителство,
съгласно условията на №2 от Член 40 и са предмет на правото върху миннодобива.
3. За целта на този Член, изразът търговска дейност включва прехвърляне, търговска дейност,
експлоатация, експедиция, гаранции и всякаква форма на свободно или затруднено прехвърляне.
4. Кабинетът следва да определи заплащане на данък върху производството от 10% до 12% за диаманти
и от 3% до 8% за остатъка от подземните богатства.
5. Притежателите на лиценз за изследователски и проучвателни дейности и концесии за миннодобив са
длъжни да заплатят данък върху добива, дори в случаите, когато правата и разрешителните, които са били
предоставени за извършване на изпитвания, опити или анализи на подземни богатства или проби, получени
в рамките на зоната, за която са предоставени права или разрешителни, са предназначени за бъдеща
продажба.
6. В случаите, когато правото за миннодобив е общо притежание на различни хора, всички
заинтересовани от това право следва да бъдат заедно отговорни за плащането на данък върху
производството, свързан с правото за миннодобив.

6

Постановление за Правилник за прилагане на закона за миннодобива No. 28 от 2003, приет на 17 юни 2003 г.

А1 - 10

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

Намибия
1.

Резюме
Основните принципи, от които се ръководи използването на полезните изкопаеми в Намибия, са
обединени в Закона за подземните богатства (проучвателна дейност и минно дело) No. 33 от 1992
(Закон за подземните богатства). Политиката по подземните богатства7, която беше завършена
неотдавна, все още не се прилага изцяло. Образец на Споразумение за подземните богатства определя
минимални изисквания за работа (с таблица на целеви дати) и минимални разходи. Част II от Закона за
подземните богатства поддържа Конституцията чрез потвърждаване на това, че всяко право по
отношение на търсенето, придобиването на и разпореждането с подземни богатства е предоставено в
държавата, която трябва да възлага и ръководи всички дейности в това отношение. Министерството на
минното дело и енергетиката отговаря за изготвянето и внедряването на политиките, свързани с
подземните богатства и енергетиката. В рамките на Министерството са Съвета по диамантите,
Консултативния съвет по минно дело и Националният енергиен съвет, като всеки от тях има
представителства в държавния и в частния сектор. Комисия по допълнителните права контролира
споровете, които са възникнали, с помощта на независимата съдебна система 8, която наблюдава Закона
за подземните богатства. Дирекцията по минно дело управлява заявките за аренда на подземни
богатства, въпросите, свързани с безопасността и здравето и събира и анализира промишлена
информация.
Част XVI от Закона за подземните богатства разглежда финансови въпроси, като например
роялти върху минералите. Роялтите са дължими на основата на справедлива и непринудителна сделка на
Комисаря по минно дело за ползата от Фонда за държавни приходи при следните ставки:
 Нешлифовани скъпоценни камъни 10% от пазарната стойност;
 Оразмерен камък
5% от пазарната стойност;
 Други подземни богатства
Mаксимум 5% от пазарната стойност;
 Петролни продукти
5% от пазарната стойност.
Пазарната стойност е обяснена в Раздел 114(3) или като посоченото определение в лицензионното
споразумение, или като сумата от продажби при алтернативна и непринудена сделка без разходите,
разрешени от Министъра.
Раздел 116 разрешава пълно или частично превеждане на средства, отлагане и по-специално,
компенсиране на роялтите. Това е възможно да се извърши по преценка на Министерството след
консултация с Министъра на финансите.

2.

Извадки от законодателни източници
Закон за подземните богатства (подписан от Президента на 16 декември 1992г.)
Част XVI Финансови въпроси
114. Роялти, дължими върху природните богатства.
(1) Титулярът по заявката за миннодобив или по лиценза за миннодобив, който е придобил или добил по
време на каквито и да е изследователски или миннодобивни дейности, извършени от него, както и
притежателят на какъвто и да е неексклузивен лиценз за търсене, на изключителен лиценз за търсене
или на лиценз за съхранение на залежи от подземни богатства, който е открил или случайно е
придобил по време на проучвателни действия, извършвани от него.
За всяко подземно богатство или група подземни богатства трябва да се заплатят роялти на Комисаря
в полза на Държавния фонд по приходите –
(a) в случая на такъв титуляр по отношение на всеки груб и нешлифован минерал от групата на
скъпоценните камъни, придобит или добит от такъв титуляр в процеса на дейностите по проучването
или дейностите по миннодобива, извършени от този титуляр съгласно условията на такъв лиценз или
по такава заявка за миннодобив, в зависимост от случая, и продаден или използван по друг начин от
такъв титуляр при ставка от 10 процента;

7
8

Политика по използване на подземните богатства (2003 г.). Политика по подземните богатства на Намибия. Подземни
богатства от мините и енергийния сектор, Windhoek, Република Намибия.
Coakley, J. 2001. Промишленост за използване на подземните богатства на Намибия, 1997 г. Геоложко проучване на
САЩ.

http//www.minerals.usgs.gov.
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(b) в случая, когато който и да е такъв титуляр по отношение на какъвто й да е груб или необработен
минерал от групата на каменните плочи, придобие или добие чрез такъв титуляр по време на каквито
и да са проучвателни дейности или дейности по миннодобив, извършвани от такъв титуляр според
условията на лиценза или по такава заявка за миннодобив, в зависимост от случая и е продаден или
използван по друг начин от такъв титуляр, при ставка от пет процента.
(c) в случай, че всеки такъв титуляр по отношение на което и да е друго полезно изкопаемо или
група полезни изкопаеми, добити или придобити от такъв титуляр, обложени с данък от
Министъра чрез писмено уведомление и предоставено на такъв титуляр в съответствие с
условията от подраздел (2) при такава ставка, не превишават пет процента, според определеното
периодично от Министъра чрез съобщение в Държавен вестник, на пазарната стойност,
определена според посоченото в подраздел (3) за такъв минерал или група от полезни
изкопаеми, на дата (i) в случай, че титулярът се позове на параграф (a), не по-късно от датата, на която са
извършени продажбата или използването на такъв минерал или група минерали;
(ii) В случай, че титулярът се позове на параграф (b), не по-късно от 30 дни след края на всеки
период от шест месеца или част от такъв период от датата, на която е издаден такъв лиценз или
е регистриран такъв иск, в зависимост от случая;
(iii) в случай, че титулярът се позове на параграф (c), определен от Министъра и посочен в
уведомлението във връзка с който и да е минерал или група полезни изкопаеми, или използван
по време на така определения период.
(2) (a) Предмет на условията от параграф (b), Министърът може за целите на разпоредбите на
подраздел (1)(c), да обложи с данък всяка данъчна декларация, представена според условията на
раздел 24, 45, 76, 89 или 101 от всеки притежател на лиценз или иск, който се е позовал на
горепосочения подраздел и на което и да е заявление, ако има такова, направено от такъв
титуляр според условията на параграф (b), чрез писмено уведомление, изпратено и доставено до
този титуляр, при такъв титуляр на роялти по отношение на който и да е минерал или група
минерали, посочени в подраздел (1)(c) придобити или добити от такъв титуляр в процеса на
някоя от проучвателните дейности или дейностите по миннодобива, извършени от такъв
титуляр по време на този период, както може да бъде писмено определено от министъра, ако
Министърът счита, (i) че в случай на какъвто и да е минерал или група полезни изкопаеми, които са били или ще
бъдат експлоатирани, всеки такъв минерал или група от полезни изкопаеми е от такова естество,
че е в състояние да увеличи стойността си чрез практически или икономически процес,
съществуващ в Намибия;
(ii) че сумата, получена от или начислена на, или получена в полза на такъв титуляр по
отношение на продажба или използване на такъв минерал или група полезни изкопаеми при
продажба чрез справедлива и непринудена сделка, не е била в съответствие с цените, които по
мнението на Министъра са плащани по това време на международните пазари; или
(iii) че сумите, удържани от сумата, за която такъв минерал или група полезни изкопаеми са
били продадени или използвани по отношение на такси, разноски или данъчни вземания, не са
били в съответствие със ставките, които по мнението на Министъра, са били начислявани през
това време на международните пазари.
(b) Министърът не трябва да издава уведомление, позовавайки се на параграф (a), освен, ако
Министърът (i) чрез писмено уведомление, изпратено и предоставено на заинтересования титуляр, е
уведомил този титуляр за своето намерение да събере роялти от този титуляр по отношение на
който и да е минерал или група полезни изкопаеми, придобити или добити от този титуляр и
представляващи основанията, на които се базира това намерение;
(ii) предоставя на такъв титуляр възможността, в рамките на такъв разумен период, който може
да бъде определен в това уведомление, да направи каквито и да било изявления и, ако такъв
титуляр желае, предложения във връзка с всякакви въпроси, свързани с такова намерение; и
(iii) е взел предвид такива искания и предложения.
(3) За целта на подраздел (1), пазарната стойност на всеки минерал или всяка група полезни
изкопаеми трябва да бъде (a) определена в съответствие със срок или условие, ако има такива, от лиценза на засегнатия
титуляр; или
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(b) ако не съществува такова условие или срок, определен писмено от Министъра по
отношение на стойността, договорена между гореспоменатия титуляр и лицето, на което такъв
минерал или група минерали са били продадени или са използвани от него при честна и
непринудена сделка за продажба и цените, които по мнение на Министъра, са плащани по това
време на международните пазари за такъв минерал или група полезни изкопаеми, без каквито и
да било суми, удържани по отношение на такси, разходи или данъци, които по мнението на
Министъра са начислявани на международните пазари.
115. Неустойки за закъснели плащания.
(1) Когато някое лице не успее да заплати сумата на или преди датата, определена от или според
условията на раздел 114, допълнителна сума, изчислена по ставката на една-трета от един
процент дневно, следва да бъде платена върху такава сума или каквато и да е част от нея, от
датата, на която тази сума е била дължима, до тогава, докато тази сума бъде заплатена.
(2) Условията на параграф (a) от раздел 116(1) следва да се прилагат с необходимите изменения
по отношение на сума, дължима според условията на подраздел (1).
116. Освобождаване от и отлагане на роялтите или неустойките.
(1) Независимо от условията на Закона за държавните финанси, 1991 (Закон 31 от 1991г.),
Министърът може при съгласуване с Министъра на финансите, по заявка, дадена му от титуляра
на лиценза или заявката за миннодобив, да се позове на този раздел 114 (a) чрез писмено уведомление, изпратено и предадено на такъв титуляр
(i) отменя изцяло или частично всякакви роялти или неустойки, дължими според
условията на раздел 114 или 115;
(ii) отложено плащане на всякаква такава рента или неустойка;
(b) връщане изцяло или частично на каквато и да е рента или неустойка, дължими
според условията на раздел 114 или 115, при такива условия, които могат да бъдат
определени от Министъра и посочени в това уведомление, или може да откаже да
възстанови или върне такава рента или неустойка, или такова отложено плащане. (2)
Министърът трябва на или преди 30 юни всяка година да представи пред Парламента
доклад, съдържащ пълните наименования на титулярите, по отношение на които са
били възстановени или върнати роялти или неустойки, или чиито плащания на роялти
или неустойки са били отложени по време на финансовата година, която приключва
през тази година и използваните суми и причините за такова възстановяване, връщане
или отлагане.
117. Правомощия на Министъра в случай на невъзможност на притежателите на
лицензи или искания за миннодобив да заплатят роялти.
(1) Ако притежателят на лиценз или заявка за миннодобив съгласно раздел 114 не заплати
никакви роялти, дължими съгласно условията на този раздел от такъв титуляр на или преди
датата, посочена в този раздел или такава дата, на която плащането на такива роялти е било
отменено или отложено съгласно раздел 116, Министерството може чрез уведомление,
изпратено и доставено до такъв титуляр, да забрани:
(a) преместването на всякакъв минерал или на всяка група от полезни изкопаеми от
зоната на проучване, зоната за миннодобив, зоната за съхранение, зоната на заявката
или други зони, за които се отнася разглеждания лиценз;
(b) всякакви сделки във връзка с който и да е от минералите или групата полезни
изкопаеми на минерали, придобити или добити от такава зона за проучване, зона за
миннодобив, зона за съхранение, зона на заявката или друга зона, докато са били
заплащани такива роялти или плащането на такива роялти е било възстановено или
отложено съгласно раздел 116.
(2) Всеки притежател на лиценза или на иск за миннодобив съгласно този раздел, който наруши
или не е в съответствие с уведомлението, издадено съгласно този подраздел (1) ще бъде виновен
за нарушение и ще бъде признат за виновен да заплати глоба, която да не превишава R20 000
или ще бъде лишен от свобода за период не повече от две години или и за двете.
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118. Гаранция за плащане на роялти.
(1) Министърът може, когато счете за необходимо, да гарантира плащането на роялти чрез
писмено уведомление, изпратено и доставено на титуляра на лиценза или заявката за
миннодобив съгласно този раздел 114, да поиска този титуляр да предостави на министъра
гаранция, издадена от лице, одобрено от Министъра.
(2) Всеки титуляр съгласно този подраздел (1) който наруши или не отговаря на изискванията от
уведомлението, издадено съгласно този подраздел, ще бъде считан за виновен за нарушение и
ще бъде признат за виновен да заплати глоба, която да не превишава R20 000 или ще бъде
лишен от свобода за период не повече от две години или и двете.
119. Правомощия на Министъра, свързани с ценообразуване на минерали.
(1) Според условията на подраздел (2), Министърът може, ако има причина да подозира, че
някой минерал или група полезни изкопаеми придобити или добити в процеса на някои от
дейностите по проучване или миннодобив от титуляра съгласно раздел 114 е бил продаден или
използван от този титуляр (a) на стойност, която е умишлено фиксирана или договорена за сума, по-малка от
цената, която, по
мнението на Министъра, е била плащана през този период на
международните пазари;
(b) на стойност, от която е удържана сума във връзка с такси, начисления или данъци,
която е била нарочно фиксирана или договорена и, която е по-голяма от ставките,
които, според Министъра, са били начислявани по това време на международните
пазари, да се нареди на този титуляр да плати за ползата от Държавния фонд по
приходите сума, равна на разликата между сумата, посочена в параграф (a) или (b) и
сума, която според Министъра, е в съответствие със сумата, определена съгласно
цените и ставките, плащани и начислявани на международните пазари в периода на
продажбата или използването на горепосочения минерал или горепосочената група
полезни изкопаеми.
(2) Министърът не трябва да се разпорежда съгласно (1), освен, ако (c) не е изпратил и връчил писмено уведомление на засегнатия титуляр, уведомявайки
го за своето намерение да издаде такова разпореждане и да представи основанията, на
които да се базира това намерение.;
(d) предоставя на такъв титуляр възможността, в рамките на такъв разумен период,
който може да бъде определен в това уведомление, да направи изявления и, ако такъв
титуляр желае, предложения във връзка с каквито и да било въпроси, свързани с такова
намерение; и
(е) е взел предвид такива искания и предложения.
120. Печалби и суми, дължими съгласно тази част.
При всякакви действия да възстанови в компетентен съд всякакви суми, дължими съгласно
условията на тази Част, сертификат, претендиращ да бъде сертификат, подписан от министъра,
удостоверяващ, че паричната сума, определена в този сертификат, е дължима съгласно
условията на тази Част от всеки титуляр, посочен в раздел 114, назован в този сертификат и
следва да бъде преди всичко доказателство на фактите, посочени в този сертификат.
Източник: http://www.mme.gov.na/mines/acts/act_minerals_XVI.html, приет на 15 януари
2005 г.

А1 - 14

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

Нигерия
1.

Резюме
Нигерия в момента е в процес на преразглеждане на своето законодателство в областта на
миннодобива и фискалния си режим Настоящото законодателство позволява голяма процесуална
независимост по отношение на структурирането на ставките за роялтите. Този тип подход беше обичаен
през колониалните периоди, но стана изключително рядък след като нациите преминаха към
дискреционна власт.

2.

Извадки от законодателни източници

Постановление за използване на подземните богатства и минното дело, 1999 No. 34
15. (1) Всеки минерал, получен в процеса на предварително търсене и добив от дадена мина, подлежи на
облагане с концесионна такса, определена от Министъра и публикувана в Държавен вестник.
(2). Министърът може да намали или да отмени роялтите върху всеки минерал, който Министърът е убеден, че е
изнесен единствено за целите на анализа или експеримента или като научен образец, който не е бил в количество,
по-голямо от това, което по негово мнение е необходимо за тази цел.
(3) Министърът може чрез публикация в Държавен вестник да отложи плащането на роялтите върху всеки минерал
за определен период, който по свое усмотрение счита за необходим.
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ЮЖНА АФРИКА
1. Резюме
Закон за развитието на минералните и петролните ресурси (MPRDA) No. 28 от 2002 г.
регулира разработването на подземни богатства в Южна Африка. MPRDA предвижда вторично
законодателство, чиито закони и нормативна уредба ще подпомагат успешното прилагане на новия
режим. Това са Правилата към MPRDA, които определят спецификата на управление на правата,
Хартата по минно дело, с цел да се вземат мерки по отношение на несправедливостите от миналото, като
се направи оценка на исторически онеправданите южноафриканци по отношение на ресурсите на
природни богатства, Картата за оценка, която измерва напредъка по отношение на Хартата и Закона за
регистриране на правата върху миннодобива и интересите за гарантиране за целите на притежаването на
земята. Още два закона все още се нуждаят от окончателно завършване, а именно тези, обхващащи
роялтите за подземните богатства и нефта, както и вероятно Законът, засягащ обогатяването на добива
на южноафрикански природни богатства.
Правата върху собствеността в Южна Африка произтичат от римско-холандското право, което
означава, че исторически първоначалният земевладелец (което може да включва Държавата) също
притежава правата върху всички подземни богатства в земните недра. Правата върху подземните
богатства и повърхността бяха разделени, което доведе до разработването в Южна Африка на
комплексен микс във времето от държавни и частни права на собственост върху подземните богатства.
Правото върху различни подземни богатства в една собственост често беше разделяно от многобройни
права върху наследството, отделна продажба и др. Намерението на Политиката по природните
богатства9 е да се промени тази система към режим, при който всички права върху подземните богатства
са държавна собственост. MPRDA позволява прилагането на регулаторна система, където прехвърлянето
на собствеността ще се извършва в периода от пет години след прилагане на MPRDA. По отношение на
Конституцията10, всички закони и въпроси по отношение на природните богатства и енергетиката, ще
бъдат регулирани от Департамента по подземните богатства и енергетика.
Компенсацията по отношение на изчерпването на ресурсите от природни богатства на
държавата е област, която преди това не е била определяна по закон. Това води до система, в която
всички подземни богатства подлежат на договаряне от разработващите предприятие с Департамента по
подземните богатства и енергетика на основата за всеки отделен случай. Окончателният продукт е
режим от променливи основи на роялтите и ставките със слаба свързаност по отношение на стоки за
продажба, тип на рудното тяло или рентабилност. Политиката по природните ресурси (1998) осигурява
условия за стандартизиране на таксите и роялтите и през 2003 г. беше издадена Законопроект за
роялтите. Последните индикации са, че вторият проект ще бъде доста по-различен от първия. Ето защо
дискусията тук разглежда действащата в момента система, където роялтите могат да се основават на
процент от брутните приходи (обикновено между 1.0 и 5.0 процента), единичната стойност, процент
данъчнооблагаеми печалби (обикновено 10 процента) или формула за пълзяща скала (обикновено
пълзяща между 0 и 15 процента в зависимост от рентабилността). Какъвто и метод да се прилага към
роялтите, минималната рента от 10 процента от очакваната годишна рента в момента се плаща ежегодно
предварително, което може да се приспадне при изравняването в края на годината.
Когато разработването на мини не следва пряко експлоатацията по икономически причини,
споразумението за аренда на подземни богатства, според разрешителното от Департамента по подземните
богатства и енергетика, се счита, че е в етап на задържане. По време на етапа на такова задържане
компанията по миннодобив трябва да заплати ескалационна такса за задържане за временното право да
запази непокътнати ресурсите от подземни богатства на страната.
По отношение на притесненията за дребномащабния добив на подземни богатства, които са
държавна собственост, такива като пясък, глина, камък, чакъл (и някои дейности, свързани с диаманти),
по отношение на раздел 31(1)(c) и (3) от Закона за държавната хазна и отчетността от 1975 г.,
Министърът на подземните богатства и енергетиката, след консултация с Министерството на финансите,
9
10

Политика по използване на подземните богатства (2003г.). Бялата книга на Политиката по подземните богатства и миннодобива
за Южна Африка, 23 септември 1998 г., Държавен вестник No 19344, (Одобрен от кабинета на 20 октомври 1998 г.).
Конституция (1996 г.). Конституцията на Република Южна Африка, Закон № 108 от 1996 г.
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определя стандартизирано заплащане на аренда, рента, дял на държавата от печалбата и всякакви други
компенсации, дължими на държавата. 2000 ставки бяха както следва:
 Пясък, глина, камъни и чакъл: 78 процента кубически метър от продадените подземни
богатства.
 Скъпоценни камъни: 5% от брутната печалба от такава продажба.
Предприятията, разработващи подземните богатства, могат да получат намаление до максимум
75 процента от роялтите, дължими при предоставяне на доказателство за действителното местно
обогатяване на добиваните подземни богатства11. Когато повърхността на земята, която е държавна
собственост, е необходима за разполагането на инфраструктурата по миннодобив, таксите за наемане на
повърхността съответствам на стойността за вземане под аренда на местния пазар за зоната, посочена в
заявката (в рамките на мотивите) и тя трябва да бъде одобрена от Департамента по земите. В случай на
земя - частна собственост, таксите за наемане на повърхността и условията за използване на земята
трябва да се договарят със собственика на повърхността, а не с държавата.
Всички подземни богатства в морето са собственост на държавата и заявките се третират по
същия начин, както при държавна земя. За морето не се плаща аренда за повърхността, а годишна
концесионна такса от R2 100, която се дължи на Държавата.
Втори Законопроект за роялтите ще бъде издаден от националното Министерство на финансите
към датата на това изследване. След като влезе в сила и бъде публикуван, той ще замени настоящата
дискреционна система за всеки отделен случай.

11

SADC Policy Profile (2001). Минна конференция за Австралия и Долна Сахара,, 26-27 юли 2001 г. pp. 19 – 23.
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Танзания
1.

Резюме

В подкрепа на политиката по използване на подземните богатства преразгледаният Закон за
подземните богатства 15 от 1998г. беше приет на 01/07/199812. Собствеността върху природните богатства
принадлежи на държавата с изключение на определени сгради и промишлени полезни изкопаеми, които са
собственост на притежателя на земята. Ръководството на сектора по миннодобив е отговорност на
Министъра по енергетиката и подземните богатства, както и на Комисаря по минералните ресурси.
Роялтите за миннодобив са дължими върху брутните приходи без разходите за транспорт и продажби
(нетна реализуема стойност на продукта). Ставките са:
 Диаманти
5%
 Всички други
3%
 Дялани и полирани скъпоценни камъни
0%
 Строителни материали
0%, в полза на притежателя на земята
Нетната реализуема стойност е определена в Раздел 86(3) от Закона за минното дело 15 от 1998 като
FOB в точката на износ от Танзания. Когато доставката е местна, това е стойността на доставката без
разходите за транспорт, застраховка, товаро-разтоварни дейности, претопяване, рафиниране и обработка.
Раздел 3 също така определя условията за регулиране на тази стойност, когато според Министъра такава
стойност не отговаря на стандарта за справедлива и непринудена сделка.
Освен това, законът определя условията за намаление, възстановяване или отлагане на роялтите за
миннодобив, когато паричният производствен марж13 падне под нула (Раздел 87). Годишните разходи по
отношение на правата за разработване се разглеждат в Раздел 92 на Закона и техните ставки са определени с
наредба.
2.

Извадки от законодателни източници
Закон за минното дело 15 от 1998г., приет на 01 юли 1998 г.
ЧАСТ VI
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Концесионни роялти
86.(1) Всяка миннодобивна компания, притежаваща разрешително, трябва да заплаща на Правителството
на Републиката рента върху нетната реализуема стойност на добитите подземни богатства съгласно
неговия лиценз по ставката
(a) при диаманти, пет процента; и
(b) при други полезни изкопаеми, три процента.
(2) Независимо от условията на подточка (1) миннодобивна компания, притежаваща разрешително за
необработено злато или нешлифовани скъпоценни камъни, която продава своята продукция на лицензиран
дилър или лицензиран брокер, роялтите за такива подземни богатства следва да бъдат платени от
лицензирания дилър съгласно условията на раздел 88.
(3) В този раздел ''нетната реализируема стойност'' означава пазарната стойност на полезните изкопаеми FOB в точката на
износ от Танзания или, в случай на използване в рамките на Танзания, в точката на доставка в рамките на
Танзания, без (a) разходите за транспорт, включително застраховка и разходи за товаро-разтоварни дейности, от
зоната за миннодобив, до точката на износ или доставка; и

12
13

Законът за миннодобив от 1998 е публикуван на http://www.newafrica.com/mining/laws/tanzania.pdf. Виж също
SADC, (2001). Профил на политиката на SADC. Минна конференция за Австралия и Долна Сахара, 26-27 юли 2001 г.
Приходи от стойността на брутните продажби без текущите разходи.
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(b) стойността на топенето и рафинирането или други разходи за обработка, освен, други такива
разходи за обработка, свързани с обичайната обработка, извършваща се в зоните за миннодобив в
Танзания,
"пазарна стойност" означава реализираната цена, регулирана, ако е необходимо, за продажба FOB в
точката на износа от Танзания или в точката на доставка в рамките на Танзания:
(4) Когато Министърът счита, че реализираната цена не съответства на цената, която би трябвало да
бъде заплатена за полезните изкопаеми, ако те са били продадени при подобни условия при
справедлива и непринудена сделка между продавача и купувача, може да изпрати на притежателя на
лиценза уведомление в тази връзка.
(5) Когато такова уведомление е било направено съгласно подточка (4), сумата на пазарната стойност
следва да бъде уредена със споразумение между Министъра и притежателя на лиценза или, ако няма
постигнато споразумение, въпросът следва да се изпрати за разрешаване от независим експерт, назначен
по начина, определен от Правилника.
(6) Пробите от полезните изкопаеми, разглеждани в този раздел, които са придобити за Целите на
оценката, анализа или друго техническо изследване, трябва да бъдат освободени от плащане на рента.
Освобождаване от и отлагане на роялтите
87.(1) Министърът трябва по заявка на упълномощеното миннодобивно предприятие, което е
задължено да заплати роялти съгласно подточка (1) от раздел 86, да отложи плащането на дължимите
роялти, ако по време на периода на това плащане роялтите са дължими (в този раздел това се нарича
"период за плащане на роялти"), паричният марж на оперативната печалба (възвращаемост от
продажбите) на миннодобивното предприятие, притежаващо разрешително, по отношение на
дейностите по миннодобив в зоната за миннодобив, спадне под нула. Във всеки такъв случай сумата,
дължима за сметка на роялтите по отношение на този период, трябва да се намали до такава степен,
каквато е необходима за увеличаване на възвращаемостта от продажбите до нула и плащането на
разликата между роялтите, дължима за този период и намалената сума трябва да бъде разсрочено.
(2) Когато плащането на каквато и да е рента е отложено съгласно подточка (1) :
(a) то ще се натрупва с друго отложено плащане на рента, която е просрочена
(b) просрочената сума ще бъде дължима, когато роялтите стане дължима по отношение на
следващия период за плащане на рента или периоди, които след приспадане на дължимата след това
рента, възвращаемостта от продажбите е положителна;
(c) сумата, дължима при всеки отделен случай съгласно параграф (b), не трябва да превишава тази,
която би намалила възвращаемостта от продажбите за съответния период на плащане на
роялтите под нула..
(3) В този раздел "възвращаемостта от продажбите" означава сумата, получена чрез приспадане на
текущите разходи от приходите, където - ''текущи разходи― означават парични разходи, възникнали
(a) при миннодобивни дейности след започване на производството от зоната за миннодобив, различни от:
(i) капиталови разходи;
(ii) условия за амортизации;
(iii) финансови разходи, включително лихви върху такси и съответните разходи, свързани с това, (iv)
таксите за посредничество или други такси или разходи, пряко или по необходимост свързани с
производството и
разпореждане с природните богатства от зоната за миннодобив; и
''приходи" означава брутната стойност на всички продажби, различни от разпореждането с подземни
богатства.
Плащане на място на роялтите
88.(1) Всяко лице, което е лицензиран дилър, трябва в съответствие със сроковете и условията на лиценза
си, този Закон и Правилника, да заплати на Правителството на Обединената Република на място роялтите
върху нетната реализуема стойност на всяка суровина или всеки скъпоценен камък, който е(a) експортиран от него; или
(b) в случай на злато, продадено на златна рафинерия в Танзания; или
(c) в случай на скъпоценни камъни, продадени на надлежно лицензиран каменоделец.
(2) Този раздел не трябва да се прилага, когато лицензираният дилър е лицензирано предприятие за
миннодобив, което плаща рента за тези подземни богатства в съответствие с условията на подраздел (1)
от раздел 86. (3) За целта на подточка (1), ''нетната реализуема стойност'' има значението на тези думи в
подраздел (3) от раздел 86 и това условия следва да се прилага с необходимите промени, за да
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експортира или продаде полезните изкопаеми чрез лицензиран дилър, както се прилагат според раздел
86 към плащанията на лицензираната компания за миннодобив.
Предварителна оценка на роялтите
89.(1) Министърът може, когато по някаква причина е невъзможно да се оцени сумата за някоя рента
или плащането на място на роялтите, да оцени, а лицензираното миннодобивно предприятие, в
зависимост от случая, лицензираният дилър, трябва да заплати предварителна рента или да извърши
плащане на място на роялтите.
(2) Когато в някакъв такъв случай сумата на роялтите или плащането на място на роялтите е
определена, лицензираното миннодобивно предприятие или лицензираният дилър, трябва да отговарят
за баланса или, в зависимост от случая, трябва да изплатят всяка превишена сума, платена от него по
такава предварителна оценка.
Такси за категории
90. Министърът трябва чрез уведомление, публикувано в Държавен вестник, да определи таксите,
платими за целите на категоризацията и оценката на скъпоценните камъни, произведени или придобити
от лицензираното миннодобивно предприятие, което реши да продава скъпоценните камъни, произведени
или придобити от него на компания, която е под контрола на такова упълномощено миннодобивно
предприятие, чиито названия трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник.
Забрана върху правото за разпореждане с подземни богатства
91.(1) Ако лицензираното миннодобивно предприятие или лицензираният дилър не заплатят роялтите или
предварителната рента, или извършат някакво плащане или предварително плащане на място на роялтите
на датата на падежа или преди нея, или някакво разширяване на подземните богатства, разрешено от
Министъра, Министърът може (a) в случая на което и да е такова лицензирано предприятия по миннодобив, със връчена му заповед,
да забрани разпореждането с каквито и да са полезни изкопаеми от засегната зона за миннодобив или
от която и да е друга зона, стопанисвана от това лице ; или
(b) в случая на лицензиран дилър може да забрани разпореждането с всякакви полезни изкопаеми от
страна на такъв
дилър, докато всички незаплатени роялти или плащания на място на роялтите не са били заплатени
или докато уреждането на съответните плащания не стане приемливо за министъра
(2) Всяко лицензирано миннодобивно предприятие или всеки лицензиран дилър, който наруши или не
спази заповедта, издадена съгласно подточка (1), всяко лице, което знае за тази заповед и получи какъвто
и да е минерал, разпореждането с който е забранено, ще се счита за извършил нарушение и ще се счита за
виновен (a) в случай на физическо лице, налагане на глоба, която да не превишава един милион шилинга или
лишаване от свобода за период не повече от две години, или и двете;
(b) в случай на юридическо лице, налагане на глоба, не повече от пет милиона шилинга;
(c) в случай, когато лице, получаващо подземни богатства, знаейки, че разпореждането с тях е
забранено, да конфискува подземните богатства или, когато Съдът е удовлетворен, че природните
богатства, получени по такъв начин от обвиняемия, повече не са в негово владение или под негов
контрол, да наложи глоба, която да бъде заплатена на Обединената република, на стойност равна на
оценената пазарна стойност на подземните богатства, за които обвиняемият и лицензираното
предприятие за миннодобив или дилърът ще бъдат отговорни заедно и поотделно.
Разходи по отношение на правата върху подземните богатства и лицензите
92.(1) В допълнение към всяка заявка ще се дължи такса на Правителството на Обединената Република
по отношение на всяко Право върху подземните богатства, лиценз на дилър или лиценз на брокер,
предоставени им съгласно този Закон, ще бъде дължима ежегодна годишна такса за предоставянето,
докато съществува правото върху подземните богатства.
(2) Годишни разходи във връзка с тази подточка (1) трябва да бъде такава сума, която може да се изчисли
и препоръча в Правилата.
Такси за възстановяване
93. Комисарят може да поиска, предяви иск, да възстанови и получи всички такси, разходи,
мита, роялти или плащания, които може да станат дължими по отношение на някое право за
миннодобив или някой лиценз или друго задължение съгласно условията на този Закон или
Правилата.

Източник: http://www.parliament.go.tz
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Замбия
1. Резюме
Законът мините и природните богатства от 1995 г. има за цел да стимулира чуждестранните
инвестиции в изследователската дейност и широкомащабното разработване на подземни богатства,
както и да стимулира частните инвестиции в средномащабните мини, разработване на малки мини и
регулиране на занаятчийския сектор. Замбия е бивша Британска колония, което обяснява
англосаксонската правна система в страната. Подземните богатства са собственост на президента от
името на обществото. Правата на изследване и разработване на подземните богатства са лицензирани
от Закона за мините и природните богатства.
Министърът на Разработването на мини и подземни богатства предоставя всички права,
свързани със средното и широкомащабното разработване, докато правата за малките обекти и
сектора на занаятите се предоставят от регионалните офиси.
Раздел 66 посочва, че минните роялти са дължими върху нетната реализуема стойност при
ставка от 3 процента за притежатели на широкомащабни лицензи. Нетна реализуема стойност означава
пазарната стойност FOB за износ на продукти и пазарната стойност без разходи за транспортиране,
застраховка, товаро-разтоварни дейности (извън зоната за миннодобив), претопяване, рафиниране и
обработка. Това много напомня за международното определение на нетната възвращаемост при
претопяване. Министърът на финансите, след консултации с министъра, отговарящ за мините, може да
отмени (изцяло или частично) плащанията на роялтите (Раздел 67). Отлагането според условията на
67(3) е възможно, когато оперативният марж, т.е. приходите без текущите разходи, паднат под нула.
роялтите за притежателя на правата за малък миннодобив са включени в годишната рента от 5% върху
стойността на продажбите на полезни изкопаеми (раздел 72).
Всички роялти за подземни богатства бяха намалени на 2 процента от бюджета през 1998/9 на
Министъра на финансите14 Като допълнителен стимул за добавъчна стойност към природните богатства,
беше поставено условие за отмяна на роялтите върху подземните богатства за местна обработка на
производството до съвременно обработено състояние.

2.

Извадки от законодателни източници

Закони на Република Замбия (Том 13 от 26) Закон No. 31 от 1995 г., приет на 13 септемрви 1995 г. и
обнародван на 1 ноември 1995 г. съгласно Държавен документ 166 от 1995 г.
ЧАСТ VIII Роялти и разходи (изменена със закон No. 8 от 1997)
Концесионни роялти
66. (1) Притежателят на лиценз за широкомащабен миннодобив трябва в съответствие със своя
лиценз, този Закон и условията на което и да е съответно споразумение за разработване, да заплати на
Републиката рента върху нетната реализуема стойност на природните богатства, добити съгласно
неговия лиценз при ставка от три процента. (забележка; всички роялти върху използването на
подземни богатства бяха намалени на два процента в бюджета от 1998/9 на министъра на
финансите) роялти върху производството съгласно лиценз за широкомащабен миннодобив
(2) В този раздел''нетната реализируема стойност'' означава пазарната стойност на полезните изкопаеми FOB в точката на
износ от Замбия, или в случай на използване в рамките на Замбия, в точката на доставка в Замбия,
без (a) разходите за транспорт, включително застраховка и разходи за товаро-разтоварни дейности, от
зоната за миннодобив, до точката на износ или доставка; и
(b) стойността на претопяването и рафинирането или други разходи за обработка, без други
такива разходи за обработка, свързани с обичайната обработка, извършваща се в зоните за
миннодобив в Замбия,

14

Deloitte & Touche (1998). Tax News Issue No. 3/98, Deloitte Touche Tohmatsu International, Cape Town, SouthAfrica.
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"пазарна стойност― означава цената, реализирана при продажба FOB в точката на износ от Замбия или
точката на доставка в рамките на Замбия:
При условие, че Министърът счита, че реализираната стойност не съответства на цената, която би
следвало да се заплати за природните богатства, ако те са били продадени при подобни условия в
справедлива и непринудителна сделка между доброволен продавач и доброволен купувач, той може да
направи уведомление, в тази връзка до притежателя на лиценза; вследствие на това сумата на пазарната
стойност трябва да бъде уредена чрез споразумение между министъра и притежателя на лиценза или,
при неизпълнение на споразумението, от независим експерт, назначен съвместно от Министъра и
притежателя на лиценза.
Комисионерът - главният отговарящ за роялтите
66.A Органът по приходите на Замбия, създаден в съответствие със Закона за органа по приходите на
Замбия, ще отговаря за изпълнението на условията на раздели шестдесет и шест до шестдесет и девет от
този Закон.
Cap. 321 (изменен със закон No. 8 of 1997) Данъчни документи и оценки
66.B Раздели четиридесет и пет, четиридесет и седем до четиридесет и девет, петдесет и пет до петдесет
и осем, шестдесет и три до седемдесет, седемдесет и осем, седемдесет и девет, седемдесет и седем,
деветдесет и едно, деветдесет и пет и деветдесет и осем до сто и петнадесет от Закона за данък върху
приходите, трябва с необходимите изменения да се прилагат към събирането, оценката, налагането на
санкции, принудителното прилагане на и правото на обжалване по отношение на каквито и да са роялти,
определени съгласно раздел шестдесет и шест от този Закон.
Cap. 323 (изменен със закон No. 8 of 1997) Освобождаване от и отлагане на роялтите
67. (1) Министърът, който отговаря за финансите, може след консултации с Министъра, да отмени
изцяло или частично каквато и да е рента, дължима върху всякакви подземни богатства или върху
всякакви подземни богатства, получени от определени залежи за такъв период, който може определи,
ако го счете за целесъобразен в интерес на добива на природни богатства.
(2) Министърът може да освободи от задължението за роялти върху проби от подземни богатства,
придобити за целите на оценката, анализа или други проучвания.
(3) Главният Комисар може по молба на притежателя на лиценз за широкомащабен миннодобив, да
отложи плащането на роялти, дължима от такъв титуляр, ако по време на периода, за който е дължимо
плащането на роялтите съгласно този Закон (в този раздел посочен като "период за плащане на
роялтите"), възвръщаемостта от продажбите на титуляра по отношение на дейностите по миннодобив в
зоната за миннодобив спадне под нула; и във всеки такъв случай сумата, дължима за сметка на роялтите
по отношение на този период, трябва да се намали до такава степен, каквато е необходима за
увеличаване на възвращаемостта от продажбите до нула и плащането на разликата между роялтите,
дължима за този период и намалената сума трябва да бъде разсрочено.
(4) Когато плащането на каквито и да е роялти е отложено (a) то следва да се натрупва с друго отложено плащане на роялти, което не е платено;
(b) незаплатената сума следва да стане дължима, когато роялтите е дължима по отношение на
следващия период за плащане на роялтите или периоди, в които след намаление на дължимата
тогава роялти, възвръщаемостта от продажбите е положителна; и
(c) сумата, дължима за всеки отделен случай съгласно параграф (b) не трябва да превишава тази,
която би намалила под нула възвращаемостта от продажбите за съответния период на плащане на
роялтите.
(5) В този раздел"възвращаемостта от продажбите" означава сумата, получена чрез приспадане на текущите разходи от
приходите; "текущи разходи" означава паричните разходи, възникнали по време на дейностите по
миннодобив след започване на производството от зоната за миннодобив, различни от(i) разходи за инвестиции или каквито и да са разходи от инвестиционно естество;
(ii) условия за амортизации;
(iii) финансови разходи, включително лихви по заеми и такси и свързаните с това разходи; или
(iv) такси за посредничество или каквито и да са други такси или разходи, които не са пряко
или по необходимост свързани с производството и разпореждането с полезни изкопаеми
от зоните на миннодобив;
''приходи" означава брутната стойност на всички продажби, различни от разпореждането с подземни
богатства. (изменено със Закон No. 8 от 1997) Предварителна оценка на роялти
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68. (1) Където поради някаква причина не е възможно да се оцени сумата на някоя дължима роялти,
Главният Комисар може да оцени, а притежателят на лиценза следва да заплати предварителната рента.
(2) Когато предварителната рента е оценена съгласно този раздел, а сумата на роялтите е определена в
края на някой период за регулиране съгласно този Закон, притежателят на лиценза трябва да има
задължението за всякакво изравняване или, в зависимост от случая, следва да заплати всяко
превишаване на сумата, платена от него по предварителна оценка.
(изменен със закон No. 8 от 1997г.) Забрана върху правото за разпореждане с подземни богатства
69. (1) Ако притежателят на лиценз за широкомащабен миннодобив не заплати никаква рента или
дължимата от него предварителна рента на датата на падежа или преди нея за всяко продължение,
разрешено от Главния Комисар, Главният Комисар може със заповед, връчена на притежателя на
лиценза, да забрани разпореждането със всякакъв миннодобив от засегнатите зони за миннодобив или
от други зони за миннодобив, стопанисвани от този титуляр, докато не бъде постигнато споразумение,
което е приемливо за Главния Комисар по отношение на плащането на роялтите.
(2) Всеки притежател на лиценз за широкомащабен миннодобив, който наруши или не спази реда,
посочен съгласно (1) и някое лице, което, бидейки уведомено за този ред и обратно, получи подземни
богатства от засегнатата зона, ще бъде виновно за нарушение и ще носи съдебна отговорност(a) в случай на физическо лице, налагане на глоба, която да не превишава двадесет хиляди
единици неустойка или лишаване от свобода за период не повече от две години, или и двете;
(b) в случай на юридическо лице, налагане на глоба, не повече от хиляда единици неустойка;
(3) За целите на този раздел и раздел шестдесет и шест А до шестдесет и осем, "Главен комисар"
означава Главният Комисар на органа по приходите на Замбия.
…
Рента за лицензи на малък миннодобив
72. Сумата от годишната рента за лиценз за малък миннодобив трябва да бъде както следва:
(a) когато титулярът добива строителни материали, роялтите, изчислена на основата на добития
тонаж, следва да се плати както е определено или по начина, определен от Министъра чрез
държавния документ;
(b) във всеки друг случай роялтите трябва да се заплаща годишно на стойност, равна на пет процента
от реализираните приходи от добитите подземни богатства в зоната на миннодобива и продадени или
по друг начин използвани от титуляра:
При условие, че Директорът има разумни основания да вярва, че приходите, които титулярът твърди, че
е реализирал, не представляват истинската пазарна стойност на продадените или използвани по друг
начин природни богатства, той може за целите на определяне на дължимата сума на роялтите, да поиска
със заповед тези подземни богатства да бъдат оценени по такъв разумен метод, какъвто може да бъде
определен в тази заповед.
73. (1) Сумата на годишната рента и на предполагаемия стокооборот за лиценз за скъпоценни камъни
трябва да бъде определен във Второто Приложение.
Рента и предполагаем стокооборот по отношение на лиценз за скъпоценни камъни
(2) Министърът може чрез държавни документи периодично за променя или заменя Второто
Приложение.
Разход за правото върху миннодобив за занаятчийски цели
74. Титулярът на разрешителното за добив на злато трябва да заплаща на Републиката такива разходи,
каквито може да бъдат определени или изчислени по начина, определен от Министър чрез законодателен
акт и този разход следва да бъде дължим при предоставяне на правата.
Такси за възстановяване
85. Главният прокурор може да поиска, предяви иск, да възстанови и получи всички такси, мита, роялти
или плащания, които може да станат дължими по отношение на някое право за миннодобив или някой
лиценз или друго задължение съгласно условията на този Закон.

Източник: http://www.parliament.gov.zm, приет на 20 януари 2005 г.
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Зимбабве
1. Резюме
Зимбабве става независима държава на 18.04.1980 г. и неговата законодателна система е
смесица от римско-холандското и англосаксонското право. Африканският национален патриотичен
фронт на Зимбабве (ZANU-PF), ръководена от президента Робърт Мугабе, беше на власт от 1980 г.
Съгласно Hollaway15, решителността на президента Мугабе да се задържи на власт на всяка цена доведе
почти до анархия. Няколко дни преди изборите през 2000 Мугабе представи програма на
Африканизираните активи на Зимбабве, която включваше следните формулировки "След земята, сега
трябва да обърнем внимание на миннодобивния сектор".
Независимо Зимбабве наследява икономика, която е по-индустриализирана, отколкото
повечето страни в Африка, с диверсифицирана производствена база, добре развита инфраструктура и
относително сложен финансов сектор16. Независимо от това наследство, икономиката на Зимбабве среща
трудности от 2000г., когато първите доклади посочиха, че търговската обработваема земя е била отнета
от държавата като част от инициативата за поземлена реформа. Действителният коефициент на
нарастване на БВП спадна с 8 процента през 2001 17; страната беше оценена на 145 място според Индекса
за човешко развитие (HumanDevelopmentIndex) през 2003; инфлацията достигна 300 процента в средата
на 2003; често се съобщава за недостиг на основни стоки като горива и хляб18. Стойността на
продукцията от миннодобив през 2000г. беше най-ниската за изминалите десет години и нарастването на
трудностите в сектора беше твърдата политика на правителството за промяна на контрола. Тези условия
принудиха много от по-малките мини да затворят19.
Въпреки, че Зимбабве няма официална политика за използване на природните богатства,
общата политика на държавата по отношение на миннодобива е да подпомага разработването на
минералните ресурси в страната и да създаде възможности за заетост. Законът за мините и природните
ресурси от 1961 г., изменен през 1991 г. и 1994 г., регулира разработването на природните ресурси в
Зимбабве. Всички права върху природните богатства са притежавани от държавата чрез президента на
Зимбабве и Министерството на минното дело, околната среда и туризма отговаря за регулирането на
минния сектор.
В Зимбабве не се заплащат роялти, което прави страната конкурентна по отношение на
привличането на преки чуждестранни инвестиции. Правителството, обаче, посочи, че това ще се
промени, тъй като в близко бъдеще Зимбабве ще въведе роялти върху подземните богатства.
2. Извадки от законодателни източници
В момента в Зимбабве няма разпоредби за роялти върху подземните богатства.

15
16

Hollaway, J. (2001). Зимбабве: MiningAnnualReviewcompactdisc, 2001. Mining Journal Limited.

Mines (2000). Южноафриканска общност за развитие - Минен инвестиционен форум на Европейския съюз. Лусака, Замбия, 10– 13
октомври 2000;
17
World DevelopmentIndicators (2003). 2003 World DevelopmentIndicators; World Bank, Washington, USA, April 2003.
18
http://www.mbendi.co.za/land/af/zi/p0005.htm, 05/06/2004
19
Coakley, G.J. (2001). The Mineral Industry of Zimbabwe.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2001/zimybolrev.pdf. Assessedon the 17th of June 2004.
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A1.2 АЗИЯ/ И ТИХИЯ ОКЕАН
Китай
1. Резюме
Роялтите в Китайската Народна Република се събират в съответствие с Член 5 от Закона за
природните богатства на Китайската народна Република (изменени от 29 август 1996 г.) Прилагат
се два типа роялти:
Роялти върху единица запаси, събирани в съответствие с―Правилника
за роялтите върху запасите (временен) на Китайската Народна република‖, N. 139, 1993 и
Такса за компенсиране на подземните богатства по стойност (ad-valorem), събирана в
съответствие с ―Правилника за събиране и управление на таксата за компенсиране на
природните ресурси ‖ N.150. 1994.
Първата се събира от Данъчната канцелария и се изпраща в националното Министерство на финансите,
втората се събира на подходящо ниво от Областната, общинската или градската управа с 50% от
събраната сума, изпратена в Централното управление и 50% се задържа в провинциите/градовете. В
независимите региони разделянето е 40% за Централното управление и 60% да региона.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за природните богатства на Китайската Народна Република (изменен от 29
август 1996 г.)
Неофициален превод
Член 5
….
Всеки, който добива подземни ресурси, трябва да заплати данък върху ресурсите и компенсация върху природните
богатства в съответствие с разпоредбите на Държавата.

Правилник за роялтите върху ресурсите (временно) на Китайската Народна Република
Указ [1993] No.139 на Държавния съвет, декември 25

Неофициален превод
Член 1. Всички юридически и физически лица, участващи в експлоатацията на подземните богатства, както е посочено в тези
Правила или производство на сол в рамките на територията на Китайската Народна Република (по-нататък наричани
"експлоатиращи или произвеждащи данъчнооблагаеми продукти"), са данъкоплатци на Данък върху ресурсите (по-нататък
наричани "данъкоплатци") и следва да заплащат Данък върху ресурсите в съответствие с тези Правила.
Член 2. Данъчнооблагаемите продукти и сумите от данъците на Данъка върху ресурсите следва да се определя в съответствие с
"Таблица на диапазона на Данъчнооблагаеми продукти и Размер на данъка за Данък върху ресурсите", приложен към тези Правила,
както и съответните разпоредби на Министъра на финансите. Всяко регулиране на данъчнооблагаемите продукти и диапазонът на
размера на данъка следва да бъдат определени от Държавния съвет.
Член 3. Специфичният размер на данъка, прилаган към данъкоплатците, следва да бъде определен в рамките на съответния
диапазон на размера на данъка от Министъра на финансите при консултации със съответните отдели на Държавния съвет в
съответствие със ситуацията по ресурсите на данъчнооблагаемите продукти, които са експлоатирани или се произвеждат от
данъкоплатците.
Член 4. За данъкоплатци, които експлоатират или произвеждат данъчнооблагаеми продукти по различни данъчнооблагаеми
продукти, обемът данъчнооблагаеми продукти, който подлежи на облагане съгласно различните данъчнооблагаеми позиции, следва
да се отчита отделно. Ако данъчнооблагаемият обем от данъчнооблагаеми продукти според различните данъчно облагаеми
продукти не е бил отчетен отделно или не може да бъде точно предвиден, ще се прилага по-високият данък.
Член 5. Размерът на данъка, дължим за Данък върху ресурсите, трябва да се изчисли в съответствие с данъчнооблагаемия обем на
данъчнооблагаемите продукти и определения размер на данък върху единица. Формулата за изчисляване на дължимия данък е
както следва:
дължим данък = данъчнооблагаем обем * данък върху единица
Член 6. Данъчнооблагаемият обем на Данъка върху ресурсите е както следва:
(1) За данъкоплатците, експлоатиращи или произвеждащи данъчнооблагаеми продукти, обемът на продажбите трябва да бъде
данъчнооблагаем.
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(2) За данъкоплатците, експлоатиращи или произвеждащи данъчнооблагаеми продукти за собствено ползване, обемът на
продажбите трябва да бъде данъчнооблагаемият обем.
Член 7. Данъкът върху ресурсите трябва да се намали или отмени при което и да е от следващите обстоятелства:
(1) Суровият петрол, използван за отопление или ремонт на сондажите при експлоатацията на суров петрол трябва да бъде
освободен от данъци
(2) За данъкоплатците, които понасят големи загуби причинени от аварии или природни бедствия в процеса на експлоатация
или производство на данъчнооблагаеми продукти, намалението или освобождаването от данък трябва да бъде
определено по преценка на местните ръководни органи на провинциите, автономните региони или общините, които са
под прякото ръководство на Правителството.
(3) Други продукти, за които трябва да бъде намален или отменен данъкът, са посочени от Държавния съвет
Член 8. Данъчнооблагаемият обем на продуктите, които са с намален данък или освободени от данък за данъкоплатците, трябва да
се отчита отделно. Ако данъчнооблагаемият обем не се отчита отделно или не може да бъде точно определен, не се разрешава
намаление на или освобождаване от данъци.
Член 9. За данъкоплатците данъчнооблагаемите продукти за продажба, времето, в което възниква данъчното задължение, трябва
да бъде денят, на който е получена сумата от продажбите или има документирано свидетелство за правото на събиране на сумите
от продажбите. За данъчнооблагаеми продукти собствено производство за собствено ползване, периодът, в който възниква
данъчното задължение, трябва да бъде денят, на който продуктите са извадени от употреба.
Член 10. Данъкът върху ресурсите ще се събира от данъчните власти.
Член 11. Юридическите лица, които закупуват необложени минерални продукти ще бъдат данъчните агенти за Данъка върху
ресурсите.
Член 12. Данъкът върху ресурсите, дължим от данъкоплатците, трябва да бъде дължим на местните компетентни данъчни власти,
там, където данъчнооблагаемите продукти се експлоатират или произвеждат. За данъкоплатци, експлоатиращи или произвеждащи
данъчнооблагаеми продукти в рамките на границите на техните собствени провинции, автономни региони и общини пряко под
ръководството на Централната власт, всякакви корекции на местата за плащане на данъци трябва да се определят от данъчните
власти на провинциите, автономните региони и общините, които са под прякото ръководство на Централната власт.
Член 13. Периодът за данъчно облагане на данъкоплатците следва да бъде един ден, три дни, пет дни, десет дни, петнадесет дни или
един месец ще бъдат определени от компетентните данъчни власти съгласно действителните обстоятелства; данъци, които не могат
да бъдат оценени през редовните периоди, могат да бъдат оценени на основата на всяка отделна сделка.
Данъкоплатците, които приемат един месец като период на данъчно облагане, трябва да отчетат и да платят данъка в рамките на
десет дни от края на периода. Ако се приеме период на данъчно облагане от един ден, три дни, пет дни, десет дни или петнадесет
дни, данъкът трябва да бъде платен предварително в рамките на пет дни, следващи края на периода и месечната данъчна
декларация трябва да бъде попълнена с всяко салдо на дължимия данък, уреден в рамките на десет дни от първия ден на
следващия месец.
Крайните срокове за заплащане на данъка за данъчните агенти следва да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на горните
два параграфа.
Член 14. Събирането и управлението на Данъка върху ресурсите следва да се извършва в съответствие с условията на Закона на
Китайската Народна Република за управление на събирането на данъци и съответните условия от този Правилник.
Член 15. Министерството на финансите следва да отговаря за тълкуването на този Правилник и за формулирането на правилата за
изпълнение на този Правилник.
Член 16. Този Правилник трябваше да влезе в сила на 1.01.1994г. Правилника (проект) на Китайската Народна Република за
Данъка върху ресурсите и Правилника (проект) на Китайската Народна Република за Данъка върху солта, публикуван от
Държавния съвет на 18.09.1984г. трябва да бъдат отменени едновременно.
Приложение:
Данъчно облагаеми продукти с данък върху ресурсите и Таблица за диапазона на размера на данъка
Диапазон на сумите

Данъчнооблагаем продукт

8-30 yuan/ton

1. Суров петрол

2-15 yuan/1,000 m3

2. Природен газ

0,3-5 yuan/ton

3. Въглища
4. Други руди, несъдържащи метали
5. Руди, съдържащи черни метали
6. Руди, съдържащи цветни метали

0.5-20 yuan/ton или ml
2-30 yuan/ton
0,4-30 yuan/ton

7. Сол
Твърда сол

10-60 yuan/ton

Течна сол

2-10 yuan/ton

Публикувано от Държавния съвет на 25.12.1993 г.
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Правилник за събиране и управление на подземните богатства
Компенсационна такса
Реализирана от Държавния съвет на 27.02.1994г. - номер на документа 150
Неофициален превод
Член 1.
За целите на гарантирането и стимулирането на експлоатацията, защитата и рационалното разработване на природни
ресурси и гарантиране на защитата на правата върху собствеността и интересите на Държавата при използване на природните
богатства и в съответствие със съответните условия на Закона за природните богатства на Китайската Народна Република, са
формулирани тези условия.
Член 2.
Добиването на минерални ресурси на територията на Китайската Народна Република и в рамките на други морски зони
под нейна юрисдикция, трябва да подлежат на компенсация за подземни богатства в съответствие с тези Условия. Когато законите
и административните разпоредби посочват друго, ще се прилагат тези условия.
Член 3.
Компенсацията на природните ресурси трябва да се изчисли и събира при определен коефициент от приходите от
продажби на полезни изкопаеми. Компенсацията за полезните изкопаеми, дължима от предприятията, трябва да се включи в
административните такси.
В случай, когато концесионерът, притежаващ лиценз за миннодобив, обработва сам полезните изкопаеми, неговите
приходи от продажба трябва да бъдат изчислени в съответствие с цените, фиксирани от Държавата; ако Държавата не фиксира
цените, нейните приходи от продажби следва да се изчислят в съответствие със средната цена на природните ресурси на местния
пазар по времето на тяхното събиране.
В случай, когато концесионерът продава подземни богатства извън територията, неговите приходи от продажби следва
да се изчислят в съответствие с преобладаващата цена на продажбите на международния пазар.
Изразът "подземни богатства", използван в тези Условия, означава продукти, които повече не са в естественото си състояние след
като са били извлечени или придобити и отделени от подземните ресурси.
Член 4.
Концесионерът трябва да заплати компенсация върху подземните богатства. Компенсацията върху подземните
богатства трябва да бъде уредена във валутата, която е използвана при продажба на подземните богатства или, ако продуктите от
подземните богатства са обработени от самите концесионери, следва да се уреждат във валутата, използвана при продажбата на
крайни продукти.
Член 5.
Компенсацията за природните богатства следва да бъде изчислена в съответствие със следните формули:
Сумата на компенсацията за подземните богатства, която трябва да бъде събрана = приходите от продажби на продуктите
от природните богатства X коефициент на компенсация X коефициента на нормата на възвръщаемост от миннодобива,
където
коефициентът на нормата на възвръщаемост от миннодобив =
одобрена норма на възвръщаемост от миннодобив
действителна норма на възвращаемост от миннодобив
Одобрената норма на възвращаемост от миннодобив трябва да бъде нормата, посочена в проекта на мината, която е бил
одобрена в съответствие с основните правила на Държавата. В случаите, когато от миннодобивното предприятие, съгласно
съответните правила на Държавата, не е поискано да се определи проекта на мината към плана за миннодобив, степента на
възвръщаемост от миннодобив трябва да бъде одобрена от административния отдел, отговорен за геоложките и подземни ресурси на
местното народно правителство или над нивото на провинцията, заедно с други съответни отдели на същото ниво.
В случая на тези подземни богатства, чиито ресурси на подземни богатства не могат да бъдат изчислени по формулите,
посочени в параграфи 1 и 2 на този Член, компетентният отдел по геология и подземни ресурси на Държавния съвет трябва да
предостави други формули, заедно с отдела по финансите на Държавния съвет.
Член 6.
Компенсацията за подземните ресурси трябва да се събира по ставките, посочени в приложението на тези условия.
Всяка корекция на ставките за компенсации на подземните ресурси трябва да бъде решена съвместно от
департаментите на Държавния съвет, които отговарят за финансите, геологията и природните богатства и планирането,
представени на Държавния съвет за одобрение преди въвеждането им.
Член 7.
Компетентните департаменти по геология и подземни богатства трябва заедно с департаментите по финанси да
събират компенсациите за подземните ресурси.
В случай, когато миннодобивният район е в рамките на административния регион на провинцията, административният
департамент по геология и подземни ресурси на народното правителство на ниво провинция, в мястото, където е разположен
миннодобивния район, ще отговаря за събиране на компенсации от минералните ресурси.
В случая, когато миннодобивният район е разположен в повече от един административен район в или над
нивото на провинцията, административният департамент по геология и подземни ресурси на народното правителство на
следващото по-високо ниво на всички участващи административни региони трябва да отговаря за събирането на компенсациите от
минералните ресурси.

А1 - 27

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
В случаите, когато миннодобивният район обхващат повече от един миннодобивен регион или е в рамките на един
провинциален административен район, или е в рамките на морски територии на Китайската Народна Република или други морски
зони под нейна юрисдикция, компетентният департамент по геология и подземни ресурси на народното правителство на ниво
провинция, упълномощен от компетентния департамент по геология и подземни богатства на Държавния Съвет, следва да
отговаря за събирането на компенсациите от подземните богатства.
Член 8.
Концесионерът следва да заплати компенсация за запасите от минерали за първата половина на всяка година или преди
31 юли от годината и за втората половина от годината преди 31 януари следващата година.
Концесионер, който желае да прекрати или прекрати дейностите по миннодобива, следва да уреди и заплати
компенсацията за минералните ресурси.
Член 9.
По време на заплащането на компенсация за минералните ресурси, концесионерът трябва да представи такива
материали като минерал, производителност, обем на продажбите, продажна цена, действителна норма на възвръщаемост от
миннодобива и други минерални продукти, които добива.
Член 10.
Събраната компенсация за минералните ресурси трябва да бъде своевременно и изцяло превърната в съответните
парични средства съгласно коефициента на разпределяне между Централната власт и провинциите, автономните региони или
общините, пряко подчинени на Централната власт, посочено в следния параграф и не трябва да се регулира отново в края на
годината.
Коефициентът на разпределение на компенсацията за минералните ресурси между централната власт и провинцията или
общините, които са пряко подчинени на Централната власт и автономните региони ще бъде 4:6.
Член 11.
Компенсацията за минералните ресурси следва да бъде включена в Държавния бюджет, който се управлява и
използва основно за експлоатация на минералните ресурси.
Департаментите към Държавния съвет, отговарящи за финансирането, геологията и минералните ресурси и планирането
трябва съвместно да формулират конкретните мерки за използване и управление на компенсацията на минералните ресурси,
получена от Централното правителство.
Народното правителство на провинция, автономен регион или община, пряко подчинено на Централната власт, трябва
да формулира конкретните мерки за използване и управление на компенсацията на минерални ресурси, приета от него.
Член 12.
С одобрението на департамента, отговорен за геологията и минералните ресурси и финанси на народното
правителство на провинциално ниво, концесионерът може да бъде освободен от компенсация за минерални ресурси при едно
от следните обстоятелства:
1. възстановяване на минералните продукти от непродуктивна скала (отпадъчна скала);
2. при одобрение, остатъкът от негарантираност на рудните тела на затворени мини в съответствие с останалите
разпоредби на Държавата, или
3. други обстоятелства, определени от компетентния департамент по геология и минерални ресурси на Държавния
съвет, заедно с департамента по финанси на Държавния съвет.
Член 13.
С одобрението на департамента, отговорен за геологията и минералните ресурси и финанси на народното правителство
на провинциално ниво, компенсацията за минерални ресурси може да бъде намалена при едно от следните обстоятелства:
1. възстановяване на минерални продукти от отпадъците;
2. добива на ресурси на нисък клас минерали, които са под промишления клас или чиито резерви не са били
изчислявани;
3. миннодобив съгласно закона за минералните ресурси под води, сгради или линии за жизнена комуникация.;
4. политически загуби в резултат на изпълнението на фиксирани от държавата цени; или
5. други обстоятелства, определени от компетентния департамент по геология и минерални ресурси на Държавния
съвет, заедно с департамента по финанси на Държавния съвет.
Когато компенсацията за минералните ресурси, която ще бъде намалена за концесионера, надхвърли 50% от стойността
на компенсацията, платима за минералните ресурси, трябва да се получи одобрение от народното правителство на ниво провинция.
Одобрението, свързано с намалението на компенсацията за минерални ресурси, трябва да бъде докладвано както на
компетентния отдел, така и на отдела по геология и минерални ресурси на Държавния Съвет и департамента по финанси на
Държавния съвет, за да бъде регистрирано.
Член 14.
В случаите, където концесионерът не заплати компенсацията за минералните ресурси изцяло в рамките на определения
период от време, органът по събираемостта, трябва да му нареди да заплати в рамките на определен лимит от време и да му наложи
глоба за просрочване от 0,2% дневно от стойността по задължението, изчислена от деня, когато плащането е станало дължимо.
Ако концесионерът не успее да реагира в съответствие с условията на предшестващия параграф, органът по събираемостта
трябва да му наложи глоба, която да не превишава три пъти сумата на дължимата компенсация. ако обстоятелствата са сериозни,
оригиналният орган по издаването трябва да отмени своя лиценз за миннодобив.
Член 15.
В случаите, когато концесионерът не успее да заплати или заплати по-малко компенсация върху минералните ресурси
чрез подвеждащо представяне на минералите, като укрие обема на продажбите или представи подвеждащи продажни цени или
действителна ставка за възстановяване на миннодобива, органът по събираемостта трябва да разследва плащането на дължимата
компенсация и да му наложи глоба, която да не превишава пет пъти сумата на дължимата компенсация; ако обстоятелствата са
сериозни, органът по първоначално издаване трябва да отмени неговата лицензия за миннодобив.
Член 16.
В случаите, когато концесионерът не представи съответните материали съгласно Член 9 от тези условия, органът по
събираемостта трябва да му нареди да ги представи в рамките на определения период от време; ако концесионерът не отговори в
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рамките на определения период от време, органът по събираемостта трябва да му наложи глоба, която да не превишава 5000 юана;
а в случай, че концесионерът отново не ги представи, органът по събираемостта трябва да отмени неговия лиценз за миннодобив.
Член 17.
Глобите и просрочените плащания на глоби от концесионера в съответствие с тези Условия трябва да се насочат към
Държавните Финанси.
Член 18.
Страна, която е несъгласна относно решението за административна глоба, може в рамките на 15 дни от датата на
приемане на уведомлението за санкцията, да поиска преразглеждане от органа на следващо по-високо ниво, от това на органа, взел
решението; или страната може в рамките на 15 дни от датата на получаване на уведомлението за санкцията, да предприеме
действия директно пред Народния съд.
В случай, че засегната страна не поиска преразглеждане или не предприеме действия пред Народния съд и не изпълни
решението за глоба в рамките на определение период от време, органът, който вземе решение за глоба, може да поиска от народния
съд неговото принудително изпълнение.
Член 19.
Когато съдържанието на някои местни разпоредби или правила на местното народно правителство или
административни документи, съществуващи преди обнародването на тези решения, противоречат на тези Условия, последните
ще имат предимство.
Член 20.
Народните правителства на провинциите, автономните региони и общините пряко под ръководството на
Централната власт, могат в съответствие с тези условия да формулират мерки за изпълнението.
Член 21.
Министерството на Геологията и минералните ресурси трябва да отговаря за тълкуването на тези условия.
Член 22.
Тези условия трябва да влязат в сила на 1.04.1994г.
Приложение
Таблица на ставките за компенсация за подземни ресурси
Минерал

Ставка ( % )

Петрол

1

природен газ

1

въглища, въглищен газ

1

уран, торий

3

каменни въглища, нефтен пясък

1

естествен битум

2

геотермални ресурси

3

шистов нефт

2

желязо, манган, хром, ванадий, титан

2

мед, олово, цинков боксит, никел, кобалтов волфрам, калай, бисмутов
молибден, антимонов живак, магнезий
злато, сребро, платина, паладий, рутений, осмий, иридий, родий

2

ниобий, тантал, берилий, литий, цирконий, стронций, рубидий, цезий

3

лантан, церий, празеодимий, неодимий, самарий, авропий, итрий, гадолиний,
тербиевдиспорзий, холмий, ербий, тулий, итербий, лютеций

3

редки почви от йонен тип

4

скандий, германий, галий, индий, талий, хафний, рений, кадмий, селен, телур,

3

скъпоценни камъни, нефрит, диаманти

4
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графит, фосфор, естествена сяра, пирит, силвит, бор, кристал (пиезоелектрически
кристал, стопяем кристал, оптичен кристал, занаятчийски кристал), корунд,
цианид, силиманид, андалузит, воластонит, нитратит, талк, азбест, кроцидолит,
слюда, фелдшпат, гранат,пиролит, диопсид, тремолит, вермикулит, цеолит,
алунит, мирабилит (включително глауберит) диаманд, гибс, анхидрид, барит,
витерит, естествени алкали, калцит, исландски шпат, магнезит, флуорит (вкл.
обикновен флуорит и оптичен флуорит), топаз, турмалин, ахат, минерални
пигменти (охра, пигментен льос), варовик (за използване в калциевия карбид,
произведена сода, изкуствени торове, топене, стъкло, цимент, строителен камък,
хоросан и облицовки), мергел, креда, скала, съдържаща калий, доломит (за
използване в металургията, изкуствените торове, стъкло и строителство), кварц
(за използване в металургията, производство на стъкло и изкуствени торове),
пясъчници (за използване в металургията, производството на стъкло или
циментови ингредиенти или за използване за тухли, изкуствени торове, леярски
форми, изграждане или като циментова съставка или стандартен пясък в цимента,
или за използване в тухли), кварц от жила (за използване в металургията или
производството на стъкло), прахообразен кварц, естествен точилен камък,носещи
калиеви шисти, диатомити, шисти (вкл. шистов керамзит, шист, използван за
тухли и шест, използват като циментова съставка), каолин, керамична глина,
огнеупорна глина, глина за изпъкнало-огънати пръти, сепиолитна глина, илитова
глина, ректоритна глина, бентонит, желязна стипца, различни глини (вкл. глина за
използване при калъпи за отливки и керамзит, глина, използвана като циментова
съставка, червена глина, използвана като циментова съставка, жълта глина,
използвана като циментова съставка, аргилит, използван като циментова съставка
и изолиращи глини), перидолит (за използване при изкуствените торове и
строителството), змеевик (за използване при изкуствените торове, топенето и
облицовки), базалт (за използване при отливане с камъни и азбест), диабаз (за
използване в цимента, отливане с камъни, облицовки и конструкция), андезит
(вкл. андезит за използване при облицовки, андезит за използване в
строителството и андезитенпорфир за използване в миксери за цимент), диорит
(за използване в миксери за цимент и изграждане), гранит (за използване при
изграждане и облицовки), медицински камък, перлит, обсидан, дялан камък,
пемза, трацит (за използване при цимента и отливане на камъни), нефелинов
сиенит, туф (за използване при стъкло, цимент и строителство), вулканична
пепел, вулканична шлака, мрамор (за използване като облицовка, за строителство,
цимент и стъкло), аспиден шист (за използване като облицовка и циментова
съставка), гнайс, амфиболит, торф, магнезиева сол, йод, бром, арсен
езерна сол, скална сол, естествен солен разтвор

2

0,5

въглероден диоксид, хидрогенен сулфид, хелий, радон

3

природна езерна вода

4

подземна вода.
Ставката и измерванията за административни вземания трябва да се
формулират отделно от Държавния съвет.
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Индия
1. Резюме
Минералните продукти са освободени от акциз съгласно условията на Централния закон за
акциза и солта, 1994 г. и Закона за акцизната тарифа, 1985 г. Роялти, обаче, се начисляват съгласно
Раздел 9 (1) от Закона за мините и подземните богатства (Нормативна уредба и разработване)
N.67 от 1957 г. с изменения. Второто приложение от този Закон съдържа ставките на роялти по
отношение на минералите, които са приложими към всички състояния и територии на съюза, освен за
щата Западна Бенгалия, където роялти ставките остават същите, както са определени в редакцията на
GSR 458 (E) от 5 май 1987 г. Голямо разнообразие от роялти ставки за различни минерали се
начислява или адвалорно (ad-valorem) или в натурална форма. Раздел 9 (3) от Закона разрешава на
Централното правителство да увеличава или да намалява роялти ставките за всеки минерал чрез
уведомление в Държавен вестник. Законът не разрешава на Централното правителство да повишава
роялти ставката по отношение на което и да е полезно изкопаемо (освен въглищата) повече от един
път за период от 3 години. Последното изменение беше направено в GSR N. 677 (E) от 14 октомври
2004 г. Към този закон са приложени ―Указания за изчисляване на роялти върху полезни
изкопаеми на база ad-valorem", издание на Департамента по мините.
За разлика от другите роялти, роялтите върху въглища са определени през 1971 г. за периода
1971г.- 2002 г. и последната им редакция а от15 март 2001 г. (само за лигнитни въглища) и за други
въглища от 16 август 2002 г. (GSR 572 (E)). Тези редакции не важат за Щата Западна Бенгалия,
където все още остават ставките от 1981 г., тъй като роялти се начисляват в допълнение към
щатския данък върху въглищата, който не се прилага в другите щати.

2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА МИНИТЕ И МИНЕРАЛИТЕ (РАЗРАБОТВАНЕ И НОРМАТИВНА
УРЕДБА) 1957 г. (No. 67 ОТ 1957г.) (изменение от 20 декември 1999 г.) Раздели 9 (1) до
(3), 9 1A (10) до (2), 25 (1) до (2) и 26 (1) до (3)
Роялти по отношение на лиценза върху миннодобива
9. (1) Титулярът на лиценза по миннодобива, който му е издаден преди влизането на сила на този Закон, трябва,
независимо от каквото и да е съдържание на документа за лиценз или какъвто и да е действащ закон при това
влизане в сила, да заплати роялти по отношение на който и да е минерал, добит или използван от него или негов
посредник, управител, служител, изпълнител или подлицензиант от лицензираната област след това влизане в
сила, по ставката за периода, определен във второто приложение по отношение на този минерал.
(2) Притежателят на лиценз за миннодобив, който му е издаден по време на или след влизането в сила на този закон,
трябва да заплати роялти по отношение на всеки минерал, добит или използван от него, или негов посредник,
управител, служител, изпълнител или подлицензиант от областта по лиценза, по ставка за периода, определен
във Второто Приложение по отношение на този минерал..
(2A) Титулярът по лиценз за миннодобив, даден преди или след влизането в сила на изменението на Закона за
миннодобива и подземните богатства (нормативна база и разработване), 1972, няма да бъде длъжен да заплаща
никакви роялти по отношение на въглища, използвани от работник, зает в добива на въглища, при условие, че
потреблението на работника не превишава месечно една-трета тона на изход.
(3) Централното правителство може, чрез уведомление в Държавен Вестник, да измени Второто Приложение така, че да повиши
или намали ставката, по която са дължими роялти по отношение на който и да е минерал и това да бъде в сила от тази дата,
която е посочена в уведомлението.
При условие, че Централното правителство не повишава роялти ставката по отношение на който и да е минерал повече от
един път за който и да е период от 3 години.
Фиксирано заплащане на аренда, което се изплаща от лицензианта
9.A (1) Титулярът по лиценза за миннодобив, който го е получил преди или след влизането в сила на измененията на Закона за
миннодобива и подземните богатства (нормативна уредба и разработване), 1972 г., трябва независимо от съдържанието на
който и да е документ по лиценза или който и да е друг закон в сила през този период, да заплаща на правителството на щата
всяка година фиксирана рента по такава ставка, според определената за този период, посочена в Третото приложение, за всички
области, включени в документа за лиценз.
При условие, когато титулярът по лиценза за миннодобив е длъжен съгласно Раздел 9 да заплати роялти за всеки
минерал, добит или използван от него или негов агент, мениджър, служител, изпълнител или подлицензиант от
областта на лиценза, той е длъжен да заплати такива роялти или фиксираната рента за тази област, което от двете е
в по-голям размер.
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Възстановяване на определени суми като просрочени суми върху приходи от земи
25. (1) Всякакъв вид рента, роялти, данък, такса или друга сума, дължима на Правителството съгласно този Закон или
което и да е от определените в него правила, или съгласно сроковете и условията на каквото и да е
[разрешително за търсене, лиценз за проучване или лиценз за миннодобив], могат според удостоверението на
такъв служител, съгласно определеното от Правителството на щата от негово име по принцип или със специална
заповед, да бъдат възстановени по същия начин както задължение за приход от земи.
(2) Всякакъв вид рента, роялти, данък, такса или друга сума, дължима на Правителството съгласно този Закон или
според което и да е от определените в него правила, или съгласно сроковете и условията на каквото и да е
[разрешително за търсене, лиценз за проучване или лиценз за миннодобив] може съгласно сертификата на такъв
служител, съгласно определеното от Правителството на щата, от негово име или със специална заповед, да бъдат
възстановени по същия начин както, ако е било задължение за приход от земи и всяка такава сума, която е станала
дължима на Правителството след влизането в сила на изменението на Закона за миннодобива и подземните
богатства (нормативна уредба и разработване), 1972 г., заедно с дължимата според него лихва, трябва да бъде
първото начисляване на задължения върху активите на титуляра на [разрешително за търсене, лиценз за проучване
или лиценз за миннодобив], в зависимост от случая.

GSR N. 677 (E) – От 14 октомври 2004 г. - ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ВТОРОТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
ЗАКОНА ЗА МИННОДОБИВА И ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (РАЗРАБОТВАНЕ И НОРМАТИВНА
УРЕДБА), 1957 г. (No. 67 от 1957 г.)
G.S.R..677 (E).- При упражняване на правомощията, дадени съгласно подраздел (3) от раздел 9 от Закона за миннодобива и
подземните богатства (нормативна уредба и разработване), 1957 г., (67 от 1957 г.), Централното правителство въвежда с незабавно
влизане в сила следните изменения на Второто Приложение към гореспоменатия Закон, а именно: В Закона за миннодобива и подземните богатства (нормативна уредба и разработване), 1957 г. за Второто Приложение, трябва да
бъде заменено следното Приложение, а именно: -

СТАВКИТЕ ПО ВТОРОТО ДОПЪЛНЕНИЕ (ВИЖ ЗАБЕЛЕЖКА 9) НА РОЯЛТИ ВЪРХУ МИНЕРАЛИТЕ СЪГЛАСНО
ТОЧКА 1 ДО 10 , 12 ДО 38 И 40 ДО 51, ПРИЛОЖИМИ ВЪВ ВСИЧКИ ЩАТИ И ТЕРИТОРИИ НА СЪЮЗА,
ОСВЕН ЩАТА ЗАПАДНА БЕНГАЛИЯ
1. Ахат
2. Апатит и фосфатна скала
(i) апатит
(ii) фосфатна скала
(a) над 25% P2O5
(b) до 25 % P2O5

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.
Пет процента от продажната цена на база ad valorem.
Единадесет процента от продажната цена на база ad
valorem.
Пет процента от продажната цена на база ad valorem.

3. Азбест
(a) Кристолит
(b) Амфиболит

Осемстотин рупии за тон
Четиридесет и пет рупии за тон

4. Барит

Пет и половина процента от продажната цена на база ad valorem.

5. Боксит и латерит

(a) Нула цяло и четиридесет процента на Борсата за метали-Лондон,
плащаната цена за алуминиев метал върху съдържащия се алуминиев
метал в рудата за тези, които са изпратени за използване при
извличането на алуминий и алуминиев метал.
(b) Двадесет процента от продажната цена на база ad valorem за тези,
изпратени за използване и различни от извличането на алуминий и
алуминиев метал за износ

6. Кафяв илменит (Левкоксен),
илменит, рутил и циркон

Два процента от продажната цена на база ad valorem.

7. Кадмий

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

8. Калцит

Петнадесет процента от продажната цена на база ad valorem.
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9. Китай глина/каолин (пластична
глина, бял аргилит и бяла глина )
(a) Суров нефт
(b) Преработен
(включително промит)

Двадесет и три рупии за тон
Осемдесет и пет рупии за тон

10. Хромит

Седем и половина процента от продажната цена на база ad valorem.

11. Въглища (включително лигнити)

*

12. Мед

Три цяло двадесет и два процента за меден метал на Лондонската
метална борса, цена, заплащана върху съдържанието на меден метал в
добитата руда.

13. Корунд

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

14. Диамант

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

15. Доломит

Четиридесет и пет рупии за тон

16. Фелдшпат

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

17. Червена глина: Включително
пластична, мека бяла глина, мек
каолин и естествена прахообразна
глина

Дванадесет процента от продажната цена на база ad valorem.

18. Флуорит

Пет процента от продажната цена на база ad valorem.

19. Гранат:
(a) абразивен
(b) скъпоценен камък

Три процента от продажната цена на база ad valorem.
Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

20. Злато:
(a) Първоначално

(b) Вторични продукти от златото

21. Графит
(a) с 80 процента или повече
твърд въглерод
(b) с 40 процента или повече
твърд въглерод, но по-малко от 80
твърд въглерод
(c) с по-малко от 40 процента
твърд въглерод

22. Гипс

Един и половина процента от цената на Лондонска Асоциация на
пазара на злато и сребро (London Bullion Market Association Price) (по
принцип наричана "Лондонска цена") върху съдържанието на златен
метал в добитата руда.
Два и половина процента от цената на Лондонска Асоциация на пазара
на злато и сребро (London Bullion Market Association Price) (по принцип
наричана "Лондонска цена"), плащана върху съдържанието на
вторичния продукт от действително произведения златен метал.
Двеста двадесет и пет рупии за тон
Сто и тридесет рупии за тон

Петдесет рупии за тон

Двадесет процента от продажната цена на база ad valorem.
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23. Желязна руда:
(i) Късове:
(a) с 65 процента или
повече съдържание на Fe
(b) с 62 процента съдържание на Fe
или повече, но по-малко от 65 процента
съдържание на Fe
(c) с по-малко от 62 процента
съдържание на Fe
(ii) Дребни фракции:
(a) с 65 процента или
повече съдържание на Fe
(b) с 62 процента или повече
съдържание на Fe, но по-малко от 65
процента съдържание на Fe
(c) с по-малко от 62 процента
съдържание на Fe
(iii) Концентрати, произведени чрез
обогатяване и/или концентрация на
нисък клас руда, съдържаща 40
процента Fe или по-малко

Двадесет и седем рупии за тон
Шестдесет рупии за тон
Единадесет рупии за тон
Деветнадесет рупии за тон
Единадесет рупии за тон
Осем рупии за тон
Четири рупии за тон

24. Кианит

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

25. Олово

Пет процента за оловен метал на Лондонската метална борса, цена,
заплащана върху съдържанието на оловен метал в добитата руда.

26. Варовик
(a) L.D. Клас (по-малко от един и
половина процента съдържание на
кварц) (b) Други

Петдесет и пет рупии за тон
Четиридесет и пет рупии за тон

27. Варовикова конкреция

Четиридесет и пет рупии за тон

28. Миден варовик

Четиридесет и пет рупии за тон

29. Магнезит

Три процента от продажната цена на база ad valorem.

30. Манганова руда
(a) Руда или всички класове
(b) Концентрати

Три процента от продажната цена на база ad valorem.
Един процент от продажната цена на база ad valorem.

31. Необработена слюда, отпадъчна
слюда и
Слюда за скрап

Четири процента от продажната цена на база ad valorem.

32. Монацит

Сто двадесет и пет рупии за тон

33. Никел

Нула цяло и един процент от цената за никелов метал на Лондонската
метална борса, цена, заплащана върху съдържанието на никелов метал в
добитата руда.

34. Охра

Петнадесет рупии за тон

35. Пирити

Два процента от продажната цена на база ad valorem.

36. Пирофилит

Петнадесет процента от продажната цена на база ad valorem.
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37. Кварц, кварцов пясък и
кварцит

Двадесет рупии за тон

38. Рубин

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

39. Пясък за трамбоване

**

40. Селенит

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

41. Силиманит

Два и половина процента от продажната цена на база ad valorem.

42. Сребро:
(a) вторичен продукт

Пет процента на Лондонската метална борса, цена, заплащана върху
действително произведения вторичен сребърен метал. Пет процента от
цената на сребърния метал на Лондонската метална борса, цена,
заплащана върху съдържанието на сребърен метал в добитата руда.

(b) Първично сребро

43. Шисти

Четиридесет и пет рупии за тон

44. Талк, стеатит

Петнадесет процента от продажната цена на база ad valorem.

45. Калай

Пет процента от цената на калаения метал на Лондонската
метална борса, цена, заплащана върху съдържанието на калаен
метал в добитата руда.

46. Волфрам

Двадесет рупии на процентна единица, съдържаща WO3 за тон руда
или на база pro rata.

47. Уран

Пет рупии (за суха руда със съдържание на U3O8 от нула цяло нула пет
процента с пропорционално увеличение/намаление по ставка от една
рупия и петдесет пайса за метричен тон руда за нула цяло и един
процент увеличени/намаление).

48. Вермикулит

Три процента от продажната цена на база ad valorem.

49. Волостонит

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

50. Цинк

Шестдесет цяло и шест процента от цената на цинковия метал на
Борсата за метали-Лондон ad valorem основа, която се плаща за
цинковия метал, съдържащ се в добитата руда.

51. Всички други минерали, които не
са посочени тук [Глина (други),
креда, диаспорови, дунит, фелзит,
фускит, кварцит, яспис, перлит,
каменна сол, шист, пироксенит и др.]

Десет процента от продажната цена на база ad valorem.

*. Ставки на роялти по отношение на позиция №11, отнасяща се до въглища, включително лигнити, редакция виж
съобщение номер G.S.R. 572 (E), от16 август 2002, на правителството на Индия в Департамента по въглищата ще остане в
сила до преразглеждането му чрез отделно уведомление от Департамента по въглищата.
**. Ставки на роялти по отношение на позиция №39, отнасяща се до пясък за насипване, редакция виж съобщение номер G.S.R.
214(E), от 11 април 1997 г., ще остане в сила до преразглеждането му чрез отделно уведомление от департамента по въглищата.
Забележка: Роялти ставките за държавата Западна Бенгалия по отношение на минералите, с изключение на минералите,
посочени в точка №11, следва да останат същите, както са определени в уведомлението на Правителството на Индия в
Министерството на стоманодобива и миннодобива (Департамент по мините) номер G.S.R. 458 (E), от 5 май,1987 г.‖
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GSR n. 572 (E) от 16 август 2002г. - РОЯЛТИ СТАВКИ ВЪРХУ ВЪГЛИЩА И
ЛИГНИТИ (издадено от Министъра по въгледобива)
ЮРИДИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РОЯЛТИ
Роялти е сума, дължима от титуляра по лиценза на издателя на лиценза за извличането или използването на минерал.
Раздел 9. (1) от Закона за миннодобива и полезните изкопаеми (разработване и нормативна уредба) изисква титулярът на
лиценза за миннодобив или неговият агент, управител, служител, изпълнител или подлицензиант да заплати роялти по
отношение на всеки минерал, извлечен или използван от областта на лиценза по ставката, определена във Второто
допълнение на Закона. Раздел 9(3) от Закона за миннодобива и полезните изкопаеми (разработване и нормативна уредба)
упълномощава Централното Правителство да подобри или намали роялти ставките по отношение на всеки минерал, чрез
уведомление в Държавен вестник в сила от датата, която може да бъде определена в уведомлението. Тази редакция е
направена чрез замяна на отделно счетоводно записване на роялти ставката за съответния минерал във Второто
Допълнение към Закона. Разпоредбата на Раздел 9.(3) от Закона не позволява на Централното Правителство да увеличава
ставката на роялтите по отношение на който и да е минерал повече от веднъж за период от три години. Законът също така
не задължава да се преразглеждат на всеки три години роялтите върху въглищата.

СТАВКИ НА РОЯЛТИ ПРЕЗ 1971-2002 г.
Постоянните ставки на роялтите върху въглищата през 1971 г. в диапазон от 1.50 рупии за тон за нискокачествени въглища
до 2 рупии за тон за висококачествени въглища. Ставките за роялти върху въглищата бяха последователно преразгледани
през юли 1975 г., февруари 1981г., август 1991г., октомври 1994 г. и август 2002 г.. По долу е даден сравнителен отчет за
ставките за роялти върху въглищата, определени на 13.2.81, 1.8.91, 11.10.94 и съществуващите ставки за роялти, определени
на 16.08.02 г.:

(Рупии на тон)

Група въглища

Група-I коксови въглища
SG-I, II WG-I
Група-II коксови
въглищаWG-II, III
некоксови A, B
полукоксови Gr.- I
полукоксови Gr.-II

Роялти върху
въглищата
Ставки в сила
от
13.2.81

Роялти върху
въглищата
Ставки в сила
от
1.8.91

Роялти ставки
върху
въглищата в
сила от
11.10.94

Роялти ставки
върху
въглищата в
сила от
16.8.2002

7.00

150.00

195.00

250,00

6,50

120,00

135,00

165,00

Група-III коксови въглища
WG-IV, некоксови- C

5,50

75,00

95,00

Група-IV некоксови
D, E

4,50

45,00

70,00

85,00

Група-V некоксови
F, G

2,50

25,00

50,00

65,00

Група-VI въглища,
произведени в Андра
Прадеш (Andhra
Pradesh)

5,00

70,00

75,00

90,00

115,00

(* Роялти ставки за въглища от 1981г. все още са действащи в щата Западна Бенгалия на основата на това, че
Правителството на Западна Бенгалия продължава да начислява данък върху въглища, които са били извлечени от
правителства на други щати ). Ставката за роялти върху лигнитите беше променена от 2.50 рупии за тон на 50/- рупии за тон
и е в сила от 15.03.2001 г..
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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РОЯЛТИ ВЪРХУ МИНЕРАЛИТЕ НА БАЗА AD
VALOREM (издадени от департамента по мините в съответствие със закона за миннодобива и
минералите (разработване и нормативна уредба) 1957 No. 67)
1.

В по-ранната система, ad-valorem базата за изчисляване на роялти беше приложима към диамантите, скъпоценни и
полускъпоценни камъни и група на неопределени минерали, като във всички тези случаи беше свързана с продажната
цена на портала на мината. При диамантите и скъпоценните и полускъпоценни камъни, цената в Индия се реализира
на основата на аукцион на минния обект и по този начин изчисляването на роялти на тази основа беше просто. Също
така при групата на неопределените минерали не са възниквали усложнения.
2. През това време, обаче, обемът на роялти на база ad-valorem е бил увеличен до общо 17 минерала, освен групата на
неопределените минерали. Освен това в момента роялти ставката на база ad-valorem е била свързана с реализирането на
действителната продажна цена, представена от собствениците на мини в техните данъчни декларации за продажбите и същата ще се
изчислява на тримесечна основа. Има също така и някои специфични случаи. Тъй като всички тези концепции са нови в Индия,
необходими са ясни насоки за изчисляване на роялти на тази основа.
3. Централния закон за данък продажби, 1956 г., определя "Продажна цена" като сумата, дължима на дилъра като
възмездност за продажбата на всякакви стоки, без каквато и да е сума, разрешена като парично намаление съгласно
преобладаващата практика в тази търговия, но включително всяка сума, начислена за нещо, извършено от дилъра,
независимо от стоките по време на или преди доставката, различна от стойността на навлото или доставката или
стойността на монтажа в случаи, когато такава стойност се начислява отделно. По този начин е очевидно, че
продажната цена, реализирана от всеки собственик на мина, трябва да изключва цената на навлото и доставката. В
проформата на данъчната декларация съгласно Централните правила за данъка върху продажбите от 1957 г., има
разпоредба за отчитане на брутния стокооборот от продажбите на стоки и отделно стойността на навлото и
доставката. Затова при изчисляване на роялти трябва да се има предвид къде местната цена на продажбите ще бъде
базирана на тази цифра за нетна цена на продажбите (т.е. брутната цена на продажбите без стойността на навлото и
доставката)
4. Като цяло ще има пет случая и за всеки от тези случаи ще са необходими ясни инструкции.
В зависимост от случаите ще бъдат дадени следните насоки:
Случай 1: За минерали, продадени на местния пазар от собствениците на мините.
Цената на действително реализираните продажби без стойността на навлото и доставката, представени от собствениците на
мините в техните данъчни декларации по продажбите съгласно Централния закон за данък върху продажбите, трябва да се
вземе предвид при изчисляване на ad-valorem роялти. Периодичността за изчисляване на роялтите може да се променя от щат в
щат от минимум от един месец до максимум една година съгласно периодичността на представяне на данъчните декларации по
продажбите, както е посочено в Законите за данъка върху продажбите, които са в сила в различните щати и такива изчисления
на роялти трябва да се извършват при завършването на периода, обхванат от данъчните декларации по продажбите. Трябва да
се гарантира чрез агенцията на правителството на щата, която събира роялти и от собствениците на мините, че класовете на
минералите, регистрирани от собствениците на мините в техните данъчни декларации по продажбите са точно същите като
тези, посочени във Второто Приложение на Закона за миннодобива и минералите (търсене и разработване), който е в сила в
момента.
Случай 2: За минерали, експортирани пряко от собственика на мината.
В случай на пряко експортиране от собствениците на мината, стойността на продажбите за целите на роялтите трябва да бъде
цена FOB, реализирана без транспортните разходи от мината до пристанището (включително товаренето и разтоварването на
руда и минерали), както и разходите в пристанището, застраховката и други допълнителни включени разходи, ако има такива.
За тази цел собствениците на мини трябва да приготвят фактури/товарителници, посочващи цена FOB и отделно всякакви
други разходи. В този случай роялти трябва да се изчисляват на тримесечие и трябва да бъдат взети предвид всички
фактури/товарителници за предишното тримесечие. След това както агенцията на правителствата на различните щати,
събираща роялти и собствениците на мини трябва да гарантират, че класовете на минералите, записани във фактурите/в
товарителниците, са същите както и посочените във второто допълнение на Закона за минното дело и полезните изкопаеми
(търсене и разработване) и действащото законодателство.
Случай 3: За злато и сребро.
Златото и среброто не се търгуват под формата на руда, а се търгуват само под формата на метал. В Индия, обаче, тези метали
се извличат в рамките на същия щат, където се добива рудата. Освен това, тези метали в Индия се продават само на местния
пазар. По този начин указанията за изчисляване на роялти на база ad-valorem, свързани с цената от продажбата на металите,
ще бъдат същите като посочените в Случай 1.
Случай 4: За мед, олово и цинк.
Необичайното в известен смисъл е, че всички мини, в които се добиват тези руди, са каптивни и поради това рудата не се
търгува, докато в същото време търгуваните продукти, а именно металите или мед, олово и цинк може да не се извличат в
рамките на щатите, където се добиват рудите. От друга страна, обаче, концентратите се произвеждат в рамките на същите
щати, където се добиват рудите. Ето защо роялти на база ad valorem се свързва както с количествата на произведените
концентрати, така и с цената на метала на LME. В този случай роялти ще се начисляват върху количествата концентрат,
произведен през тримесечието и свързан със средната цена на LME за метала през същото тримесечие. Данните за средната
цена за тримесечие на LME, или за следващите два източника трябва да се отнасят до:
(i) Отчет за цветни метали : Minerals and Metals Review, 28/30, Anantwadi, Post Box 2749, Bombay-400 002.
(ii) Metal Bulletin, 16, Lower Marsh, London, SE-17 RJ
Случай 5:За минералите, произведени в каптивни мини (различни от мед, олово, цинк, злато и сребро) и тези, които не са
продадени в действителност.
В Индия минералите, включени в тази група, се произвеждат от каптивни, както и некаптивни мини. Освен това може да има
някои случаи на прехвърляне на наличности на комисионна основа. За изчисляване на роялти на база ad valorem за
минералите, добити от каптивни мини, средната цена на продажбите, реализирана от същия клас минерали от некаптивни
мини по време на същото тримесечие, в същия район, в който се намира мината, в случай на тяхното отсъствие за цяла Индия,
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трябва да бъде взето предвид за целите на роялти.. До тогава, докато некаптивните мини за същите минерали съществуват в
рамките на същия район или щат, агенцията за събиране на роялти на правителствата на отделните щати трябва да изчислява
средно претеглените стойности на реализираните нетни цени от продажбата на продукцията от некаптивни мини на основата
на същите данъчни декларации по продажбите, взети предвид за Случай 1. В момента няма минерали за каптивна мина, за
които ще е необходимо да се вземе предвид средната стойност за Индия. При възникване на такъв случай, обаче, това трябва
да се извърши от индийското Бюро по мините и да се предостави на правителствата на отделните щати и засегнатите
собственици на мини. Това трябва да се извърши незабавно при завършване на периода, за който ще се изчисляват роялти.
Същата методика може да се приеме за изчисляване на роялти на база ad valorem във всички други случаи, когато минералите
не са продадени в действителност.
5. За улесняване на изчисляването и събирането на роялти, собствениците на мини трябва да изпратят копие от своите данъчни
декларации, фактури/товарителници и др., които са свързани с продажбата на минерали или продукти на базата на минерали,
до агенцията за събиране на роялти до правителствата на отделните засегнати щати.
6. Периодът, който трябва да бъде обхванат за целите на изчисляването на роялти в случаите 1.3 и 5 трябва да бъде определен от
правителствата на отделните щати съгласно периодичността на представяне на данъчните декларации по продажбите, съгласно
изискванията на техните Закони за данъци върху продажбите. Правителствата на отделните щати, обаче, ако е необходимо за
тази цел, въвеждат система за авансови плащания. Правителствата на отделните щати могат също така да поискат допълнителни
условия съгласно действащия Правилника за концесии върху полезните изкопаеми.
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Индонезия
1. Резюме
Законът за миннодобива в Индонезия (Закон върху основните разпоредби за миннодобива и
неговия Правилник за изпълнение - N. 11/1967) предвижда използването на две форми на собственост
върху земята:

За националните индонезийски и само за индонезийските компании, освен за Ява, където могат
също така да кандидатстват и чужденци: Kuasa Pertambangam (KP)

За индонезийски компании, които поне частично са притежавани от чужденци, с взета под аренда
земя в която и да е част от Индонезия, освен Ява:
o За всички минерали, освен въглища, Договор за извършена работа (CoW) и
o За въглища, Договор за извършена работа в областта на въгледобива (CCoW).
CoW обхваща всички физически аспекти, включващи роялти, възникнали от областта на договора.
Имаше успешни периоди на CoWs. Тъй като е lex specialis, т.е. главен по отношение на останалото
законодателство, CoW гарантира стабилност на фискалния режим, прилаган към проекта за периода на
договора.
В случая на настоящия (7-мото поколение) CoW, изискванията за плащане на роялти и режимът на
плащане са дадени в Раздел 2 от Член 13 (Данъци и други финансови задължения на компанията).
Анекс ―F‖ – Роялти върху добива на природни богатства (Министерско постановление за
миннодобив и енергетиката N.1166k/844/MPE/1992) определя роялти ставките, приложими към
различните минерали. За различните минерали се начисляват специфични роялти ставки в натурална
форма. Анекс ―G‖ – Изпълнение на Анекс ―F‖ (На основата на Постановление на Генералния
директорат по мините N. 514K/844/DDJP/1992) помага при тълкуването и дава пример за начина на
изчисляване на роялти сумата.
CCoWs са дадени съгласно Президентско постановление N. 75/1996 (по отношение на главните
условия на споразумението за работа при миннодобивни предприятия). Съответната ставка на роялти на
основата на ad-valorem за въглища от 13.5% от приходите от продажби и начина на плащане са посочени
в Постановление на министъра на минното дело и енергетиката N.680K/29/MPE/1997.
В последно време индонезийското правителство се натовари с изпълнението на сериозна
програма за реформи чрез въвеждане на множество закони, имащи за цел увеличаването на
административната децентрализация. Някои от тях са:
• Закон N. 22/199 (Регионални администрации),с помощта на компании, които повече не работят с
Централното правителство по много въпроси, свързани с управлението на роялтите, а със
съответното провинциално правителство ( от които тук са 26) и по-конкретно, с няколко
регентства, свързани с областта по проекта от общо 243 и 86 общински/градски власти в
Индонезия. Има доказателство за ясна и спешна необходимост от институционално укрепване на
тези административни структури.
• Закон N. 25/1999 (Финансово равновесие) е предназначен да разгледа, освен другите въпроси,
повишаващото се неудовлетворение от страна на хората, живеещи в зоните за миннодобив, заедно
с преразпределянето на ползите, произтичащи от миннодобива в техните зони в сравнение с
Джакарта, което те считат за ―несправедливо‖. Закон N. 25 /1999 предвижда постъпленията за щата
от природните ресурси, включително миннодобива, да бъдат разпределени при коефициент от 20%
за Централното правителство и 80% за региона. Последната сума трябва да се раздели на 64% за
регентствата и 16% за провинциалното правителство. До степента, че само 8 от 26 провинции са
богати на минерали, затова е учудващо как Централното правителство ще гарантира, че това
законодателство няма да доведе в дългосрочен план до политически неприемливи разлики в
състоянието между различните части на Индонезия.
В допълнение, индонезийското правителство работеше за известна промяна на новия общ Закон за
минното дело и 8-то издание на CoW, чието издаване се счита за наложително. Според Indonesian
daily Kompas (15 May 2000) Президентското постановление N. 13/2000 предвижда значително
увеличаване на някои роялти ставки да се прилага към 8-мото издание на CoW. През периода на
този доклад, правителството разглеждаше новия закон за миннодобива и не е одобрявало никакви
нови CoWs, затова не е ясно какъв нов подход може да се прилага в бъдеще.
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2. Извадки от законодателни източници
1. ЗАКОН NO. 11, ГОДИНА 1967 - ЗАКОНЪТ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ
РАЗПОРЕДБИ ЗА МИННОТО ДЕЛО И ВНЕДРЕНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
ГЛАВА IX
ЩАТСКИ ДАНЪЦИ
Член 28.
1. Собственикът на разрешително за миннодобив е длъжен да плаща на държавата поземлена
рента, роялти за търсене и/или добив и/или други плащания, свързани с разглежданото
разрешително за миннодобив.
2. Щатските данъци съгласно параграф (1) от този член след това се регулират от
правителствена наредба.
3. Правителствата на Регионите от първа и втора категория са упълномощени да получават част от
такива щатски приходи, условията за които са регулирани чрез правителствена наредба.

7-мо ИЗДАНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА (CoW)
Член 13.
ДАНЪЦИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Съгласно условията на това Споразумение, Компанията ще заплати на Правителството и ще изпълни своите данъчни задължения
като данъкоплатец съгласно посоченото по-долу:
(i) …;
(ii) Роялти по отношение на добива на минерали от компанията;
(iii) Корпоративен данък печалба по отношение на получения или натрупан доход от Компанията;
Компанията няма да бъде обект на никакви други данъци, мита, такси, вноски, разходи или плащания, които сега или след това са
начислени или наложени или одобрени от Правителството, различни от тези, посочени в този Член и на други места в това
Споразумение.
1. …
2. (i) Роялти по отношение на добива на минерали от компанията;
Компанията трябва да заплати роялти по отношение на продуктите (както е определено в Приложение „F‖ и подробно в Приложение
„G‖) от областта за миннодобив, до степента, до която такива продукти са продукти, за които стойността, съгласно общоприетата
практика, се заплаща и е дължима на Компанията от купувача. Роляти следва да се заплащат в рупии или друга такава валута, според
взаимната договореност и трябва да се заплатят на или преди последния ден на месеца, следващ всяко календарно тримесечие. Всяко
плащане трябва да бъде придружено от обосновка, показваща обосновано основата за изчисляване на роялти по отношение на
производството на Компанията по време на предишното календарно тримесечие.
Роялти ще се изчислява в съответствие със ставките, определени в Анекс "F" както следва:
a) тонажът или количеството чрез тегло, използвано за целите на изчислението, ще се основава на крайната продукция,
произведена от компанията. В случай на милиарди концентрации или златно-сребърна сплав, количеството чрез претегляне на
всеки минерал или метал, предмет на роялти, трябва да бъде определено по подходящ начин чрез международно признати
методи на анализ.
b) Правителството трябва (при писмено искане от страна на компанията) да определи роялти тарифата в колона 5 на Анекс
"F" за тези минерали, за които не е дадена референтна тарифа.
(ii) Компанията гарантира, че всяка миннодобивна технология или обработка на руда преди да бъде продадена на местния пазар или
изпратена за износ от компанията, трябва да се извършват в съответствие с такива общоприети международни стандарти, в
зависимост от това кое е икономически или технически целесъобразно и в съответствие с тези стандарти компанията гарантира, че ще
положи разумни усилия, за да оптимизира възвращаемостта от миннодобива на продукция от руда, при условие, че е икономически и
технически целесъобразно да се направи това и трябва да представи доказателство на Департамента в съответствие с това задължение.
Роялтите ще се дължат според ставките, посочени в Приложение "F" върху който и да е от промишлените минерали, добивани
отделно от зоната по договора от предприятието, освен за тези промишлени минерали (категория минерали C), използвани за
регионално развитие. Всякакви отпадъчни материали, които са преместени, за да бъдат обработени или извлечени по време на добива
и се използват от предприятието, са освободени от такива роялти.
(iii) Ако по мнение на правителството компанията няма добра причина да възстанови продукция по ставката за възвращаемост,
посочена в технико-икономическото проучване, тя може да изпрати писмено уведомление на Компанията. В рамките на три (три)
месеца от получаването на това съобщение Компанията трябва:
a) да започне работа за подобряване на своя метод за миннодобив, съоръженията за преработване и обработване, с цел разумното
удовлетворяване на Правителството, при условие, че Компанията не трябва в никакъв случай да бъде задължена да извършва
миннодобивни, обработващи или преработващи дейности, освен, ако друго не е предвидено в Член 13.2 (ii);

А1 - 40

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
b) да представи на правителството доказателство при обосновката на неговото изпълнение в съответствие с подточка (ii) от този
член 13 параграф 2. В случай, че правителството остане неудовлетворено от работата на компанията при добив на руда от
доказани резерви и продукти, извличани от рудата, правителството трябва да има правото да назначи извършването на независими
технически изследвания, за да се определи справедливата средна норма на възвращаемост за сметка на естеството на доказаните
резерви и рудата и икономическото и технико-икономическото изследване за достигане на увеличената възвращаемост от
Компанията в съответствие с подточка (ii) от този Член 13 параграф 2. Такива изследвания трябва да се извършват от
международно признати консултанти, назначени от Правителството и съгласувани с Компанията. В случай, че Правителството и
Компанията не се договорят за определянето на консултанта, всяка страна трябва да определи един консултант. Двата консултанта
трябва заедно да определят трети консултант. Резултатите трябва да бъдат определени на основата на преобладаващите
констатации в този случай. Правителството и компанията трябва да имат правото да подготви документите за разглеждане от
консултантите. Ако гореспоменатите консултанти открият, че изпълнението на работите на компанията не е удовлетворително,
тогава разходите трябва да бъдат поети от Компанията. Ако бъде счетено, че изпълнението на задълженията на Компанията е
удовлетворително, тогава разходите трябва да бъдат поети от Правителството. Ако след изпълнението на тези изследвания,
компанията не успее в рамките на разумен период от време да постигне нормата на възвращаемост, посочена от болшинството
такива изследвания, Правителството трябва да има правото, ако компанията тогава не спази своите задължения по подточка (ii) от
този Член 13 параграф 2, да увеличи роялтите, приложими към такива продукти, в пропорция до степента, до която
възвращаемостта от такива продукции на Компанията стане по-малка от разумната средна ставка, посочена от такива изследвания.
В никакъв период обаче, плащането на такива увеличени роялти, не освобождава Компанията от задължението да спазва своите
задължения по подточка (ii) от този Член 13, параграф 2.

Анекс "F" - РОЯЛТИ ВЪРХУ ДОБИВА НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ на основата на министерското
постановлението за миннодобива и енергетиката No 1166.K/844/M.PE/1992 от 12 септември 1992 г.

No.

Минерал

1

2

Общ добив за
календарна
година

Единична

Роялти тарифа (US$)

Обяснение

3

4

1

Никелова руда
(Гарниерит)

<1250
5>=1250

Тон

70.00/тон
78.00/тон

Метал

2

Никелова руда
(Линонит) •

<750
>=750

Тон

62.00/тон
63.00/тон

Метал

Кобалт

<500
>=500

Тон

140.00/тон
156.00/тон

Метал

Калай

<50000
>=50000

Тон

59.00/тон
64.00/тон

Метал

Мед

<80000
>=80000

Тон

45.00/тон
55.00/тон

Метал

Олово

<6000
>=6000

Тон

17.00/тон
18.00/тон

Метал

Цинк

<4000
>=4000

Тон

12.00/тон
12.50/тон

Метал

Желязо

<100000
>=100000

Тон

2.70/тон
2.90/тон

Метал

Злато

<2000
>=2000

Kg

225.00/Kg
235.00/Kg

Метал

Сребро

<25000
>=25000

Kg

1.90/Kg
2.00/Kg

Метал

Платина

<100
>=100

Kg

35.50/Kg
38.50/Kg

Метал

Живак

<500000
>=500000

Kg

0.16/Kg
0.17/Kg

Метал

Антимон "

<100000
>=100000

Kg

0.55/Kg
0.60/Kg

Метал

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Бисмут

<1000
>=1000

Kg

45.00/Kg
50.00/Kg

Метал

Волфрамит

<12,5
>=12,5

Тон

0.30/тон
0.40/тон

Метал

Ванадий

<12,5
>=12,5

Тон

0.10/тон
0.15/тон

Метал

Молибден

<500
>=500

Тон

612.00/тон
624.00/тон

Метал

Титан

<20000
>=20000

1 тон

41.00/тон
42,00/тон

Метал

Хромит

<15000
>=15000

Тон

0.35/тон :
0,45/тон

Концентрат

Монацит

<10000
>=10000

Тон

60,00/тон
65,00/тон

Концентрат

Ксенотим

<100000
>=100000

Тон

80-00/тон
85,00/тон

Концентрат

Илменит

<12,5
>=12,5

Тон

0,60/тон
0,90/тон

Концентрат

Циркон

<12,5
>=12,5

Тон

17.50/тон
18.50/тон

Концентрат

Рутил

<l2.5
>=12,5

Тон

4,75/тон
5,50/тон

Концентрат

Железен пясък

<100000
>=100000

Тон

0,60/тон
0,70/тон

Концентрат

Сяра

<5000
>=5000

Тон

2,10/тон
2,20/тон

Концентрат

Боксит

<200000
>=200000

Тон

0,40/тон
0,50/тон

Руда

Манган

<10000
>=10000

Тон

0,25/тон
0,35/тон

Руда

Естествен/скален
асфалт

<200000
>=200000

Тон

0,17/тон
0,20/тон

Барит

<l0000
>=10000

Тон

0,15/тон
0,25/тон

Йодин

<500
>=500

Тон

83,00/тон
88,00/тон

Плажен пясък

<100000
>=100000

Тон

0,29/тон
0,30/тон

Кристален кварц

<10000
>=10000

Тон

0,70/тон
0,75/тон

Пирит

<10000
>=10000

Тон

0,15/тон
0,20/тон

Диамант*)

:

Нитрат

<500000
>=500000

Тон

0,88/тон
0,90/тон

Фосфати

<500000
>=500000

Тон

1,05/тон
1,08/тон

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Тон

Охра

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Кварцов пясък

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Каолин

<500000
.>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Фелдшпат

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Гипс

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Бентонит

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Пемза

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Вулканична пепел

<500000
>=500000

Тон

0,14/тон
0,16/тон

Обсидан

<500000
>=500000

Тон

0,41/тон
0,42/тон

Перлит

<500000
>=500000

Тон

0,41/тон
0,42/тон

<500000
>=500000

i

0,70/тон
0,72/тон

Засипка

<500000
&500000

Тон

0,70/тон
0,72/тон

Мрамори

<500000
>=500000

Тон

0,70/тон
0.72/тон

Кремък

<500000
>=500000

Тон

0,14/тон
0,16/тон

Варовик

<500000
>=500000

Тон

0,14/тон
0,16/тон

Доломит

<500000
>=500000

Тон

0,26/тон
0,28/тон

Калцит

<500000
>=500000

Тон

0,26/тон
0,28/тон

Салит

39

Азбест

40

Талк

41

Слюда

42

Магнезит

43

Графит

44

Стипца
Lensite

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Диатомит
Почва

57
58
59
60
61
62

0,88/тон
0,90/тон
1,05/тон
1,08/тон
1.05/тон
1,08/тон
1,05/тон
1,08/тон
1,05/тон
1,08/тон
1,05/тон
1,08/тон
0,88/тон
0,90/тон
1,05/тон
1,08/тон

<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000
<500000
>=500000

38

Тон
Тон
Тон
Тон
Тон
Тон
Тон
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63

64
65

Гранит:
a. Начупен/
Натрошен

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,24/тон
0,26/тон

b. блок

<500000
< SS500000

Тон
Тон

1,03/тон
1,05/тон

<500000

Тон
Тон

0.26/T

Гранит,
Андезит. Базалт,
трацит (строителен
материал)

0.28/T

>=500000

Глина;
a. Червена
глина/пластична глина

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,47/тон
0,48/тон

b Строителство
Материал

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,235/тон
0,240/тон

Пясък

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,14/тон
0,16/тон

Кварц, чакъл

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,25/тон
0,30/тон

Цеолит

<500000
>=500000

Тон
Тон

0,70/тон
0,72/тон

66
67
68
Скъпоценни камъни

*

69
70

.

Полускъпоценни
камъни
Камъни

•

-

'*'

10%
10%

*) съгласно Постановление на Министъра на миннодобива и енергетиката N. 2338.K/844/M.PE/1994 от декември 12, 1994.

АНЕКС ―G‖ – ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНЕКС „F‖
на основата на Постановление на Генералния Директорат по мините No. 514,
K/844/DDJP/1992 от 28 декември 1992 г.
При тълкуване и прилагане на роялти върху добива на подземни богатства (Постановление на Министъра на минното дело и
енергетиката No 1166. K/844/M, PE/1992), наименованието на колоната в АНЕКС ―F‖ се определя както следва:
Колона 1. №
посочва се референтния номер за всеки различен продукт, който може да подлежи на облагане с роялти върху добива на
полезни изкопаеми.
Колона 2. Продукт
определя състава на минералните елементи в крайния добив и/или обработен продукт, който е предназначен за
продажба от Компанията, в зависимост от това дали той е руда, смлени концентрати, претопяване на руда с цел
извличане на метал или рафиниран метал.
Колона 3. Продукция
отнася се до измервания добив от общата продукция за всеки продукт за продажба от Компанията. Общата
продукция е за период от една календарна година.
Колона 4. Единица
отнася се до единицата производство за всяка продукция за изчисляване на роялти. Всички са в метрични тегловни
мерки (т.е. метрични тонове, килограми), освен карати за диамантите.
Колона 5. Роялти тарифа
е тарифата в щ.д. за единица продукция, приложима за тези видове, съдържащи метали, концентрати или руди (както са
определени в колона 6), за която стойност съгласно общата практика е платено или дължимо на Компанията от
купувача, но без вредните или лошо възстановени вторични продукти със съответната ниска стойност, определена от
регистрите на компанията за продукцията, експедицията и
продажбите.
Колона 6. Обяснение
посочва дали роялти тарифата, определена в Колона 51 се прилага към съдържанието на метала на
продукцията или към общия концентрат или теглото на рудата на продукцията. Следващите указания по отношение на
прилагането и контрола на роялти върху добива на подземни богатства са дадени в Член 13.2. от Договора за работа.
Пример за изчисляване на роялти.
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За годишна продукция от 300,000 метрични тона (t) концентрат, съдържащ 35% мед (Cu),
15.55 грама на метричен тон (g/t) злато (Au) и 108.86 g/t сребро (Ag), роялтите върху
добива на полезни изкопаеми ще бъдат:
Cu съдържание на метал : 0.35 x 300,000 = 105,000 t Cu.
Роялти
: (80,000 s US$ 45) + [(105,000 – 80,000) x US$ 55]
= US$ 3,600,00 + US$ 1,375,000
= US$ 4,975,000
Au съдържание на метал : 15.55 x 300,000/1000 = 4,665 килограма Au
Роялти
: (2,000 x US$ 225) + [(4665 – 2000) x US$ 235]
= US$ 450,000 + US$ 626,275 = US$ 1,076,275
Ag съдържание на метал : 108.86 x 300,000/1000 = 32,658 kg Ag
Роялти
: (25,000 x US$1.90) + [(32,658 – 25,000) x US$ 2.001]
=Us$ 47,500 + US$ 15,316 = US$ 62,816
Общо роялти върху такъв концентрат (съдържащи Cu + Au + Ag) над = US$6,114,091

Постановление на Министъра на минното дело и енергетиката №: 680.K/29/M.PE/1997
Относно въвеждането на Президентско постановление №75 от 1996 г. по отношение
на основните положения на договорите за работа за въгледобивните предприятия.
Глава III
Права и задължения на изпълнителя
Член 7.
Правата и задълженията на изпълнителя съгласно Договора за работа и също така тези, на основата на Президентско постановление
№. 49 от 1981г. и Президентско постановление №. 21 от 1993 г. трябва да бъдат предоговорени с екипа по договарянето на основата
на президентския указ № 75 от 1996 г..
Глава IV
Процедура за Прехвърляне и използване на правителствени дялове от фондове.
Член 8.
1.
От 1 април 1997г. Изпълнителите са длъжни да внасят правителствения дял от производството на въглища по сметката
на държавната хазна в банката на Индонезия при условия FOB или цената в точката за продажба или някои други
стойности, определени от Правителството съгласно условията на Член 3, подточка (2) от Президентското постановление
№75 от 1996г.
2. Ако изпълнителят е произвел нискокачествени въглища и/или е произвел въглища чрез подземен миннодобив,
Изпълнителят може да кандидатства на основата на резултатите от технико-икономическото проучване на
Министъра или Генералния директор за преразглеждане на сумата от правителствения дял, на основата на подточка
(1).
3. Делът от производството съгласно подточка (1) е внесен не по-късно от 30 работни дни след извършване на
сделката, представляваща интерес.
Член 9.
Процедурата за внасяне на Данък върху добавената стойност и определянето на вноската (роялти) за търсене/експлоатация, трябва
да се извърши съгласно доминиращите законови правила.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
номер 75 от 1996 г. относно Основните условия на Договора за работа на
миннодобивно предприятие
Член 3.
1.

Компанията частен изпълнител е длъжна да доставя 13,50% (тринадесет цяло и петдесет процента) от тази продукция от
добив на въглища на правителството в налични средства и при цена франко борда на кораба или по цена в точката на
продажба.
2. Ако миннодобивното предприятие извършва подземна добивна дейност и/или произведените въглища очевидно са с ниско
качество, количеството произведена продукция трябва да се достави на Правителството, както е дадено в подточка (1) може
да се вземе предвид за преглед на основата на резултатите от оценката, представена от заинтересованата компания-частен
изпълнител.
3. Произведената продукция, посочена в подточка (1) или подточка (2) ще се използва за:
a. финансиране на разработването на въглища;
b. регулиране на материалните запаси от въглищни ресурси;
c. финансиране на управлението на минодобивна среда и управление на безопасността на труда;
d. Заплащане на вноска за търсене и вноска за експлоатация (роялти) и данък добавена стойност.
4. Обработката на данните и процедурата за използване на средствата, получени от продукцията от въгледобива, съгласно
подточка (3) букви: a, b и c се определят от Министерството на финансите, на основата на предложението и мнението на
Министъра на минното дело и енергетиката, докато средствата, получени от производството от въгледобива, посочено в
подточка (3) буква d се внасят директно в Държавната хазна.
Член 12.
Следващите условия, необходими за изпълнението на това Президентско постановление се уреждат от:
a. Министъра на мините и енергетиката, доколкото засягат техническото изпълнение на миннодобива и
процедурата за заявки от компанията-частен изпълнител;
b. Министърът на финансите, доколкото това засяга фискалното техническо изпълнение;
c. Държавният министър по мобилизация на инвестиционните фондове/председател на
съвета за капиталови инвестиции, доколкото засяга техническото изпълнение на капиталовите инвестиции.
Като взе предвид,:
a.
че за да се ускори процесът на разработване на въгледобива в рамките на контекста както на националната енергийна
политика, така и политиката за нефтен експорт, счита се за необходимо да се ускори разработването и използването на
въглищни ресурси;
b. че поради намаляващата роля на Правителството във въгледобивните предприятия, се счита, че трябва да се увеличи
участието на частни страни като изпълнители на Правителството във въгледобивните предприятия;
c.
че във връзка с горепосочените факти се счита за необходимо да се разгледат условията в постановлението на
Президента № 21 от 1993 г. по отношение на Главните условия на споразумението за сътрудничество във
Въгледобивното предприятие между обществената компания (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam и
компаниите-изпълнители и да определи главните условия за работа във въгледобивното предприятие с Президентско
постановление;
Във връзка с: …
Реши да учреди:
Президентско постановление относно основните условия на работното споразумение за въгледобивното предприятие

ГЛАВА I
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1
В този указ на президента, Споразумението се позовава на Договора за работа между правителството и компанията-частен
изпълнител, за извършване на дейността по подземен въгледобив.
…
Член 3
1. Компанията-частен изпълнител е длъжна да достави 13.50% (тринадесет и половина процента) от своето производство на
въглища на правителството в налични средства франко борда или по цена в точката на продажбата.
2. Ако миннодобивната дейност се извършва подземно и/или произведените въглища очевидно са с лошо качество,
количеството добита продукция, която трябва да се достави на Правителството, както е посочено в подточка (1), може да
вземе предвид при разглеждането на основата на резултатите от оценката,
предоставена от засегнатата компания-частен изпълнител.
3. Произведената продукция, посочена в подточка (1) или подточка (2) ще се използва за:
a. финансиране на разработването на въглища;
b. регулиране на материалните запаси от въглищни ресурси;
c. финансиране на управлението на миннодобивна среда и управление на безопасността на труда;
d. Заплащане на вноска за търсене и вноска за експлоатация (роялти) и данък добавена стойност.
4. Обработката на данните и процедурата за използване на средствата, получени от продукцията от въгледобива, съгласно
подточка (3) букви: a, b и c се определят от Министерството на финансите, на основата на предложението и мнението на
Министъра на минното дело и енергетиката, докато средствата, получени от производството от въгледобива, посочени в
подточка (3) буква d се внасят директно в Държавната хазна.
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ГЛАВА III
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Член 9.
Министърът на минното дело и енергетиката подписва от името на правителството всяко Споразумение в съответствие с
Президентския указ и извършва контрол за изпълнението на споменатото Споразумение.
Член 10.
Частта от производството на въглища, която е била доставена от компанията-частен изпълнител на Обществената компания
(PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam, но все още не е доставена на правителството, трябва да се уреди в рамките на не покъсно от една (1) година от датата на влизане в сила на този президентски указ.
Член 11.
Министерството на минното дело и енергетиката предприема необходимите стъпки за прехвърляне на правата и задълженията,
които трябва да се изпълнят съгласно Член 9 подточка (2) и за уреждане на частта от продукцията, която все още не е доставена от
обществената компания (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam както е дадено в Член 10.

Монголия
1. Резюме
Съгласно Глава 4, Член 38 от Закона за минното дело на Монголия (5 юни 1997 г.) с
измененията, роялти на база ad valorem от 2.5% се начисляват върху пазарната стойност на всички подземни
богатства, освен за алувиалните находища на злато, оценени на 7.5%.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за подземните богатства на Монголия (5 юни 1997 г.) с изменения
Неофициален превод
ГЛАВА 4
Член 38. Роялти
1. Притежателят на лиценз за миннодобив трябва да заплати роялти на хазната на централните или местни административни
органи върху стойността от продажбите на всички продукти, добити в резултат на миннодобив, за които се твърди, че са
продадени, експедирани за продажба или използвани. /Този параграф беше променен със закон от 27 декември 2001г./
2. Стойността на продажбите трябва да бъде определена както следва:
1) за експортирани проекти, стойността на продажбите трябва да бъде средната месечна цена продукцията или на подобни
продукти, на основата на редовно публикуваните международни пазарни цени или според признатите принципи на
международната търговия;
2) за продукция, продадена или използвана на вътрешния пазар, стойността на продажбите трябва да се основава на
цената на местния пазар за отделните или подобни продукти;
3) за продукция, продадена на международния или местния пазар, когато е невъзможно да се определят пазарните цени,
стойността на продажбите трябва да се основава на приходите, получени от продажбите за продукта, както е декларирано от
притежателя на лиценза.
3. Ролятите трябва да са равни на 2.5 процента от стойността на продажбите на цялата продукция, добита от миннодобива, която
се твърди, че е продадена, експедирана за продажба или използвана. Роялтите трябва да бъдат равни на 7.5 процента от
стойността на продажбите на злато, добити от алувиални находища, които са продадени, експедирани за продажба или
използвани. /Второто изречение от този параграф беше добавено към Закона на 27 декември 2001г./
4. Притежателят на лиценза следва да заплати роялти по отношение на цялата добита продукция, която е продадена, експедирана за
продажба или използвана по време на календарното тримесечие преди края на следващото тримесечие.
5. Притежателят на лиценз за миннодобив трябва да представи на GMIA тримесечен доклад във формата, одобрена от GMIA и
заверен с подпис на притежателя на лиценза, посочващ количеството продукти, добивани и продавани, изпратени за продажба
или използвани по време на съответното тримесечие, общата стойност на продажбите и основата за оценка.
6. Правителството трябва да подготвя и периодично да публикува списък с цени от стоковата борса и съответната информация,
която трябва да се използва за целите на изчисляване на стойността на продажбите от експортираните продукти.
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Мианмар
1. Резюме
Законът за мините от 1994 г. налага роялти за четири категории минерали:
скъпоценни камъни при 5 до 7.5%, ценни метали и редки изкопаеми при 4 до 5%, основни метали 3 до 4% и
промишлени минерали при 1 до 3%.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за мините на Мианмар, 6 септември, 1994 г.
Неофициален превод
18. Притежателят на разрешително за добив на минерали трябва да заплати роялти върху стойността на продадения минерал,
когато е извършена продажба, върху произведения от него минерал, в рамките на споменатите по-долу ставки, както е
определено от Министерството:
(a) за скъпоценни камъни по ставка от 5% до 7.5%;
(b) за злато, сребро, платина, иридий, осмий, паладий, рутений, родий, тантал, колумбий, необий, уран, торий и други ценни
метални минерали, които министерството може, с одобрението на Правителството, да определи и публикува чрез
уведомление периодично при ставка от 4% до 5%;
(c) от желязо, цинк, мед, олово, калай, волфрам, никел, антимон, алуминий, арсен, бисмут, кадмий, хром, кобалт, манган и
други метални минерали, които министерството може, с одобрение на Правителството, да определи и да публикува
чрез уведомление своевременно при ставка от 3% до 4%;
(d) за промишлени минерали или камъни при ставка от 1% до 3%.
19. При изчисляване на стойността на минерала, продаден съгласно раздел 18, Департаментът трябва да извършва изчисленията по
предписания начин на основата на преобладаващата международна цена на този минерал по време на продажбата.
20. Министерството може:
(a) да определя периодично с уведомление роялти, което да бъде платено за минерали, получени от проучване или
търсене на минерали;
(b) да освободи изцяло или частично от всякакви роялти, платими върху минерала от притежателя на разрешително за такъв
период, както може да бъде определено по отношение на стимулирането на производството на минерали; да освободи
от плащане на роялти, върху пробите от минерали, получени от заинтересования правителствен департамент или
правителствените организации за целите на анализ на оценката или други проучвания;
(c) да отложи плащане на дължими роялти за период по негова преценка;
(d) оценка на условните роялти през периода, когато по някаква причина е непрактично да се оцени точното количество
дължими роялти.
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Папуа Нова Гвинея
1. Резюме
В момента роялти системата в Папуа Нова Гвинея е неясна. Според съобщенията, мините в
момента плащат 2% роялти.
Роялти се налагат според условията на Част XI, Глава 195, Раздели 104 до 111 от Закона за
мините от 1977 г.. Въпреки, че този закон беше отменен, неговите роялти условия останаха в сила
съгласно Разпоредбите за запазване и прехвърляне, определени в Част X, Глава 173, Раздел (5) от
настоящия Закон за миннодобива от 1992 г., който изисква всеки, който се занимава с миннодобив, да
заплаща на държавата роялти по ставка от 1.25% върху приходите и/или нетните приходи от
претопяване.
Анонимен източник съобщава, че от 1 януари 1992г. до 10 март 1998г., раздел 219D от
Закона за Данъка върху доходите от 1959г. с измененията, е гласял, че върху оценявания доход
на миннодобивната компания от миннодобивни дейности ‗трябва да заплати данък, равен на
0.75% от нетния приход, който се включва в този доход. Данъкът, дължим в този раздел се
заплаща по същия начин и по същото време както се заплащат роялти съгласно Закона за
миннодобива от 1992 г. 0.75% от приходите като данък печалба и 1.25% от приходите съгласно
закона за Миннодобива, които позволяват на миннодобивните компании да заплащат роялти от
2% върху нетната стойност. От 10 март 1998г., когато раздел 219D от данък добавена стойност
беше отменен (т.е. отстраняване на 0.75%) ставката се връща обратно на 1.25%. Тя имаше за цел
това действие да съвпадне с публикуването на предложения Закон за миннодобива (Роялти) 1992,
обединяващи роялти ставка от 2%". Такова действие, обаче, никога не беше публикувано.
Независимо от това, компаниите продължават да плащат по 2% ставка. Това желание на
компаниите да плащат по най-високите тарифи беше свързано с проблемите, които могат да
възникнат при всяко намаление на сумите, получавани от собствениците на земи. Възможно е
компаниите да имат дължими компенсации от правителството и собствениците на земи. Беше
съобщено, че новото законодателство се счита за влязло в сила при публикуването на това
изследване, като това би разрешило проблема с промяната на ставката с обратна сила на 2%.
Закона за минното дело от 1992 г. изисква Държавата да заплаща на собствениците от частната
земя сумата, равна на до 20% от общата сума на всякакви роялти, пратени по отношение на лиценза за
миннодобив. Практически, сумата, дължима на собствениците на земя може да превиши 20%, напр.
OK Tedi and Lihir при 50%. Миннодобивните компании заплащат на собствениците на земя пряко и
остатъка на Държавата, което ускорява и гарантира плащанията, подлежащи на Държавна проверка и
чрез одобряване на дяловете на собствениците от гледна точка на коректността.
PNG Департамента по мините отговаря за управлението на тези закони. Поради факта, че това
изследване ще окаже влияние, се подготвя закон за миннодобива.

2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА МИННОТО ДЕЛО 1992 г.
148. Роялти
Роялти за продукция от миннодобива ще се заплащат в съответствие със Закона за минното дело (Роялти) 1992 г..
Забележка: Департаментът по минно дело на PNG уведомява, че препратките към Закона за минното дело от 1992 г. са
неуместни, тъй като такъв закон никога не е бил подготвян.
ЧАСТ X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
173. ПРЕХОДНИ
(5) Разпоредбите на отменените Закони, отнасящи се до роялти, следва да продължи да бъде в сила, ако отменените Закони не са
били отменени преди въвеждането в експлоатация на Закона за Миннодобива (Роялти) 1992 г. без тази сума да е равна на 5% от
сумата на роялти, дължима съгласно Раздел107(2) от Закона за Мините (Глава 195) (отменен), следва:
(a) да се отчитат като сума, равна на 20% от сумата на роялти; и
(b) да се заплати по отношение на специалния лиценз за миннодобив и лиценза за миннодобив съгласно този Закон.
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ЗАКОН ЗА МИНИТЕ 1977 г.
Забележка: Този закон беше отменен и заменен от Закона за мините от 1992 г., но някои от неговите
разпоредби, включително тези, свързани с роялти, остават в сила чрез измененията, включени в Част X,
Глава 173, Раздел (5) от Закона за мините от 1992 г., както е показано по-горе.
ЧАСТ XI – РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МИНЕРАЛИТЕ И РОЯЛТИ,
Глава No.195
104. Тълкуване на Част XI.
В тази част, освен, ако не е предвидено друго – се има предвид ―приход
f.o.b.‖ –
(a) в случай на доставка на минни продукти, извършена чрез продажба от лице, занимаващо се с миннодобив, различна от
продажбата, към която се прилага параграф
(b), цялата част от компенсацията, дължима от лицето, занимаващо се с миннодобив за продукцията от миннодобива, без
разходи, разноски и и разходи, почти добросъвестно изразходвани или понесени от лицето, занимаващо се с
миннодобив, по отношение на тях от времето, когато продуктите от миннодобива се натоварват на борда на кораба
или самолета в страната, докато продукцията от миннодобива се доставя или приема от купувача, включително без
ограничения на по-голямата част от гореспоменатото i. данъци, дължими суми, мита, акцизи, тарифи и други налози, начислявани върху експорта на продукцията от
миннодобива от страната, и
ii. разходите за шлифоване, и
iii. океанско навло и
iv. премии по морска застраховка, и
v. пристанище и товаро-разтоварни разходи в пристанището на разтоварване, и
vi. разходи по доставка от пристанището на разтоварване до което и да е място за *целта на по-нататъшната
обработка, и
vii. разходи и разноски за претегляне, вземане на проби, оценка, инспекция, представителство и
посредничество при продажбите и
viii. разходи за агентство при експедиция и
ix. данъци, дължими мита, мита за възнаграждение на капитана от навлото, тарифи и други данъци, наложени в
страната на пристанището на разтоварването върху вноса на продукти от миннодобива, и
(b) в случаите на каквато и да е доставка на продукти от миннодобива, направена съгласно продажбата от лице, занимаващо
се с миннодобив за съображението, че не е направена компенсация, която би трябвало да бъде получена от доброволен
продавач от доброволен купувач или, че това е извършено съгласно възможността за използването му от лицето,
занимаващо се с миннодобив, различно от начина на продажба i.
сума, равна на цялата такава компенсация от цялата дължима компенсация, както би била дължима от
лицето, занимаващо се с миннодобив, ако такъв минен продукт е бил продаден по средно претеглена
стойност от лицето, занимаващо се с миннодобив, без стойностите, разходите и разноските, посочени в
параграф (a) от това определение по отношение на доставките на продукти от миннодобива, които са били
извършени през период от 60 дни, предшестващи непосредствено съответната доставка и към който
параграф (a) се прилагат или
ii.
в случай, че няма такива суми на доставките, каквито стойности може да бъдат определени от инспектора за
продуктите от миннодобива след като лицето, извършващо миннодобив, му представи свидетелство за
неговата стойност;
―продукти от миннодобива‖ означава всякакъв минерал, злато, руди, съдържащи минерали или злато или рудни концентрати на
минерали или злато, които са били извлечени от или произведени в мината;
―миннодобивна компания‖ означава лице, което е собственик на лиценз за мина;
―нетна възвращаемост от топене‖ означава –
(a) в случая на миннодобивна компания, която също е и обработваща компания в страната, стойността на продуктите от
неговото претопяване и рафинерия, в зависимост от случая, без стойностите, разходите и разноските bona fide, поети
или претърпени от миннодобивната компания по отношение на тези продукти от времето, когато продуктите от
миннодобива се доставят на претопяващата организация, докато бъде извършена доставката на продукти от
рафинирането и приемането от купувачите, включително, без ограничение на съответната по-голяма част i. разходи за топене и рафиниране, които може да включват елемент на разумна печалба, а те не трябва да бъдат по-големи
от сумите, които са или биха били начислени на което и да е друго лице за топене или за топене и рафиниране, в
зависимост от случая, на подобни минни продукти и
ii. разходи за реализация и
iii. разходите, посочени в определението на ―приходи f.o.b.‖ до степента, до която те са платими от миннодобивната
компания по отношение на транспортирането на продукти от топенето или рафинирането, до точката на доставка
на купувача; и
(b) в случая на миннодобивна компания, която има своя продукция от миннопроизводството претопена или претопена и
рафинирана в страната от лице, различно от него, стойността на продуктите от компанията, извършваща топенето или
топенето и рафинирането, в зависимост от случая, от продуктите от миннодобива, доставени от миннодобивната
компания, без стойностите, разходите и разноските доброволно извършени или поети по отношение на продуктите,
включително без ограничение на по-голямата част –
1. разходи за претопяване и рафиниране, платими от миннодобивната компания на обработващата компания,
които, ако обработващата компания е свързано лице или съответна корпорация, няма да бъдат по-големи от
сумите, които са или ще бъдат начислени на всяко свързано лице или несвързана корпорация; и
2. разходите по реализацията, поети от обработващата компания или от миннодобивната компания и
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3.

разходите, определени съгласно "приходи f.o.b.", до степента, до която те са платими от преработващата
компания от миннодобивната компания по отношение на транспортирането на продуктите от топенето
или рафинирането до точката на доставка на купувачите;
―обработваща компания‖ означава лице, което се занимава с топене или с топене и рафиниране на продукти от
миннодобива.
105. Роялти.
Независимо от посоченото в Раздел 202, всяка миннодобиваща компания следва да заплати роялти по ставката от 1.25%
[променена на 2% с решение на Националния изпълнителен съвет] на стойност от –
(a) приходите f.o.b., приложими към доставките от продукти от миннодобива от миннодобиващата компания, съгласно
продажбите или други разпореждания, когато миннодобивната продукция е пряко или непряко експортирана от
страната и
(b) нетната възвращаемост на компанията по претопяването, приложима към доставките на продукти от миннодобива,
когато продуктите от миннодобива са претопени или претопени и рафинирани в страната..
106. Спечелена възвръщаемост от злато и други минерали.
1 - Всеки минерал трябва веднъж месечно да предоставя на инспектора декларация в препоръчаната форма,
показваща (a) количеството продукти от миннодобива, добити или произведени от миннодобивната компания през месеца,
предхождащ непосредствено месеца, в който е направена декларацията;
(b) предвидената стойност, която е подходяща за приходи f.o.b. или нетна възвръщаемост от претопяващата компания от
продукцията от миннодобива.
2 – Миннодобивна компания, която представя декларация по този раздел, трябва в същото време да заплати на държавата условни
роялти в съответствие с Раздел 105 от предвидената стойност от продукцията от миннодобива, включена в декларацията.
3 – В рамките на определеното време след плащането на основните роялти се дължи съгласно подраздел (2), миннодобивната
компания трябва да предостави на инспектора такова свидетелство, каквото е определено по отношение на действителната
цена, получена за продукти от миннодобива и следователно роялти, платими върху продуктите от миннодобива, следва
окончателно да се определят и регулират в съответствие с това определение.
4 – Независимо от посоченото в този раздел, инспекторът може –
(a) по всяко време окончателно да определи роялти, платими върху всеки от продуктите за миннодобива, открити в
страната; и
(b) да се възползва и задържи продукция от миннодобива, докато бъдат заплатени така дължимите роялти.
5 – При съдебна процедура срещу лицето за неспазване на което и да е от условията по този раздел, тежестта на доказателството,
че това лице е спазило разпоредбите.
6 – Министърът може чрез писмено уведомление да назначи служител, който да упражнява правомощията и функцията на
инспектора съгласно тази Част на място, определено в уведомлението.
7 – Назначение съгласно подточка (6) не трябва да възпрепятства упражняването на каквито и да са правомощия и функции от
инспектора.
107. Процент роялти за собственика
1 – В този раздел ―частна земя‖ означава –
(a) обичайна земя или
(b) земя, предмет на заповед за промяна на собствеността съгласно Закона за земята преди независимостта (Tenure
Conversion) 1963 (приет), според който се прилага ограничението, посочено в Раздел 26 (b) от този закон.
2 – Държавата следва да заплати на собственика на частната земя сума, равна на 5% от общата сума по този Закон по отношение
на лиценза за миннодобив върху земята.
3 – Когато земята, включена в лиценза за миннодобив, включва два или повече парцела частна земя, но не включва земя, различна
от частната земя, подраздел (2) изисква държавата да заплати на собственика или собствениците на парцела частна земя,
който е включен по отношение на парцела, сумата, която поема до стойност равна на 5% от общата сума на всякакви роялти,
заплатени по отношение на лиценза за миннодобив, същата пропорционална част, каквато площта на парцела заема по
отношение на частта на земята, включена в лиценза за миннодобив.
4 – Когато земята, включена в лиценза за миннодобив, включва частна земя и земя, различна от частната земя, подраздел (2)
изисква държавата да заплати –
(a) ако има само един парцел частна земя, включен в лиценза за миннодобив –на собственика или
собствениците на този парцел, общата сума, платима по отношение на частната земя, включена в лиценза за миннодобив,
определена в съответствие с Подраздел (5); или
(b) ако има два или повече парцела от частната земя, включени в лиценза за миннодобив - до собственика или собствениците
на парцела частна земя, включени по този начин по отношение на този парцел, сума, която поема спрямо общата
дължима сума по отношение на частната земя, включена в лиценза за миннодобив, определен в съответствие с подраздел
(5) същата пропорционална част, каквато парцелът заема спрямо общата площ на частната земя, включена в лиценза за
миннодобив.
5 – За целта на подраздел (4), общата сума, дължима по отношение на частната земя, включена в лиценза за миннодобив е сумата,
която заема, спрямо сумата, равна на 5% от общата сума на всякакви роялти, платими по отношение на лиценза за
миннодобив, за същата пропорционална част, каквато площта на частната земя, включена в лиценза за миннодобив, заема
спрямо площта на земята, включена в лиценза за миннодобив
6 – Когато е дължима сума по този раздел на собствениците на парцела частна земя, всеки собственик на такъв парцел има право
на такава част от стойността, която е пропорционална на неговия интерес в парцела.
108. Длъжностните лица могат да проверяват счетоводни книги и др.
Длъжностно лице, назначено за целта от Министъра, трябва по всяко време да има достъп до и може за целта на оценяването на
стойността на или за определяне на роялтите, дължими върху извлечените продукти от миннодобива, да провери счетоводните
книги и сметки на всяко лице, което трябва да подаде декларацията, спомената в Раздел 106.
109. Принуждаване за заплащане на роялти ставката
Ако роялти, платими по отношение на който и да е продукт от миннодобива в декларацията, представена съгласно
раздел 106, не се плати в рамките на 15 дни –
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(a) след като неговата стойност е била оценена по подходящ начин; или
(b) окончателно определените роялти, длъжностно лице, назначено за целта от министъра, може да задържи или изземе
всякаква продукция от миннодобива, открита като притежание на лицето, което е длъжник за неплатените роялти.

110. Връщане на роялти в определени случаи
1
В този раздел ―лице‖ включва компания, но не включва корпорация.
―половин година‖ означава период от шест месеца, приключващ в края на последния ден от юни и декември всяка година.
2 Когато общите роялти както са определени накрая от инспектора съгласно Раздел 106 не са на стойност 50 000 и са платени
пряко или непряко за период от половин година от лице, което е удовлетворило инспектора, че –
(a) неговото основно занятие е миннодобива или търсенето или и двете; или
(b) той е бил лично ангажиран при получаване на продукти за миннодобива, за които той плаща рента,
Министърът следва да изплати на това лице роялти.
111. Санкции.
Лице, което
(a) трябва съгласно тази Част да изпрати данъчната си декларация или да изготви посоченото доказателство и който
i. пренебрегне или откаже да предостави данъчната си декларация или да изготви исканото
доказателство; или
ii. да изготви фалшиво становище по данъчната декларация или като изготвено свидетелство; или
(b) да възпрепятства или попречи на което и да е длъжностно лице от Министъра да изпълни каквито и да са задължения
съгласно тази Част, е виновен за нарушение.
Санкция: Глоба, която не превишава 2 000 000 или лишаване от свобода за срок, който не превишава шест месеца или и двете.

Два примера за пропорционално разпределение на роялтите:
Меморандум за разбирателство между собствениците на земи TEDI, Държавата
Папуа Нова Гвинея и Правителството на Западната Провинция
4.1 Предмет на клауза 5.1 и 5.2 тук, при приемане на минни роялти за минните продукти от OTML, Националното правителство
ще разпространи ефективно такива роялти от изпълнението на това Споразумение при следните пропорции:
(a) 50% до WPG,
(b) 50% от OK Tedi Landowners
4.2 50% от роялтите, платени на OK Tedi Landowners ще се заплати по следния начин.
(a) 25% ще бъдат заплатени в брой на четири SML села от Бултем, Финалбин, Атемкит и
Каворабип; и
(b) 5% от роялтите, които ще бъдат заплатени на селата от Вангбин и Мигаслим при признаване на земята, използвана за
района на Табуби и електроснабдяването на OK Менго и Дъблин Гриик и водоснабдяването на Юк Гриик.
(c) 19.5% ще се плати на OK Tedi Landowners Royalty Trust, за да се управлява и контролира от OTML в съответствие с
Trust Instrument създадено от Министъра на финансите
(d) 0.5% от OK Tedi Mining Limited за и от името на собствениците за управление на това Споразумение и всякакви
парични средства, платени от този фонд, ще се основават на ставките, определени от правителството.

Меморандум за разбирателство между собствениците на земи от Лихир и Държавата
Папуа Нова Гвинея
5.1 Националното правителство трябва: да гарантира, че всички роялти от продуктите от миннодобива от Проекта трябва да бъдат
разпределени по следния начин:
(a) 20% пряко в брой на собствениците на земя за специален лиценз за миннодобив;
(b) 30% пряко на Органа по развитието на Нимамар за развитие на общността: проекти за район Лихир; и
(c) 50% за Провинциалното правителство.
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Филипини
1. Резюме
Два процента роялти на база ad-valorem (акцизна такса) се начисляват на брутната стойност на
продукцията от минерали съгласно условията на Закона за Републиката N. 7942 (известен също така
като ―Закон за миннодобива на Филипините 1995‖ (Закон, въвеждащ система за търсене на
минерални ресурси, използване и консервиране)). Законът за мините от 1995 г. е допълнен от
―Ръководство за създаване на фискален режим на Споразуменията за фискално или техническо
сътрудничество, DAO 99-56‖, издадено през 1999 съгласно Раздел 81 от Закона за околната среда и
природните ресурси на Филипините (DENR).
Раздел 80 (Правителствен дял на споразуменията за дялово участие в добива на природни
ресурси) и 84 (акцизен данък върху минералните продукти) на Глава XIV от гореспоменатия Закон
действа във връзка с Раздел 151 от ―Националния вътрешен код за приходите‖ изменен с
Републикански закон N. 8424, (Закон за данъчни реформи от 1997).
По-високата ставка роялти (5%) се начислява, ако минералите са извлечени от земята съгласно
право върху добива на минерали.
Условията за специални роялти се прилагат към местни или ―наследствени ‖ собственици на
земи съгласно Глава 1, Раздели 3 (a), Глава III, Раздели 16 и 17 от Републиканския закон N. 7942
(Закон за миннодобива на Филипините) във връзка с Републиканския закон N. 8371 (Закон за
правата на местните хора, 1997). Нивото на роялти подлежи на споразумение и на минимум 1%.
Интересите на малките миннодобивни предприятия се гарантират съгласно Републиканския
закон N. 7076 (Закон за дребномащабните мини от 1997 г.)

2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА РЕПУБЛИКАТА NO. 7942
(Закон, определящ нова система за търсене, разработване, използване и съхранение на минерални
ресурси)
Раздел 16 - Отваряне на наследствени земи за минни дейности
Никакви наследствени земи не трябва да се отварят за миннодобивни действия без предварителното съгласие на заинтересованата
местна културна общност.
Раздел 17 - Заплащане на роялти за местните културни общности
В случай на споразумение с местната културна общност съгласно предишния раздел, заплащането на роялти съгласно
използването на минерали трябва да бъде договорено от страните. Гореспоменатите роялти трябва да образуват част от
доверителен фонд за социо-икономическо съществуване на местната културна общност.
Раздел 80 - Правителствен дял по Споразумението за дялово производство на минерали.
Общия правителствен дял при дяловото споразумение при добива на минерали трябва да бъде данък върху акциза на минерални
продукти, посочен в Републикански закон No. 7729, изменение на Раздел 151(a) от Националния код за вътрешни приходи.
Раздел 81 - Правителствен дял при други споразумения за добив на минерали
Делът на Правителството при съвместно производство и споразумения за съвместни предприятия, следна да бъде договорено от
правителството и изпълнителя като взима предвид:
a.
капиталова инвестиция на проекта;
b.
включените рискове;
c.
принос на проекта за икономиката; и
d. други фактори, които ще осигурят честно и равноправно споразумение между Правителството и изпълнителя.
Правителството трябва също така да има правомощията да дава компенсации за други негови дялове, които ще бъдат договорени от
страните и ще се състоят от данък върху доходите на изпълнителя, акцизен данък, специални отстъпки, данък при източника,
дължим от чуждите акционери на изпълнителя, възникващ от плащането на дивидент или лихва на гореспоменатите чужди
акционери в случай на чужда националност и всички други такси, задължения и такси, определени съгласно съществуващите
закони.
Правителственият дял в споразумение за финансово и техническо сътрудничество трябва да се състои от корпоративен данък
върху доходите, акцизен данък, специална отстъпка, данък при източника, дължим от чуждите акционери на изпълнителя,
възникващ от плащанията на дивидент или лихва на гореспоменатия чужд изпълнител в случай на чужда националност и всички
други данъци, мита и такси, определени съгласно съществуващите закони.
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Събирането на правителствения дял в споразумението за финансово или техническо сътрудничество трябва да започне след като
изпълнителят по споразумението за финансово или техническо сътрудничество напълно е покрил своите предексплоатационни
разходи, включително разходите за търсене и развитие.
Раздел 82 - Разделяне на правителствения дял
Правителствения дял съгласно предишните раздели трябва да се разделя и разпределя в съответствие с Раздели 290 и 292 от
Републиканския закон No. 7160 , иначе известен като Местен правителствен кодекс от 1991г. В случай, разработването и
използването на минералните ресурси е предприето от корпорация, която е собственост на или е контролирана от, разделянето
и разпределянето трябва да бъде в съответствие с Раздели 291 и 292 от гореспоменатия кодекс.
Раздел 84 - Акцизен данък върху производството на подземни богатства
Изпълнителите трябва да са длъжни за заплащат акцизен данък върху минералните продукти, определен съгласно Раздел 151 от
Кодекса за национален вътрешен приход: При условие, обаче, че по отношение на споразумението за разделяне на продукцията от
добив на подземни богатства, акцизният данък върху споразумението за добив на подземни богатства трябва да бъде върху
споменатото споразумение.

DAO 99-56
НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИСКАЛЕН РЕЖИМ ВЪРХУ
СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Съгласно раздел 81 и други свързани с това условия от републиканския закон No. 7942, иначе известни като
Закона за миннодобива на Филипините от 1995г. ("Закон за миннодобива"), с настоящото са публикувани
следните насоки, определящи фискалния режим на Споразуменията за фискално и техническо
сътрудничество (СФТС).
a. Плащане на Правителствени данъци и такси. Изпълнителят трябва незабавно да заплати всички данъци и такси, необходими
от Правителството при изпълнение на дейностите, обхванати от СФТС и това да бъде такава сума, място, процедура или време,
посочени в съответния закон и внедрените правителствени правила и разпоредби, регулиращи такива данъци и такси, които са
обект на всички права и възражения или на преглед, както е определено от съответните закони, правила и разпоредби. В случай на
несъбиране съгласно Клауза 3-g-1 от този Раздел, Изпълнителят трябва да следва процедурата, която има предимство за печалбата
от такова несъбиране в съответствие със свързаните с това закони, правила и регулации. Когато заповеди, правила и регулации,
които имат предимство, не признават и не прилагат изцяло условията, обхванати от Клауза 3-g-1 от този Раздел, Правителството
трябва да положи всички усилия, за да гарантира, че всички такива заповеди, правила и регулации са съответно преразгледани или
изменени.
…
b. Правителствен дял.
1. Основен правителствен дял. Следните данъци, такси и други такива разходи трябва да съдържат основния правителствен
дял:
a) Акцизен данък върху подземните богатства;
b) Данък върху доходите на изпълнителя;
c) Митнически задължения и такси върху вносното производствено оборудване;
d) Данък добавена стойност върху покупката на вносно оборудване, стоки и услуги;
e) Данък при източника върху плащанията на лихви върху чуждестранни заеми;
f) Данък при източника върху дивиденти на чужди акционери;
g) Роялти, дължими на Правителството върху залежите на подземни богатства;
h) Гербови налози върху документи;
i) Данък върху капиталовите постъпления
j) Данък върху местния бизнес;
k) Данък върху недвижимото имущество;
l) Общински данък;
m) Такси за заетост;
n) Всички други местни правителствени данъци, такси и налози от дата на влизане в сила на СФТС;
o) Специални отстъпки, съгласно определеното в закона за миннодобива; и
p) Плащанията на всякакво (и) местно (и) лице(а)/Местна (и) културна(и) общност(и). От датата на влизане в сила,
гореспоменатите данъци, такси и други такива разходи, съдържащи се в основния правителствен дял, ако е приложимо,
трябва да бъде заплатено от Изпълнителя. При условие, че гореспоменатите точки (a) до (g) не трябва да бъдат събирани от
Изпълнителя на датата на одобряване на Технико икономическото проучване на проект за миннодобив до края на периода на
възстановяване. Всякакви данъци, такси, роялти, отстъпки или други налози, които не трябва да се събират от
правителството, но независимо от това са платени от Изпълнителя и не са възстановени от Правителството преди края на
следващата данъчна година, трябва да бъдат включени в Правителствения дял през следващата данъчна година. Всеки Данък
добавена стойност, който е върнат или кредитиран, трябва да не бъде част от правителствения дял.
c. Продажби и износ - Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да се разпореди минералите и страничните
продукти, произведени в зоната по договора, на най-високите търговски достижими пазарни цени и най-ниски търговски
достижими комисионни и съответни такси при обстоятелствата, преобладаващи в този момент и да договори за условията на
продажба и конкурентни условия, съвместими с условията на световния пазар. Изпълнителят може да сключи договори за
дългосрочни продажби и маркетинг или за договори за чуждестранен обмен и хеджиране на стоки, които Правителството
признава, че са приемливи, независимо, че продажната цена на минералите може периодично да бъде по-ниска или
сроковете и условията на продажби са по-малко благоприятни от съществуващите.
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Правителството трябва да бъде уведомено от Изпълнителя кога той е сключил маркетинг споразумение както с чужди, така и с
местни купувачи. Изпълнителят трябва да осигури на Правителството копие от окончателното маркетинг споразумение,
сключено с купувачи, предмет на клаузата за конфиденциалност на СФТС.
Правителството трябва да има правомощията да проверява и инспектира всички продажби и всякакъв извод на минерали и/или
минерални продукти, включващи сроковете и условията на всички задължения по продажбите.
Задълженията по продажбите с дъщерни компании, ако има такива, трябва да се извършва само по цени на основата на или
равни на продажбите от справедлива и непринудителна сделка и в съответствие с такива срокове и условия, при които такова
споразумение би било направено, ако страните не са били дъщерни компании с дължими данъчни отстъпки за нормална
намаления и комисионни при нормална продажба. Такива намаления или комисионни позволяват дъщерните компании да не
трябва да бъдат по-големи от преобладаващата ставка, така че такива намаления или комисионни няма да намалят нетните
постъпления от продажби на Изпълнителя под тези, които той би трябвало да получи, ако страните не са били дъщерни
компании. Изпълнителят трябва, предмет на клаузата за конфиденциалност на СФТС, да представи на Правителството
доказателство за коректността на цифрите, използвани при изчисляването на цените, намаленията и комисионните и копие на
договора за продажби.
Изпълнителят гарантира, че всякакъв миннодобив, обработка или преработка на руда от изпълнителя, трябва да се извършват в
съответствие с такива общоприети международни стандарти, както са икономически и технически целесъобразни и в съответствие
с такива стандарти, изпълнителят гарантира, че ще приложи всички разумни усилия, за са оптимизира извличането на метали от
руда от доказани резерви и металургично извличане на минерали от руда: При условие, че това е икономически и технически
целесъобразно да се направи.
За целите на тази Клауза 3-h, филиал на дъщерна компания означава:
a) всяка компания, при която Изпълнителят притежава петдесет процента (50%) или повече от акциите;
b) всяка компания, която държи петдесет процента (50%) или повече от дяловете на Изпълнителя;
c) всяка компания, свързана по същото определение в (a) или (b) с дъщерна компания на
Изпълнителя се счита самата тя като дъщерна компания за целите на СФТС;
d) всяка компания, която пряко или непряко е контролирана от или контролира, или е под общия контрол на Изпълнителя;
e) всеки акционер или всяка трупа акционери на изпълнителя или на дъщерна компания; или
f) всякакви лица или група лица, наети от Изпълнителя или от която и да е от дъщерните компании.
Контрол означава правомощия, упражнявани пряко или непряко, за управление или за насочване на ръководството и политиката
на компанията, извършван от друга компания и трябва да включва правото на упражняване на контрол или правомощия за
получаване на контрол пряко или непряко, върху дейностите на компанията и правомощието да придобива не по-малко от
петдесет процента (50%) от дяловия капитал или правото на глас на Изпълнителя. За тази цел кредиторът, който дава заем пряко
или непряко на Изпълнителя, освен, ако е дал кредит на Изпълнителя по обичайния ред за бизнес-кредитиране, може да се счита,
че е лице с правомощия да придобива не по-малко от петдесет процента (50%) от дяловия капитал или правото на глас на
изпълнителя, ако сумата общо от този заем е не по-малка от петдесет (50%) от общия кредитен капитал на компанията.
Ако лице (―x‖) не би било филиал на дъщерна компания (―y‖) на основата на горната дефиниция, но би било дъщерна компания,
ако всяко позоваване на определението до "петдесет" (50%)‖ се разбира като ―четиридесет (40%)‖ и правителството има разумни
основания да вярва, че ―x‖ контролира по друг начин ―y‖ или ―x‖ е контролирано по друг начин от ―y‖, след това при писмено
уведомявана не Изпълнителя от Правителството за това предположение и поради тази причина, ―x‖ и ―y‖ трябва да се считат за
дъщерни компании, освен ако изпълнителят е в състояние да предостави обосновано доказателство за обратното.
l. Цена на прехвърлянията на стойността. Изпълнителят се задължава да не участва в сделки, включващи цена или прехвърляне
на разходи при продажба на минерали или минерални продукти и при покупка на входни стоки и услуги, в резултат или на
неправомерна загуба или намаляване на Правителствения дял или неправомерно увеличаване на дяла на Изпълнителя. Ако
изпълнителят наеме дъщерни компании или свързани компании в продажбата на минерални продукти или при предоставянето
на стоки, услуги, заеми или други форми на финансиране, той ще трябва да направи същото при срокове, не по-малки,
отколкото в случая с несвързаните лица при справедлива и непринудителна сделка.
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НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪТРЕШЕН КОДЕКС ПО ПРИХОДИТЕ НА
ФИЛИПИНИТЕ
[Закон за данъчните реформи от 1997 г.] Републикански закон No. 8424
ГЛАВА VII
АКЦИЗЕН ДАНЪК ВЪРХУ МИНЕРАЛНИТЕ
ПРОДУКТИ
РАЗДЕЛ 151. Минерални продукти (A) Данъчни ставки. - Ще се начислява, оценява и събира акцизен данък върху ресурси от минерали, минерални продукти и
каменоломни както следва:
(1) Върху въглища и кокс данък от десет песос (P10.00) за метричен тон;
(2) При всички ресурси от неметални минерали и от кариери (2%) на основата на действителната пазарна стойност на
брутната продукция по време на извличането, за тези, които са извлечени или произведени локално; или стойността,
използвана от Бюрото на митниците при определяне на тарифата и митническите задължения, нето акцизен данък и
данък добавена стойност, при внос.
Независимо от условията по параграф (4) от подраздел (A) от Раздел 151, извлечен местен природен газ и втечнен природен
газ трябва да се обложи с данък по ставка от два процента (2%); (3) Върху всички минерали, съдържащи метал, данък на
основата на действителната пазарна стойност на брутната продукция по време на извличането, за тези, които са извлечени
или произведени в страната; или стойността, използвана от бюрото на митниците при определяне на тарифата и
митническите задължения:
(a) Мед и полезни изкопаеми, съдържащи метал;
(i) За първите три (3) години съгласно Републикански закон No. 7729, един процент (1%);
(ii) На четвъртата и петата година, един и половина процента (1 ½%); и
(iii) На шестата година и след това, два процента (2%); (b) Злато и хромит (2%).
(4) Върху местния добив на петрол, данък от три процента (3%) от справедливата цена на международния пазар, върху
първата данъчно облагаема печалба, бартер, обмен или такива подобни сделки, такъв данък ще се плаща на продавача
или купувача преди преместване от мястото на производство. Фразата "първа данъчнооблагаема продажба, бартер,
обмен или подобна сделка" означава прехвърляне на местен петрол в неговото първоначално състояние до първия
данъчнооблагаем правоприемник. Справедливата цена на международния пазар трябва да бъде определена при
консултация с подходяща правителствена агенция.
За целта на този подраздел, "местен петрол" трябва да включва местно извлечено минерално масло, въглеводороден
газ, битумен, груб асфалт, минерален газ и всички други подобни или естествено свързани вещества, с изключение на
въглища, торф, битуминозни шисти и/или пластови залежи на минерали.
(B) За целите на този раздел, Терминът:
(1) "Брутна продукция" трябва да се тълкува като действителната пазарна стойност на минералите или минералните продукти
или на слитък злато от всяка мина или земя с подземни богатства, работеща като отделна единица, без каквото и да е
отчисление от миннодобив, смилане, рафиниране (включително всички разходи, извършени за обработката на
гореспоменатите минерали или минерални продукти в пазарно състояние), както транспортиране, обработка, маркетинг
или други минерални продукти в търговско състояние), а също така и разходи за транспортиране, обработка, маркетинг
или други разходи: При условие, че ако минералите или минералните продукти са продадени или предадени в чужбина
при условия C.I.F., действителната стойност на океанското навло и застраховката трябва да бъдат намалени: При
условие, обаче, че в случай на минерален концентрат, който не се търгува на стоковите борси във Филипините или в
чужбина, такъв като меден концентрат, действителната пазарна стойност трябва да бъдат световните котировки на
цената на съдържанието на рафинирани минерални продукти, преобладаващи на гореспоменатите стокови борси, след
приспадане на стопяването, рафинирането и други разходи, извършени в процеса на преобразуване на минералните
концентрати в рафинирам метал, търгуван на тези стокови борси.
(2) "Минерали" трябва да означават всички естествено възникнали неорганични вещества (открити в природата)
независимо дали са твърди, течни, газообразни или някакво средно състояние.
(3) "Минерални продукти" ще означава предмети, произведени и изготвени в търговско състояние чрез прости процеси на
обработка, такива като промиване или сушене, но без извършване на химическа промяна или процес или
производство от арендатор, концесионер или собственик на находища на минерали.
(4) "Ресурси от каменни кариери" означава всеки обикновен камък или други обикновени минерални вещества: каквито
Директорът на бюрото по мините и геонауките може да декларира, че са ресурси от каменни кариери, но не са
ограничени до мергел, мрамор, гранит, вулканична пепел, базалт, торф и скален фосфат: При условие, че те не съдържат
метал или други ценни минерали в икономически търгуеми количества.
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ЗАГЛАВИЕ XI
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДОХОД
ГЛАВА II
СПЕЦИАЛНО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ НАЦИОНАЛНИ ВЪТРЕШНИ ДАНЪЦИ
ВЪРХУ ДОХОДИТЕ
РАЗДЕЛ 287. Дялове на местните правителствени единици в приходите от разработване и използване на националното
богатство. - Местните правителствени единици трябва да имат равни дялове в постъпленията, получени от използването и
разработването на националното богатство в рамките на техните съответни области, включително разделянето на същите с
жителите чрез преки печалби.
(A) Сума на дяловете на местните правителствени единици. - Местните правителствени единици трябва, в допълнение към
разпределението на вътрешните постъпления, да имат дял от четиридесет (40%) от брутните вземания, получени от
националното правителство от предишната фискална година от акцизни данъци върху минералните продукти, роялти и други
такива данъци, такси или разходи, включително свързани с
повишени цени, лихви или глоби и от този дял във всяко съвместно производство, смесено предприятие или споразумение за
разделяне на производството, при използване и разработване на национално богатство в рамките на тяхната териториална
юрисдикция.
(B) Дял на местните правителства от всяка правителствена агенция или корпорация, която е собственост на
правителството, или е контролирана от него. - Местни правителствени единици трябва да имат дял на основата на
предшестващата финансова година от постъпленията, произтичащи от всяка правителствена агенция или от корпорация,
която е собственост на правителството, или е контролирана от него, участваща при използването и разработването на
националното богатство на основата на следната формула, която ще произведе по-голям дял за местната правителствена
единица:
(1)Един процент (1%) от брутните продажби или разписките за предишната календарна година, или
(2)Четиридесет процента (40%) от акцизните данъци върху минералните продукти, роялти и други такива данъци, такси,
или разходи, включително свързаните с тях повишени цени, лихви или глоби, правителствената агенция или
корпорациите, които са собственост на правителството или са контролирани от правителството, би следвало да платят,
ако не са освободени по друг начин.
(C) Разпределяне на акции. - Акциите в предишния Раздел трябва да бъдат разпределени по следния начин:
(1) Когато националните ресурси се намират в провинцията:
(a) Провинция - двадесет процента (20%)
(b) Компонент град/община - четиридесет и пет процента (45%); и
(c) Барангай - тридесет и пет (35%)
При условие, обаче, че там, където природните ресурси се намират в два (2) или повече града, разпределението на
дяловете трябва да се базира на формулата според населението и площта на земята, както е определено в подраздел
(C)(1) тук.
(2) Когато природните ресурси се намират в силно урбанизиран или независим градски компонент:
(a) Град - шестдесет и пет процента (65%); и
(b) Барангай - тридесет и пет процента (35%)
При условие, обаче, че там, където природните ресурси се намират в два (2) или повече града, разпределението на
дяловете трябва да се базира на формулата в зависимост от населението и площта на земята, както е определено в
подраздел (с)(1) тук.

ЗАКОН НА РЕПУБЛИКАТА NO. 8371
(Закон за признаване, защита и въвеждане на правата на местните културни общности/местните хора, създаващи национална комисия от
местни хора, създаващи механизми за изпълнение, които асигнират средства и за други цели)
Раздел 57. Природни ресурси в рамките на наследствени имения.- ICC/IP трябва да имат приоритетни права върху жътвата,
извличането, разработването или добива на всякакви природни ресурси в рамките на наследствените имения. Тези, които не са
членове на засегнати ICCs/IPs може да им бъде разрешено да участват в разработването и използването на естествените ресурси за
период не повече от двадесет и пет (25) възобновяващи се години или повече от двадесет и пет (25) години: При условие, че
официалното и писмено споразумение е сключено със засегнатите ICCs/IPs или, че общностите, съгласно това собствено решение,
се договарят за такава операция: При условие, че извличанията трябва да се използват за улесняване и разработване и подобряване
на наследствените имения.
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ЗАКОН ЗА РЕПУБЛИКАТА NO. 7076
(Закон, създаващ програма за хората от дребномащабните мини или за други цели) 27 юни 1991г.
Раздел 1. Заглавие: — Този закон ще бъде популярен като "Закон за хората от дребномащабните мини от 1991."
Раздел 2. Декларация за политиката — С настоящото заявяваме, че държавата ще стимулира, разработва, защитава и
рационализира жизненоважните дейности по миннодобива, за да генерира повече възможности за заетост и да осигури
равнопоставено разделяне на националното богатство и подземните ресурси, като
надлежно спазва съществуващите права, описани тук.
…
Раздел 4. Програма за хората от дребномащабните мини. —За целта на изпълнението на заявената политика, дадена в Раздел
2 с настоящото се създава програма за хората от дребномащабните мини,
която да бъде изпълнена от секретар от департамента за околната среда и природните
ресурси, по-нататък наричана Департамента, в координация с други заинтересовани правителствени агенции, предназначени за
постигане на акуратна, систематична и рационална схема за дребномащабно разработване и използване на минерални ресурси в
определени минерални области, за да се насочат към социалните, икономическите, техническите и екологическите
дребномащабни минни дейности. Програмата за хората от дребномащабния миннодобив трябва да включва следните
особености:
(a)
определяне, сегрегиране и запазване на определени земи с подземни богатства като зони за хора с
дребномащабен миннодобив;
(b)
Признаването на съществуващи приоритетни права и продуктивност;
(c)
Стимулирането на създаването на кооперативи;
(d)
Разширяване на техническото и финансовото сътрудничество и други социални услуги;
(e)
разширяване на сътрудничеството при преработката и маркетинга;
(f)
Генериране на допълнителни дейности за средства за съществуване;
(g)
Регулирането на дребномащабната минна промишленост от гледна точка на стимулирането и
производителността; и
(h)
Ефективно събиране на правителствени приходи.
…
Раздел 13. Срокове и условия на Договора — Договорът трябва да бъде за срок от две (2) години, с подновяване, което подлежи
на проверка от Борда на директорите за вероятни периоди дотолкова, доколкото изпълнителят отговаря на условията, посочени в
този Закон и се дава правото на изпълнителя да извършва миннодобив в зоната по договора: При условие, че титулярът по
договора за дребномащабен миннодобив ще има следните задължения:
(a) Да предприема миннодобивни дейности само в съответствие с плана за миннодобив, който надлежно
е одобрен от Съвета.;
(b) Да изпълнява издадените от бюрото по мини и геоложки науки и дребномащабни мини
правила и разпоредби по безопасност;
(c) Да изпълнява своите задължения към притежателя на правата върху съществуващия миннодобив;
(d) Да заплаща всички данъци, роялти или правителствен дял от продукцията, които сега са или могат да
бъдат определени със закон;
(e) Да спазват съответните правила и разпоредби за защита и опазване на околната среда, особено тези, за контрола
върху изсичането на дървета, преработка на минерали и
замърсяване;
(f) Да съхранява под клетва в края на всеки месец, подробен доклад за производството и финансите до
Съвета; и
(g) Поеме отговорността за безопасността на лицата, работещи в мините.
Раздел 14. Права на титулярите по заявката — В случай, че обект, деклариран и запазен като зона за хора с дребномащабен
миннодобив, е обхванат от съществуващото право за миннодобив, титулярите по заявката и дребномащабните миннодобивни
предприятия са стимулирани да влязат в доброволни и приемливи договорни споразумения по отношение на дребномащабното
използване на минерални стойности от зоната по заявката. При несъгласие, титулярите по заявката трябва да имат следните права
и привилегии:
(a) Освобождаване от изпълнението на годишната работа и задълженията и плащане на такси за заетост, ренти
и данъци върху недвижимото имущество
(b) Предмет на одобрение от Съвета, безплатен достъп до зоната по договора за извършване на металургични
изпитвания, търсене и други дейности, при условие, че такива дейности не
влияят неоправдано върху работата на дребномащабните добивни предприятия; и
(c) Роялти, еквивалент на един и половина процента (1 1/2%) от брутната стойност на продукцията от минерали със
съдържание на метал или един процент (1%) от брутната стойност на
продукцията минералите, които не съдържат метал, ще се заплаща от титуляра по заявката: При условие, че
такива права и привилегии трябва да са на разположение само, ако той не е нарушил и друго изпълнение на
своите годишни работни задължения и други изисквания за последните
две (2) години преди влизането в сила на този Закон.
Раздел 15. Права на частните собственици на земя — Частните собственици на земя или законните собственици трябва да
бъдат информирани за всеки план или заявка за деклариране на тяхна земя като зона за дребномащабен миннодобив.
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Гореспоменатият собственик на земя може да възрази срещу такъв план или заявка в подходяща процедура и обсъждане,
извършени пред Съвета на директорите
Ако частната земя е декларирана като зона за дребномащабен миннодобив, собственикът и изпълнителите на дребномащабен
миннодобив се стимулират да сключват доброволно и приемливо договорно споразумение за дребномащабното използване на
стойностите на минералите от частна земя: При условие, че собственикът трябва във всички случаи да бъде упълномощен да
заплати действителните щети, които може да претърпи в резултат на такава декларация: При условие, че роялти, платени на
собственика, не трябва в никакъв случай да превишават един процент (1%) от брутната стойност на минералите, получени
обратно във вид на роялти.
Раздел 19. Правителствен дял и разпределение. — Постъпленията, които ще бъдат получени от Правителството от работата
на програмата за миннодобив, определена тук, трябва да подлежат на разделяне, посечено в Кодекса на местното правителство.
…

КОДЕКС НА МЕСТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ФИЛИПИНИТЕ 1991 г.
Републикански Закон 7160 КНИГА II
МЕСТНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ФИСКАЛНИ ВЪПРОСИ
КНИГА ЕДНО - ДАНЪЦИ НА МЕСТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
ГЛАВА 2 - ДЯЛ НА МЕСТНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕДИНИЦИ В НАЦИОНАЛНОТО
БОГАТСТВО
РАЗДЕЛ 289. Дял от разработване и използване на националното
богатство. - Местните правителствени единици трябва да имат равни дялове в постъпленията, получени от използването и
разработването на националното богатство в рамките на техните съответни области, включително разделянето на същите с
жителите чрез преки печалби
РАЗДЕЛ 290. Сума на дяловете на местните правителствени единици. - Местните правителствени единици трябва, в
допълнение към разпределението на вътрешните приходи, да има дял от четиридесет (40%) от брутната
събираемост, получена от националното правителство от предходната фискална година от данъци върху миннодобива,
роялти, такси за лесовъдство и рибовъдство и други такива данъци, такси или разходи, включително съответните повишени цени,
лихви или глоби и от този дял във всяко съвместно производство, смесено предприятие или споразумение за разделяне на
производството, при използване и разработване на национално богатство в рамките на тяхната териториална юрисдикция.
РАЗДЕЛ 291. Дял на местните правителства от всяка правителствена агенция или корпорация, която е собственост на
правителството, или е контролирана от него. Местните правителствени единици трябва да имат дял на основата на
предходната фискална година от приходите, получени от правителствена агенция или корпорация, която е собственост на или е
контролирана от правителството и е участваща в използването и разработването на националното богатство на основата на
следната формула, която ще произведе по-висок дял за местната правителствена единица:
(a) Един процент (1%) от брутните продажби или вземанията от предишната календарна година; или
(b) Четиридесет процента (40%) от данъците върху миннодобива, роялти, такси за лесовъдство и рибовъдство и други такива
данъци, такси или разходи, включително свързаните с тях извънредни разходи, лихви или глоби, които
правителствената агенция или корпорация, притежавана или контролирана от правителството, би трябвало да заплатят,
ако не са освободени от това по някакъв друг начин.
РАЗДЕЛ 292. Разпределяне на акции. - Акциите в предишния Раздел трябва да бъдат разпределени по следния начин:
(а) Когато националните ресурси се намират в провинцията:
(1) провинция - двадесет процента (20%)
(2) Компонент град/община - четиридесет и пет процента (45%); и
(3) Барангай - тридесет и пет процента (35%) При положение, обаче, че там, където природните ресурси са
разположени в две (2) или повече провинции или в два (2) или повече компонента
градове или общини или в два (2) или повече барангая, техните съответни акции трябва да бъдат
изчислени на основата на:
(1) население - седемдесет процента (70%)
(2) площ на земята - тридесет процента (30%).
(b) Когато естествените ресурси се намират в силно урбанизиран или независим градски компонент:
(1) град - шестдесет и пет (65%)
(2) барангай - тридесет и пет (35%) При условие, обаче, че там, където природните ресурси се намират в два (2) или
повече града, разпределението на дяловете трябва да се базира на формулата според населението и площта на
земята, както е определено в подточка (а) от този раздел.
РАЗДЕЛ 293. Сума на паричните преводи от дяловете на местните правителствени единици. - Делът на местните
правителствени единици от използването и разработването на националното богатство трябва да бъде изплатен в съответствие с
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Раздел 286 от този Кодекс: При условие, обаче, че в случая за всяка правителствена агенция или корпорация, притежавана или
контролирана от правителството, участваща в използването и разработването на националното богатство, такъв дял трябва да се
изплати пряко на хазната на заинтересованите провинция, град, община или барангай в рамките на пет (5) дни след края на всяко
тримесечие.
РАЗДЕЛ 294. Разработване на проекти за препитание - Приходите от дяла на местните правителствени единици съгласно тази
глава трябва да бъдат взети от съответните sanggunian за финансиране на местни проекти за развитие и препитание: При условие,
обаче, че поне осемдесет (80%) от приходите, получени от разработването и използването на хидротермални, геотермални и други
източници на енергия, трябва да се прилагат отделно към по-ниската цена на електроенергията в местната правителствена
единица, там, където е разположен такъв източник на енергия.

A1.3 АВСТРАЛИЯ
Нов Южен Уелс
1. Резюме
Роялти в Нов Южен Уелс се начисляват съгласно условията на Закона за миннодобива от
1992 г. и са свързани с Наредбата за миннодобива от 2003 г. Прилагат се три типа роялти:
• Специфични (количествени) роялти от $0.35 до $0.70 се прилагат към разнообразни
насипни минерали, по принцип с ниска стойност.
• Роялти на база ad-valorem от 4% от стойността ―франко мината‖ на минералите се
прилага към минерали с висока стойност.
• От 1 юли 2004г. ad valorem роялти се начисляват върху въглищата при ставка от 5% за дълбоки
подземни рудници, 6% за по-плитки подземни рудници 7% за рудници за открит добив на
основата на цената на въглищата преди транспортиране. Роялти от 5% до максимум $0.85/тон се
прилагат към бракувани въглища за производство на електроенергия.
• Ролятите на основата на печалбата се прилагат към "залежитe" в Брокън хил. Основата на
печалбата, към която се прилагат роялтите, е доста различна от обичайните финансовосчетоводни формулировки за печалбата.
В случай, че роялти, събирани върху минералите, не са собственост на Короната, се прилага разделяне
от 7/8 за собствениците и 1/8 за Държавата.

2. Извадки от законодателни източници
Източник:
http://www.legislation.nsw.gov.au/summarize/inforce/s/1/?TITLE=%22Mining%20
Act%201992%20No%2029%22&nohits=y, accessed on February 15, 2005
Закон за минното дело от 1992 г. №29
282. Задължение за плащане на роялти
(1) Притежателят на лиценз за миннодобив е длъжен да заплати роялти на Министъра върху минералите, които са
обществено притежание и са добити по лиценза.
(2) Роялтите, които се заплащат на Министъра съгласно условията за миннодобива (което е условие от вида, посочен в раздел 70
(4)) са дължими в допълнение към, а не са дължими вместо роялтите,
дължими съгласно този Раздел.
283. Ставка на Роялти
Роялти върху минералите, които са обществена собственост, дължими съгласно този раздел:
на основата на ставката, посочена в наредбите за този минерал и, ако това е посочено в наредбите, за този минерал.
Роялтите съгласно този Раздел се дължат върху минерали, които са обществена собственост по ставка или ставки, приложими по
времето, когато материалът, от който се добиват, бъде извлечен от земята.
Ставка за роялти, описана за целите на Този раздел, може да се определя като:
като процент от стойността на минералите, добити от земята или като сума, платима на основата на което и да е от
определените измервания на минерали, извлечени от земята или чрез позоваване на други такива въпроси, определени от
Министъра.
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Количеството добити минерали ще се изчисли (или чрез обем, или чрез тегло) по начина, описан в наредбите.
Стойността на добитите минерали ще се изчисли (или чрез обем, или чрез тегло) по начина, определен от Министър.
284. Задължение за плащане на роялти
(1) Притежателят на лиценз за миннодобив е длъжен да заплати роялти на Министъра върху минералите, които са обществено
притежание и са добити от земята, ако тези минерали са били обществено притежание.
Ако роялтите (включително каквато и да е лихва върху роялти) се заплащат на или са възстановени от Министъра по отношение
на минерал, който е частна собственост, министърът ще заплати:
седем-осми от сумата, която е заплатена или възстановена по този начин на собственика на минерала и една осма
от сумата да се заплати или върне в Хазната за плащане в консолидационния фонд.
285. Ставка за роялти
Роялтите са дължими съгласно този Раздел.
(a) освен както е посочено в параграф (b)—на основата на ставката, описана в този раздел 283 (1) (a)по отношение на
разглеждания минерал, или
(b) при минерал, различен от въглища - при друга такава ставка, каквато може да се договори между засегнатото искане за
минерал или засегнатия орган и собственика на минерала.
286. Роялти, дължими върху възстановяването по лиценз за въгледобив
(1) Притежателят на лиценз за добив на въглища, който добива петрол от зоната за миннодобив по силата на факта, че съгласно
раздел 78, петролът е включен в лиценза, трябва да заплати роялти на Министъра върху добития петрол.
(2) Сумата, дължима като роялти по този Раздел по отношение на петрола, е ставката, определена за целите на този Раздел от
или съгласно Закона за петрола (на сушата) от 1991 г.
(3) Роялтите съгласно този Раздел се дължат върху петрола по ставката или ставките, приложими
по времето, когато петролът е добит от земята.
(4) Този раздел не се прилага към метана, добит във връзка с дейностите по миннодобив..
286.A. Определение на бракувани въглища
В този Раздел:
бракувани въглища означава вторичен продукт от миннодобива или обработка на въглищата, който съдържа смес от въглища и
други вещества (такива като шисти) и има или енергийна стойност (максималната енергия, която може да бъде произведена от
тяхното изгаряне) или по-малко от 16 гигаджаула за тон (сухо тегло) или съдържа повече от 35 процента пепел (от сухо тегло).
286.B. Роялтите върху въглища при бракувани въглища
Роялтите не са дължими върху въглища при бракувани въглища, добити съгласно лиценз за миннодобив, докато бракуваните
въглища се използват или са на разположение..
(1) Притежателят на лиценз за миннодобив е длъжен да заплати на Министъра съгласно този Раздел роялти върху въглищата,
които са обществено притежание съгласно лиценза, ако притежателят използва бракуваните въглища при производството на
енергия.
Ако роялти са дължими съгласно този раздел върху въглищата в бракуваните въглища, раздел 1 не се прилага към тези въглища.
286.C. Ставка за роялти
1. Роялтите върху въглищата в бракуваните въглища по лиценза за миннодобив се дължат съгласно този
Раздел по ставката, определяна периодично от Министъра заедно с Хазната, по отношение на лиценза или класа на
разглеждания лиценз.
2. Ставката за роялти върху бракуваните въглища може да бъде нулева ставка или може да бъде друга ставка до, но
непревишаваща половината от основната ставка за роялти, определяна периодично по отношение на въглищата съгласно
раздел 283 (1) (a).
3. При определяне на ставката за роялти, Министърът трябва да вземе предвид:
a.
енергийната стойност на бракуваните въглища, и
b. стойностите, свързани с извличане, транспортиране или обработка на бракуваните въглища за целите на
използването или разпореждането, и
c.
други такива въпроси, които Министърът счита за подходящи.
4. Роялтите съгласно този Раздел се заплащат върху въглищата в бракуваните въглища по ставката, приложима:
a.
по времето на използване на бракуваните въглища от титуляра по съответния лиценз за миннодобив при
производството на енергия, или
b.
по времето, когато бракуваните въглища се използват от този титуляр при производството на енергия.
5. Роялтите, които трябва да бъдат изчислени на основата на теглото на въглищата, ще бъдат изчислени на основата на
сухо тегло.
286.D. Доказателства
1. Енергийната стойност и съдържанието на пепел от вторичния продукт на миннодобива или обработката на въглища,
добити съгласно отделния лиценз за миннодобив, ще се определя по начина, посочен от Министъра,
на основата на средната енергийна стойност и съдържание на пепел от този вторичен продукт.
2. Министърът може при определянето писмено да посочи следното:
a.
че този страничен продукт или което и да е идентифицируемо количество страничен продукт от миннодобив или
обработка на въглища, добити съгласно отделния лиценз за миннодобив, са бракувани въглища,,
b. количеството въглища в бракуваните въглища, добити съгласно отделния лиценз за миннодобив или количеството
въглища в идентифицируемото количество бракувани въглища,
c.
че бракуваните въглища, или идентифицируемото количество бракувани въглища, добити съгласно отделния лиценз
за миннодобив са били използвани от титуляра при производство на енергия или титулярът се е разпореждал с тях за
използване при производството на енергия.
3. Определението на Министъра е доказателство по определения въпрос.
4. Определяне съгласно подраздел (2) (a) или (b) не е отворено за оспорване или поставяне под съмнение на основата, че
определението не е правилно или точно за някоя проба или някое количество от разглеждания материал.
287. Освобождаване от роялти
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1.

Ако Министърът при заявка от титуляр по лиценз за миннодобив е удовлетворен, че стойността на минералите, които са
обществена собственост, добити в резултат на дейностите по миннодобива, извършени по време на
роялти периода, са по-малко от подходящата сума на роялтите, дължима на Министъра съгласно този закон по
отношение на тези минерали.
2. В този раздел:
подходящо количество, във връзка с роялти периода означава:
a.
ако роялти периодът е 12 месеца—$2,000, и
b. ако роялти периодът е по-малко от 12 месеца—такава сума, която е свързана с $2,000 същата част като броя на
дните от роялти периода, отнесена към 365.
миннодобивни дейности означава миннодобивни операции, извършвани :
a.
върху парцел земя, обект на лиценз за миннодобив, притежаван от лице, което не е титуляр по никакъв лиценз за
миннодобив, или
b.
върху 2 или повече парцела земя, които подлежат на 2 или повече лиценза за миннодобив, ако притежателят на всеки
парцел е същото лице и, ако всеки парцел се свързва с друг или други от тези парцели.
роялти период, във връзка с възстановяването на минерал, добит от лице по този лиценз за миннодобив, означава:
a.
период, започващ на деня, на който лицето първо е станало оправомощено съгласно лиценза за добив на минерали и в
края на последния ден от първия период, по отношение на който лицето трябва съгласно този Закон, за заплати роялти
по отношение на минерала, или
b.
периодът, започващ на деня след последния ден на който и да е период по отношение на което и да е
лице, трябва съгласно този закон да заплати Роялти по отношение на минерал или в края на последния ден от
следващия такъв период, или
c.
ако, по време на такъв период, посочен в параграф (b), лицето повече не е оправомощено за добива минерали от
земята, предмет на лиценза за миннодобив - периодът, започващ на деня след последния ден на предишния роялти
период и в края на деня, на който
лицето престане да бъде оправомощено.
287.A. Отказ от плащане на допълнителни роялти за въглища
1. Министърът може със заповед или писмено да извърши със съгласието на Финансовия министър, отказ на цялото или на
част от плащането от титуляра на лиценза за миннодобив, на роялти по допълнителна ставка,
определена по отношение на въглищата съгласно раздел 283 (1) (b).
2. Заповедта може да бъде издадена само, ако министърът е удовлетворен, че това е необходимо за финансовата жизненост
на мините, за които се отнася лицензът за миннодобива по отношение на такива въпроси, които Министърът счете за
подходящи.
3. Правомощието на министъра да издаде заповед по този раздел, не може да бъде делегирано, освен в раздел 363.
288. Доверителен фонд
Министърът може чрез писмено уведомление, връчено на притежателя на лиценза за миннодобив, да поиска от това лице:
a.
да създаде доверителен фонд по начина, определен в уведомлението и да заплати на доверителния фонд (в период или
периоди, в зависимост от определеното) съответната част на паричните средства, придобити от продажбата на минерали
(които са в частта, която, по мнението на Министъра, ще бъде достатъчна, за да покрие роялтите, дължими на Министър
по този Закон по отношение на тези минерали), или
b. да внесе на Генералния директор ( в рамките на срока, определен в уведомлението) гаранция за такава сума и в такава
форма каквато е определена, за изпълнението на задължението по отношение на плащането на роялти
и титулярът на лиценза за миннодобив трябва да спазва тези изисквания.
289. Връщане на роялти
(1) Титулярът на лиценза за миннодобив трябва да предостави на министъра декларация в такава форма, при такива
интервали, по отношение на такива периоди и съдържаща такава информация, каквато може да бъде определена в наредбите.
(2) Министърът може да упълномощи титуляра на лиценза за миннодобив да изпрати на министъра декларация в различна форма,
през различни интервали или по отношение на различни периоди от форма, интервали или периоди, които са определени.
(3) Лице не може да:
a.
откаже или да не изпълни тези изисквания по този раздел до степента, до която лицето е в състояние да ги спазва, или
b. при подразбиращо се спазване на такова изискване, изпращане на информация, че лицето знае, че ще е фалшиво
или подвеждащо в съответния материал.
Максимална глоба: 100 санкциониращи единици.
290. Министърът може да поиска информация, която да бъде изпратена и др..
(1) Министърът може да разпореди да се връчи на лице (като за това лице Министърът има причина да вярва, че е в състояние
да дава информация или изготвя или предоставя на разположение книжа или документи, свързани с компенсация за
минералите или стойността на компенсираните минерали), писмено известие, изискващо лицето да:
a.
изпрати на Министъра писмено в рамките на периода и по начина, описан в уведомлението,
всякаква такава информация, или
b. да се яви пред министъра или пред лице, определено в уведомлението, във време и на място, които също са
посочени там, за да отговори на въпросите, свързани с компенсираните минерали или със стойността на
компенсираните минерали, или
c.
да изготви за лицето, определено в уведомлението, във време и на място, определени в него, книжа или документи,
които са под надзора или контрола на лицето, свързани с компенсираните минерали или стойността на добитите
минерали.
(2) Лице няма да бъде освободено от предоставяне на информация, отговор на въпроси или изготвяне на книжа или документи,
когато това е необходимо да се направи единствено поради това, че така предоставената информация, отговора на въпроса или
изготвянето на книжата или документите, може да имат тенденция за обвинение на лицето.
(3) Обаче, информацията, отговорът, книгите или документите не са допустимо свидетелство срещу лицето по съдебна процедура
за защита срещу този раздел.
(4) Лице, на което книжата или документите са изготвени съгласно изискванията по този раздел, може да прави копия или
извадки от книжата или документите.
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(5) Лице не може да:
a.
откаже или да не изпълни тези изисквания по този раздел до степента, до която лицето е в състояние да ги спазва, или
b. при подразбиращо се спазване на такова изискване, изпращане на информация, че лицето знае, че ще е фалшиво
или подвеждащо в съответния материал.
Максимална глоба: 100 санкциониращи единици.
291. Заплащане на роялти
(1) Роялтите, дължими на министъра съгласно този Закон, се заплащат:
a.
освен, ако до сега определението съгласно параграф (b) е било в сила - в такива периоди и по отношение на такива
периоди, както може да се определи или посочи в съответствие с разпоредбите или
b.
при поискване от Министъра по отношение на такива периоди, каквито министърът определи.
(2) Ако сумата за роялтите, дължима на Министъра, не е платена:
a.
до периода, когато е станала дължима в съответствие с разпоредбите или b. в рамките на 28 дни от искането за такова
плащане,
i. лихвата трябва, ако така нареди министърът, да се добави към сумата, дължима по ставка, определена от
Министъра.
(3) Разпоредбите могат да определят условие за или във връзка с начина, по който роялтите, дължими на Министъра по този закон,
трябва да се платят и, в частност, може да поиска плащането на всякакви роялти, свързани с разпоредбите, да придружават
данъчната декларация, направено по тази Част.
292. Възстановяване на роялти
(1) Роялти и всякаква лихва върху роялти, дължима на Министъра съгласно този Закон са задължения, дължими на короната и
те подлежат на възстановяване в съда от съответната юрисдикция.
(2) Сертификат, който е подписан от Министъра и посочващ, че на дата или през периода, определен в сертификата, сума от
така определените роялти или лихва е била дължима на Министъра по този закон от лице, което е определено като
допустимо при свидетелстване във всички съдилища и е доказателство за така удостоверения факт или удостоверените
факти.

МИННИ РАЗПОРЕДБИ 2003 г.
44. Ставки на роялти или минерали, различни от въглища
(1) За целите на раздел 283 (1) (a) от Закона:
(a) основната ставка на роялтите, дължими по отношение на минерала, определен в Приложение 7, е ставката на тон,
определена от количеството добит минерал, и
(b) основната ставка на роялтите, дължими по отношение на който и да е друг минерал, (различен от въглища), е 4
процента от стойността на добития минерал.
(2) (Анулиран)
(3) За целите на раздел 283 (4) от закона за количеството минерали (l) добити през всеки отделен период, трябва да се изчисли
в съответствие със следната формула:
R = D + S2 + S1
където:
R представлява количеството минерали, добити от титуляра по лиценза за миннодобив през този период.
D представлява количеството минерали, управлявани от титуляра на лиценза за миннодобив през този период, както е
определено от Министъра по отношение на някой регистър, поддържан от титуляра по
лиценза за миннодобив.
S2 представлява количеството минерали (под формата, в която те се разполага), държани от титуляра по лиценза за
миннодобив в края на този период, както е определено от Министъра, по отношение на който и да е регистър,
поддържан от титуляра на лиценза за миннодобив.
S1 представлява количеството минерали (под формата, в която те се разполага), държани от титуляра по лиценза за
миннодобив в началото на този период, както е определено от Министъра, по отношение на който и да е регистър,
поддържан от титуляра на лиценза за миннодобив.
(4), (5) (Анулиран)
44.A. Ставки за роялти върху въглища
(1) За целта на раздел 283 (1) (a) от Закона, основната ставка за роялти върху въглища е както следва:
(a) 7% от стойността на въглищата, добити от един обект на открит миннодобив,
(b) 6% от стойността на въглищата, добити от подземен миннодобив,
(b) 5% от стойността на въглищата, добити от дълбок подземен миннодобив,
(2) За целите на тази клауза, взетото предвид количеството въглища, които са били добити по време на определен период, е
количеството въглища, които са били на разположение през този период на титуляра по лиценза за миннодобив, според
определеното от министъра на основата на тези регистри, поддържани от титуляра по лиценза за миннодобив.
(3) За целта на тази клауза, ако въглищата са добити от титуляра по лиценза за миннодобив чрез повече от един метод за
миннодобив или, ако има спор относно метода, по който са били добити въглищата, Министърът може да определи как са
били добити и може да определи каква стойност от въглищата е била добита чрез този метод.
(4) В този разделдълбок подземен миннодобив означава миннодобив, извършван в мина, в която въглища, разположени на дълбочина 400
метра или повече, се добиват по начини, различни от методите на откривката.
откривка означава миннодобив, извършван в мина, в която въглищата се извличат чрез методи на откривка.
подземен миннодобив означава миннодобив, (различен от подземен миннодобив), извършен в
мина, в която въглищата се добиват по начин, различен от методите чрез откривка.
45. Данъчна декларация
(1) За целта на раздел 289 (1) (a) от Закона:
(a) декларацията за роялти трябва да бъде под следната форма:
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(i) в случай на минерали, определени в Приложение 7- количеството на минералите добити от титуляра на лиценза за
миннодобив през периода, за който се отнася декларацията, и
(i) в случай на каквито и да са други минерали - стойността на минералите, добити от титуляра на лиценза за
миннодобив през периода, за който се отнася декларацията, и
(iii) в случай на всякакъв друг минерал- всякакви други материали, изисквани от Генералния директор и
(b) декларацията за роялтите трябва да се изпрати:
(i) по времето, когато роялтите са дължими, в случай на минерали, различни от въглища, и (ii) месечно и във всеки
случай не по-късно от 21-я ден на следващия месец, когато това се отнася за въглища.
(2) Титулярът на лиценза по миннодобив трябва да регистрира всички минерали, добити според лиценза, включително:
(a) да регистрира количеството минерали, добити през всеки период на декларацията, и
(b) да регистрира количеството на минералите, които са на разположение или чрез продажба или по друг начин, по време на
всеки период на декларацията и
(c) да регистрира количеството минерали (под формата, в която те са разположени), държани от притежателя на лиценза за
миннодобив в началото и в края на този период, и
(d) да регистрира всички роялти, които са станали дължими по време на всеки период за връщане във връзка с
разпореждането с минералите и
(e) всякакви други регистри, свързани с минералите, които Генералният директор изисква да бъдат поддържани.
Максимална глоба:
(a) 100 единици за са санкциониране, в случай на нарушение, извършено от корпорация, или
(a) 50 единици за санкциониране, в случай на нарушение, извършено от физическо лице, или
46. Плащане на роялти
(1) Този случай описва времената, в които и периодите, по отношение на които, роялтите са дължими на Министъра съгласно
този Закон, с изключение на степента, която е определена по този раздел.
291 (1) (b) от Закона е в сила.
(2) В случай на минерали, различни от въглища, роялтите са дължими на или преди 31 юли всяка година по отношение на
периода от 12 месеца, завършващ в края на последния, предшестващ 30 юни, освен, ако не се прилага подклауза (3).
(3) В случай на лице, от което, по отношение на последния предшестващ период от 12 месеца, който приключва на 30 юни,
сумата на роялтите, по-голяма от $50,000, е била дължима по отношение на минерали (различни от въглища), роялти
върху минерали (различни от въглища) , добити през следващия период от 12 е дължима:
(a) на и преди 31 октомври по отношение на период от 3 месеца, завършващ на 30 септември, и
(b) на и преди 31 януари, по отношение на период от 3 месеца, завършващ на 31 декември, и
(c) на и преди 30 април, по отношение на период от 3 месеца, завършващ на 31 март, и
(d) на и преди 31 юли, по отношение на период от 3 месеца, завършващ на 30 юни, и
(4) При въглища, роялтите се плащат в рамките на 21 дни след началото на всеки месец.

Източник:
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/subordleg+587+2003+FIRST+0+N/

Достъпно на 15 Февруари 2005 г.
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ТАБЛИЦА НА СТАВКИТЕ ЗА РОЯЛТИ ВЪРХУ МИНЕРАЛИТЕ
Ахат
Земеделски варовик
Антимон
Апатит
Арсен
Азбест
Барит
Боксит
Бентонит (включително
почва за запълване)
Минерали на берилия
Бисмут
Борати
Кадмий
Цезий
Калцит
Калцедон
Кварц, подобен на кремък
Хлорит
Хромит
Глина/шист
Въглища

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
35 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
35 процента за тон
70 процента за тон

Кобалт
Колумбий
Мед
Корунд
Хлорит
Диамант
Диатомит
Оразмерен камък
Доломит
Изумруд
Шмиргел
Материали от фелдшпат
Флуорит
Галена
Гарнет
Геотермални вещества

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон
40 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)

Гераний
Злато
Графит
Гипс
Каменна сол (вкл. сол от
утаяването
на морска вода)
Илменит
Индий
Железни минерали
Нефрит

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
35 процента за тон
40 процента за тон

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
40 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
35 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
35 процента за тон
7% от стойността на въглищна откривка
6% от стойността на подземни въглищни находища
5% от стойността на дълбоки подземни въглищни находища

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)

А1 - 65

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
Каолин
Олово
Левкоксен
Варовик
Литий
Магнезит
Магнезиеви соли
Манган
Мрамор
Морски съединения
Живак
Слюда
Минерални пигменти
Молибденит
Монацит
Нефрит
Никел
Ниобий
Шистов нефт
Оливин
Опал
Силиконови руди
Торф
Перлит
Петрол
Фосфати
Група на платината
Платина
Калиеви минерали
Калиеви соли
Пирофилит
Кварцов кристал
Кварцит
Редки земни минерали
Рифов кварц
Родонит
Рубидий
Рубин
Рутил
Сапфир
Скандий и неговите руди
Селен
Серпентин
Силиманит-група
минерали

70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
40 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
40 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон
нула през първите 5 години, увеличавайки се на 10% в края на 10тата година
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
40 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон

Сребро
Натриеви соли
Ставролит
Стронциеви минерали
Структурна глина
Сяра
Талк
Тандал
Торий

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
40 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
35 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
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Калай
Топаз
Турмалин
Волфрам и неговите руди
Тюркоаз
Ванадий
Вермикулит
Волостонит
Цеолит
Цинк
Циркон
Цирконий

4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
70 процента за тон
70 процента за тон
70 процента за тон
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)
4% стойност франко мината (стойност без допустимите отчисления)

Източник: http://www.minerals.nsw.gov.au/invest/royalty/rates

Северна територия
1. Резюме
Роялти върху минералите в северната територия се начисляват в съответствие със Закона за
роялти върху минералите от 1982 г. По-скоро роялтите се основават на нетната стойност на
производството на мината, отколкото на стойността на продажбите или тонажа. Плоска ставка от 18%
се прилага към всички мини, независимо от естеството на съответната аренда на земята, с изключение
на урановите мини (върху които права за собственост има австралийското федерално правителство),
мини, разработвани според условията на специални договорености и кариери. Тъй като нетната
стойност взима предвид промените както при приходите от продажби, така и разходите, влиянието на
роялтите е повече върху ефективните дейности и дейностите с ниска стойност и без маргиналните
разходи. Приходите на Правителството също са подложени на финансовия риск на дейностите по
миннодобива.

2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА РОЯЛТИ ВЪРХУ МИНЕРАЛИТЕ 1982 г., с измененията от 1 юли 2004 г.
…
4. Определения
В този закон, освен, ако не възникне друго намерение
„основа на отчитане", във връзка със счетоводните сметки за производствена единица за целите на този Закон, означава
подготовка по всички исторически приети разходи или –
(a)
на основата на налични средства, където се отчитат само действително платените и получените суми;
или
(b)
на начислена основа, като това са сметки, поддържани в съответствие с общоприетите счетоводни принципи
на каквато и да е одобрена основа (освен в брой), включително като правило основа, където действително
платените и получените суми, заедно с паричните задължения, които са станали дължими и получените от
приходи, сумите от които в някой случай са известни или могат да бъдат преценени със сигурност, са отчетени
и „определена основа на отчитане― означава или основата на налични средства, или начислена основа, както е избрано
от платеца на роялти съгласно Раздел 11;
„активна работа―, във връзка с производствена единица или предложена производствена единица, означава или –
(a)
датата, на която договорът първо е влязъл в сила по отношение на условието от тази позиция, посочено в
определението „допустими разходи за капиталови активи―; или
(б)
датата, на която сумата е била първо изразходвана по отношение на такава позиция, което от двете
настъпи по-рано;
„одобрен― означава одобрен от Секретаря или специално, или чрез обнародване на указанията съгласно раздел 4E;
„упълномощено лице― означава лице, определено съгласно раздел 13 , което да бъде упълномощено лице;
„Съвет― означава Съвет за преразглеждане, създаден съгласно раздел 26; „признати капиталови приспадания" има значението,
дадено в раздел 4C;
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„допустими разходи за капиталови активи― във връзка с производствена единица означава разходвана сума, която е от
съществено значение за изграждането и функционирането на производствената единица по отношение на –
(a)
предпроектни проучвания;
(б)
проучвания и изследвания, изисквани от или в съответствие с действащото законодателство на територията,
които следва да бъдат извършени;
(в)
разчистване на терена и дейности по отстраняване на свръхтовара до датата на започване на активна работа
от производствената единица;
(г)
проектиране на мината и издълбаване на шахтите и тунелиране;
(д)
проектиране, придобиване, монтаж и изграждане на –
(i)
миннодобивната инсталация;
(ii)
обработваща инсталация, необходима за производството на продаваема минерална суровина;
(iii)
складови съоръжения;
(iv)
конструкции;
(v)
производство на електроенергия и омрежване;
(vi)
съхранение на вода и омрежване;
(vii)
комуникационни съоръжения;
(viii)
транспортни средства;
(ix)
градски съоръжения и места за настаняване; както и
(x)
други съоръжения, съществено важни за работата на производствената единица; както и
(е)
сумите, разходвани след 1 юли 1982 г. за придобиване чрез прехвърляне на всички
владения на производствената единица, до такава степен, че –
(i)
разходваните суми могат да бъдат проверени от цедента, както се изисква по силата на действащия
закон на Територията, и са представени в сертификати за разходите по проучване, както и
(ii)
не са заявени при определяне на нетната стойност, върху която се заплащат роялти по отношение на
производството на друга производствена единица, но независимо от факта, че сумите може да са
били изразходвани и записани в счетоводните книги на производствената единица като капиталов
елемент, без да се включват сумите, изразходвани по отношение на преговорите със земевладелци
преди започване на работата на производствената единица по устойчивото производство на
търговско количество минерални суровини, освен ако сумите е трябвало да бъдат изразходвани за
такива преговори, в съответствие с действащия закон на Територията „допустими разходи за
проучване― означава –
(a)
до1 юли 2010 г., по отношение на работата, извършвана на Територията –
(i)
ако при влизането в сила на този Закон производствената единица е била освободена съгласно
раздел 3 (2) от действието на този Закон - изразходваната сума от платеца на роялти или всяко друго
лице след датата, на която този закон е приложен за първи път за или във връзка с това
производствено звено и преди 1 юли 2003 г.; или
(ii)
в случай на всяка друга производствена единица - изразходваната сума от платеца на роялти или
всяко друго лице след влизането в сила на този Закон и преди 1 юли 2003 г, във връзка с
проучването или определянето на съществуването, местоположението, размера и качеството на
рудопроявлението на Територията и по отношение на която сума, Секретарят е издал сертификат за
разходите за проучване в раздел 7 или ако Секретарят разглежда молба за сертификат за разходите
за проучване, докато молбата не е отхвърлена; както и
(б)
по отношение на работите, извършени извън Територията или работите, извършени извън
Територията, за които платецът на роялти е изразходвал сумата на или след 1 юли 2003 г. –
(i)
ако при влизането в сила на този Закон производствената единица е била освободена
производствената единица е била освободена съгласно раздел 3(2) от действието на този Закон –
сумата, разходвана от платеца на роялти след датата, на която този Закон се прилага за или във
връзка с тази производствена единица; или
(ii)
в случай на всяка друга производствена единица - разходваната сума от платеца на роялти след
влизането в сила на този Закон във връзка с миннодобивното владение, която формира част от
производствената единица и която по мнение на Секретаря е била разумно директно изразходвана от
платеца на роялти след датата, посочена в под-параграф (i) или (ii), по отношение на проучването
или определянето на съществуването, местоположението, степента или качеството на
рудопроявление върху земята, включена в миннодобивното владение или лиценза за задържане на
проучването по смисъла на Закона за миннодобив, съгласно който е получен или дотолкова,
доколкото тези суми не влизат в изчисляването на роялти, платими по отношение на роялти
годината (в)
ако роялтите са платими за роялти годината, започваща на или след 1 юли 2003 г. и на или преди 30 юни 2004 г.
– намаляване на платимите роялти с повече от 30% от сумата на роялтите, която би била платима, ако
допустимите разходи за проучване не са били взети под внимание, която от двете суми е по-малка; или
(г)
ако роялтите са платими за съответната роялти година, започваща на или след 1 юли
2004 г. – намаляване на платимите роялти с повече от 25% от сумата на роялтите, която би била платима, ако
допустимите разходи за проучване не са били взети под внимание, която от двете суми е по-малка;
„допустими разходи за научноизследователска и развойна дейност― във връзка с производствена единица по отношение на годината
за плащане на роялти, означава количество, което е разумно разходвано от платеца на роялти за научноизследователска дейност
върху методите, предназначени да намалят допустимите разходи за капиталови активи и разходите за дейността, или да подобрят
темпото и количеството на добив на продаваемата минерална суровина от производствената единица;
„разходван― означава –
(a)
когато определената база на отчитане на производствената единица е на основата на налични средства –
изплатените суми;
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(б)

когато определената база на отчитане на производствената единица е на основата на натрупване –
натрупаната сума, която е изплатената сума и паричните пасиви, които са станали дължими, сумите на
които са известни или могат да бъдат оценени със сигурност; както и
(в)
когато определената база на отчитане на производствената единица е начислена основа (с изключение на
основата на натрупване) – начислените такси; „клас―, по отношение на минералната суровина означава –
(a)
процентното съдържание на всеки елемент в минералната суровина; както и
(б)
всяка друга характеристика на минералната суровина, която добавя или отнема от нейната стойност и следва да
се приеме, че е договорена между платеца на роялти и Секретаря или при липса на споразумение в рамките на
разумен срок, както е определено от Министъра;
„брутна реализация― има значението, посочено в раздел 4А; „полезно изкопаемо― означава –
(a)
естествено образуван –
(i)
неорганичен елемент или съединение, включително неорганични карбонатни съединения;
или
(ii)
органично карбонатно съединение,
получено или което може да бъде получено от земята чрез миннодобив, независимо дали под или на
повърхността на земята;
(b)
въглища и лигнити; или
(c)
посочен минерал, но не включва добивен минерал, който е –
(d)
почва; или
(e)
пясък, чакъл, глина или камък, които са подходящи за използване в строителни или монтажни работи, по
отношение на които, съгласно Закона за миннодобив, са предоставени разрешително за добив на подземни
богатства, лиценз за добив на подземни богатства или разрешение за вземане на лиценз за добив на
подземни богатства;
„минерална суровина― означава подземни богатства или вещество, получено от подземни богатства във всеки един етап на
обработка на тези подземни богатства;
„миннодобивно владение― означава право, независимо от даденото му наименование, за получаване на подземни богатства от
земята (включително Специален лиценз за подземни богатства 11, притежаван от Gove Aluminium Limited и Swiss Aluminium
Australia Limited от 30 май 1969 г.), получен или продължен от или съгласно действащия закон на територията, независимо дали е
получен преди или след влизането в сила на този Закон, включващо земята, за която това право се отнася, но не включва лиценз за
проучване или лиценз за задържане на проучване по смисъла на Закона за миннодобив;
„нетна стойност― има значението, дадено в раздел 10;
„оперативни разходи― има значението, дадено в раздел 4В;
„лице― включва корпорация, компания, синдикат, тръст, фирма, дружество, съсобственици, съвместно предприятие или част от тези
форми на организация, и неговите или ако контекстът налага това, техните наследници, изпълнители, администратори, приемници,
правоприемници или други законни представители;
„производствена единица― означава –
(a)
миннодобивно владение; или
(б)
когато работят 2 или повече миннодобивни владения като част от интегрирана дейност, тези
миннодобивни владения,
заедно с такива съоръжения, ако има такива, в границите на Територията, както и независимо дали в непосредствена
близост до миннодобивното владение или владения или не, които са от съществено значение за производството на
продаваема минерална
суровина от полезните изкопаеми, добивани от миннодобивното владение или владения;
„отговорно лице― означава лице, което е назначено или се счита за назначено от притежателите на правото на владение на
производствената единица или предложената производствена единица съгласно раздел 10А;
„роялти― означава роялтите за подземни богатства, наложени съгласно раздел 9, и включва лихвата върху роялти според чл. 42
и наказателните роялти според раздел 42А;
„платец на роялти― във връзка с производствената единица означава притежателят на право за миннодобивно владение, което е
част от производствената единица и включва отговорното лице, назначено по отношение на тази
производствена единица;
„роялти година― по отношение на производствената единица означава фискалният период, непревишаващ 12 месеца, за който
платецът на роялти е приключил или обикновено приключва сметките си, или друг такъв фискален период, одобрен за
целите на този Закон, като във всички
случаи това следва да е фискален период, започващ на или след датата, на която този Закон е бил приложен за първи път
за или във връзка с производствената единица;
„продаваема минерална суровина― по отношение на производствената единица означава минерална суровина, различна от
минералната суровина, третирана или обработена до етап, определен от Министъра чрез писмено известие до платеца
на роялти като етап, на който или отвъд който тя престава да бъде продаваема минерална суровина за целите на този
Закон;
„Секретар― означава изпълнителният директор на Агенцията към момента, който отговаря пред
Министъра за администрирането на този Закон.
4.A. Тълкуване на „брутна реализация―
(1)
В този Закон „брутна реализация― по отношение на производствената единица означава –
(a)
сумата от –
(i)
брутните стойности на продаваемите минерални суровини, произведени от производствената единица в
роялти годината, които са продадени или преместени без продажба от производствената единица;
(ii)
всяка сума, получена под формата на застраховка, обезщетение или гаранция за или по отношение на
загубата на продаваеми минерални суровини от производствената единица, стойността на която, ако
загубата не бе възникнала, би била взета предвид при изчисляването на брутните реализации;
(iii)
когато, съгласно действащия закон в Територията, продажбата или разпореждането на продаваеми
минерални суровини от производствената единица е забранено, с изключение на такива лица или при
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такива условия, които може да са указани, всички суми получени като цена или компенсация за
минералната суровина; както и
(iv)
всички приходи, реализирани при продажбата на активи на производствената
единица;
(б)
намалена с –
(i)
всички загуби, натрупани при продажбата на активи на производствената единица; както и
(ii)
всички отрицателни нетни стойности съгласно раздел 10, пренесени от предходни роялти години, които
са били одобрени.
(2)
Когато продажната цена на продаваемите минерални суровини е била напълно или частично платена
повече от 180 дни преди физическата доставка до купувача на минералните суровини, след това за
целите на този раздел стойността на тези минерални суровини следва да бъде продажната цена или платената част,
увеличена с такава сума, която би представлявала лихвата върху продажната цена или платената част в размер, равен на средната
аритметична стойност на ежедневните публикувани стойности на доходността на австралийските федерални ценни книжа, наймного доближаващи се до 10 години до падежа, плюс 2% за периода, който започва от получаването на продажната цена или
платената част и завършва с доставката на минералната суровина.
(3)
Когато продаваемите минерални суровини са преместени от производствената единица без продажба
(независимо дали на консигнация или по друг начин), тогава за целите на този раздел минералните суровини следва да бъдат
остойностени –
(a)
когато има обнародвани указания според раздел 4E – в съответствие с тези указания;
(б)
когато Секретарят е издал становище според раздел 4F – в съответствие с това становище; или
(в)
във всички други случаи –
(i)
като сума, равна на цената, която би била получена за минералните суровини на свободния
пазар; или
(ii)
като всяка друга сума, установена и обоснована от платеца на роялти като такава стойност.
(4)
Натрупаните лихви, относими към дейността на производствената единица, не следва да бъдат взети
под внимание при изчисляването на брутната реализация.
4.A.A. Преобразуване на продаваемата минерална суровина преди продажба и др.
Когато продаваемата минерална суровина, произведена от производствената единица, се използва от тази
производствена единица за производството на минерална суровина, която не представлява продаваема минерална суровина,
така използваната продаваема минерална суровина трябва да се счита за продадена непосредствено преди или отвъд етапа, в
който тя представа да е продаваема минерална суровина, и следователно следва да бъдат платени роялти съгласно този Закон.
4.B. Тълкуване на „оперативни разходи―
(1) В този Закон „оперативни разходи― във връзка с производствената единица по отношение на роялти годината за
целите на приспадането според раздел 10(2) означава –
(a)
разходи, сумата на които е разумна по размер и които са пряко свързани с производството или
поддръжката за целите на производството или продажбата или пускането на пазара на продаваемите минерални
суровини на производствената единица,
и включва –
(b)
допустими разходи за научноизследователска и развойна дейност;
(c)
счетоводни и одиторски такси;
(d)
хонорари за правни услуги (различни от тези, които са пряко свързани с роялтите);
(e)
застрахователни премии, които са пряко свързани с дейността на производствената единица;
(f)
заплати, надбавки, обезщетения при прекратяване или подобни плащания или одобрени ползи от
подобно естество, вноските на работодателя в пенсионни схеми и заплатите на служителите, които през целия
период на заетостта им в рамките на роялти годината, са били основно ангажирани в обичайното си работно
време с работа, свързана с управлението на производствената единица;
(g)
офис разходи, пряко свързани с дейността на производствената единица;
(h)
такси за услуги за управление, които са такси и услуги, разумни и от съществено
значение съответно за или свързани с управлението на производствената единица;
(j)
наеми за владение;
(k)
хонорари и такси, наложени по силата на действащия закон на Територията;
(m)
такива хонорари, такси или разходи, които могат да бъдат определени;
(n)
данък върху броя работници и служители; както и
(p)
други въпроси, които са необходими за правилното администриране на производствената единица;
но не включва –
(q)
обезщетение за или във връзка с използването или разрушаването на земята или подобренията, които
превишават разумно необходимите, което следва да бъде платено съгласно раздел 184 от Закона за
миннодобива или което би трябвало да бъде платено, ако земята или подобренията, за които то се
изисква да бъде платено, представляват частна собственост според значението на този Закон или
подобренията на земята;
(r)
данъци върху прихода или печалбата; (s) роялти за подземни богатства;
(t)
разходите за преговори с притежателите на поземлените права, освен ако сумите е трябвало да бъдат
разходвани в съответствие с действащото законодателство на Територията;
(u)
лихвени плащания или плащания с характер на лихви или каквито и да е суми, представляващи
амортизация;
(w)
плащания с характер на роялти; или
(y)
всяко друго плащане, което е или има характер на такса за продукцията от минерали, стойност,
печалби, доходи или износ.
(2)
В първата роялти година след като производствената единица започне производството на търговско количество от
продаваемата минерална суровина, всички суми, изразходвани в 4-годишен период
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преди тази дата, които имат характер на оперативни разходи по подраздел (1), могат да бъдат заявени като разходи от текуща
дейност.
4.C. Тълкуване на „признати капиталови приспадания―
(1) В този Закон „признати капиталови приспадания― за целите на приспадането според раздел
10(2) означава фактор, еквивалентен на част от стойността на всяка позиция, представляващ сумата на допустимите разходи за
капиталови активи и използван във връзка с дейността на производствената единица във всеки 6-месечен период на роялти
година, изчислен както следва:
(a)
всички позиции, представляващи допустими разходи за капиталови активи, са разпределени в рамките на плана
за срока на капиталовите приспадания според подраздел (5);
(b)
главница, представена като 100% от позиция от всяка група в плана за срока на приспаданията, се превръща в
поредица от полугодишни анюитети, дължими на вноски за срока на периода на приспадане в размер на лихва, определена
съгласно подраздел (6) плюс 2% чрез използване на анюитетни таблици с най-малко 5 значими знака след десетичната
запетая или чрез някакъв друг одобрен метод; както и
(c)
получените суми, изразени като част всяка главница, посочена в параграф (b), са факторите, използвани при
изчисляването на признатите капиталови приспадания за позициите във всяка група от плана за срока на капиталовите
приспадания.
(2)
Секретарят следва периодично да оповестява факторите, които ще бъдат използвани за изчисляване на признатите
капиталови приспадания и периода, в който те се прилагат, в рамките на определен период от 6 месеца преди
оповестяването на Секретаря.
(3)
Признатите капиталови приспадания по отношение на позиция, представляваща допустими разходи за капиталови активи,
които не са използвани за или директно свързани с дейността на производствената единица за един цял 6-месечен период,
следва да бъдат намалени пропорционално на времето, за което не са били използвани в рамките на 6-месечния период.
(4)
Ако Секретарят не направи допълнителни оповестявания съгласно подраздел (2) в рамките на 1 година след
оповестяването съгласно този подраздел, факторите приложими за следващия 6-месечен период следва да бъдат тези, определени
в първото оповестяване на Секретаря, като тези фактори следва да продължат да се прилагат в следващите последователни
периоди от 6 месеца, докато не бъдат променени от Секретаря.
(5)
За целите на подраздел (1), Секретарят следва да обнародва насоките според раздел
4E, посочвайки периода, за който ще бъде направено признато капиталово приспадане за позиции, представляващи допустими
разходи за капиталови активи, които са насоки (в този раздел, посочени като план за продължителността на капиталовите
приспадания) въз основа на размера на амортизацията, допустима по отношение на позициите за целите на определяне на данъка
върху дохода и като се вземе предвид остатъчният живот на позициите, които са вече частично или изцяло амортизирани, с
корекции, показани в следната таблица:
Период, през който амортизацията е допустима за
Съответен период, допустим за целите на признато
целите на определяне на данъка върху дохода
капиталово приспадане
Съответен период, допустим за целите на признато
капиталово приспадане
4 години или по-малко
3 години
Над 4 години, но по-малко от 10 години
5 години
10 години и повече и всички други активи
10 години
(6) Лихвеният процент, който се използва според подраздел (1)(b) е равен на средната аритметична
стойност на публикуваните ежедневни стойности на доходността на австралийските федерални ценни книжа, най-много
доближаващи се до 10 години до падежа по време на 6-месечния период, обявен от Секретаря по подраздел (2).
(7) Секретарят може, независимо от подраздел (5) и съответните обнародвани насоки, да направи специални
уговорки с платеца на роялти за третирането на позициите, представляващи допустими разходи за капиталови активи за
целите на този раздел.
4.C.A. Допълнителни приспадания
Министърът може, съгласно писмено споразумение с платеца на роялтите, да приеме заявяването като
допълнително приспадане в роялти годината, през която –
(a) производствената единица е започнала за първи път производството на търговско количество от
продаваеми минерални суровини; или
(b) този Закон е приложен за първи път за и във връзка с вече работеща мина,
на такива разходи, пряко свързани с производствената единица или мината, които са разходвани в даден момент от
платеца на роялти или дружеството, което по мнението на Министъра е или е било в дадения момент дружество,
свързано с платеца на роялти, както са определени в споразумението и на базата на изложеното в раздел 4D
тези суми могат да бъдат приспаднати при изчисляването на роялтите, съответно платими съгласно Част II.
4.D. Приспадане, допустимо само веднъж
Независимо дали разходваната сума по отношение на производствената единица може –
(a) да попадне в обхвата на отстъпка или приспадане по този Закон; или
(b) да се отрази или може да бъде отразена във финансовите отчети, свързани с производствената единица, в
повече от една форма, не могат да бъдат направени приспадания или отстъпки по този Закон повече от един
път по отношение на всяка разходвана сума.
4.E. Указания
(1)
Секретарят може да издава писмени указания за всеки акт, въпрос или позиция по този Закон.
(Вж. бележка 2 на гърба)
(2)
Указанието може да има общо или специално приложение.
(3)
Всеки акт, въпрос или позиция, до степента, до която съответства на действащите указания съгласно този
раздел, трябва да се счита за съответстващ на този Закон.
(4)
Указанията не засягат –
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(a)
упражняването на правомощията на Секретаря съгласно този Закон; или
(b)
правото на лицето да наложи упражняването на правомощията на Секретаря съгласно този Закон.
4.F. Секретарят може да определи някои въпроси преди събитието
(1)
Всяко лице може по отношение на предложение за – (a)
създаване на производствена единица;
(b)
смяна на процес; или
(c)
приемане или смяна на базата или системата на отчитане или договорното споразумение,
да поиска от Секретаря неговото становище по предложението в частта, до която то се отнася до задължението за плащане
на роялти.
(2)
Секретарят може да разгледа предложението (след получаване на такава допълнителна информация, която
той или тя считат за необходима) и може да даде своето становище по предложението на молителя
по съответния начин.
(3)
Задължението за плащане на роялти от лицето, което осъществява предложението изцяло или в значителна
степен в съответствие със становището по подраздел (2) се определят от Секретаря по начин, съобразен с това
становище.
4G. Уговорки, претендиращи за промяна на обхвата на роялтите, така че да се считат за недействителни
(1)
За целите на този раздел –
„уговорка― означава договор, споразумение, план или съгласие (независимо дали приложими или неприложими),
включително всички стъпки и транзакции, с които то се привежда в действие;
„задължение― включва потенциално или предстоящо задължение по отношение на бъдещи роялти;
„избягване на роялти― включва –
(a)
пряка или косвена промяна на обхвата на определени роялти;
(b)
пряко или косвено освобождаване на дадено лице от задължението да заплаща роялти; както и
(c) пряко или косвено избягване, намаляване или отлагане на задължението за роялти.
(2)
Направена или сключена уговорка, независимо дали преди или след влизането в сила на този Закон, следва
да бъде абсолютно недействителна спрямо Секретаря за целите на роялтите, ако и до степента, до която пряко или
косвено –
(a) нейната цел или действие са свързани с избягване на роялтите; или
(б) когато има 2 или повече цели или действия, при което едната цел или действие (бидейки несъществена цел
или ефект) представлява избягване на роялтите, независимо дали другите цели или действия са свързани с или
относими до обичайните бизнес или семейни дела, независимо дали някои от лицата, засегнати от уговорката,
са страни по нея.
(3)
Когато уговорката е недействителна съгласно подраздел (2), стойността на всяка минерална суровина, актив
или задължение на дадена производствена единица, засегната от тази уговорка, се регулира по начин, считан от Секретаря
за подходящ с цел да се противодейства на всяко предимство на роялтите, получено по отношение на тази производствена
единица от или на базата на тази уговорка.
(4)
Без ограничаване на общия характер на подраздел (3), Секретарят при извършването на корекции съгласно този
подраздел може да вземе предвид роялти, които по негово или нейно усмотрение биха били или би могло да се очаква да
са били или най-вероятно биха били платени по отношение на производствената единица, ако не е била сключена
уговорката.
(5)
Нищо в разпоредбите на този раздел не се отнася за уговорките, направени в съответствие с указанията,
посочени в раздел 4Е или със становището на Секретаря по раздел 4F.
5. Секретарят следва да определи някои въпроси
(1)
Секретарят може да определи степента, до която определен разход може да бъде причислен към определена
категория допустими приспадания при изчисляването на роялтите, дължими от платеца на роялти и
на базата на определението, че този конкретен разход ще бъде причислен по съответния начин.
(2)
Когато дейностите, извършвани от платеца на роялти в или във връзка с производствената единица,
представляват дейности, които по мнението на Секретаря не са пряко свързани с производството на продаваеми
минерални суровини от тази производствена единица, но по друг начин са основание за допустими приспадания,
Секретарят може, за целите на изчисляване на роялтите, които следва да бъдат платени от платеца на роялти, да
разпредели разходите между дейностите, пряко свързани с производството на продаваеми минерални суровини, както и
всички други дейности, които Секретарят сметне за подходящи.
6. Определени прехвърляеми отстъпки и приспадания
Когато една производствена единица бъде продадена или прехвърлена, всички –
(a) амортизации, изчислени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи; или
(b) признатите капиталови отчисления във връзка с позициите, представляващи допустими разходи
за капиталови активи, продадени или прехвърлени с производствената единица,
ще продължат да съществуват по същия начин и до същата степен, както ако производствената единица и позициите не
са били продадени или прехвърлени.
7. Сертификати за разходите за търсене
(1)
При спазване на Разпоредбите, лицата, които разходват средства преди 1 юли 2003 г. за дейности, извършени
извън Територията във връзка с проучването или определянето на съществуването, местоположението,
степента или качеството на рудопроявление в територията след влизането в сила на този Закон, могат в рамките на 6
месеца след края на периода, не превишаващ 12 месеца, през който са възникнали
тези разходи, да кандидатстват пред Секретаря за издаването на съответните лица на сертификат за разходите за проучване
по
отношение на тези разходи.
(2)
Молбата съгласно подраздел (1) следва да е в одобрен вид и придружена от такава информация, която
Секретарят сметне за необходима, за да може той или тя да определи, дали разходите са такива разходи, за които този
раздел е приложим, и следва да бъде потвърдена с законосъобразна декларация на заявителя, придружена от
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писменото становище на одобрен одитор, даващ своето мнение за това, дали настоящият раздел е приложим за тези
разходи.
(3)
В рамките на 30 дни след като Секретарят бъде убеден, че заявителят е направил разходи, които попадат в
обхвата на действие на настоящия раздел, Секретарят следва да издаден на молителя сертификат за тези разходи или за
такава част от тези разходи, която не е била взета под внимание при оценката съгласно раздел 18.
(4)
Сертификатът, издаден по подраздел (2), може да бъде прехвърлен на друго лице при изпращане на Секретаря
на предизвестие за предложения трансфер, изготвено в одобрената за това форма.
(5)
Преди или след изтичането на периода Секретарят може да удължи периода за подаване на молба според
подраздел (1) с допълнително определен период (непревишаващ 3 месеца), ако е убеден,
че при всички обстоятелства разрешаването на такова удължаване е разумно.
(6)
При изчисляване на сумата на разхода за целите на настоящия раздел, съобразно разпоредбите на подраздел
(7), сумата или стойността, която оказва влияние върху изчисляването, следва да бъде сумата или стойността без GST
(данък върху стоките и услугите) (ако е приложимо в конкретния случай), дължима по отношение на доставката, за
която тази сума или стойност се отнася.
(7)
Когато сумата или стойността, която оказва влияние върху изчисляването, разгледано в подраздел (6), се
отнася пряко към придобиване, свързано с доставка, която е обложена с данък при придобиването, то сумата или
стойността следва да бъде
сумата или стойността без GST (данък върху стоките и услугите) (ако е приложимо в конкретния случай), дължима
по отношение на придобиването, за което тази сума или стойност се отнася.
(8)
В подраздели (6) и (7), „придобиване―, „GST―, „облагане с данък при придобиване― и „доставка― имат същото
съответно значение, както в Закон за нова данъчна система (Данък върху стоките и услугите) 1999 на
Австралийския съюз.
8.
Заменени сертификати
(1)
Веднага щом това е практически възможно след получаването от Секретарят на сертификат с отчета съгласно
раздел 7, той/тя следва да издаде на платеца на роялти сертификат за остатъка
от сумата на предоставения сертификат, който не е бил взет под внимание от платеца на роялти като допустимо
приспадане за целите на изчисляване на роялтите, платими от платеца на роялти за роялти годината, за която се
отнася отчетът.
(2)
На базата на молбата на притежателя на сертификат по раздел 7, придружена от сертификата, Секретарят може
да издаде на заявителя поисканият от него брой сертификати за съответните суми, които заменят споменатия на първо
място сертификат.

ЧАСТ II – НАЛАГАНЕ И ОЦЕНКА И ДР. НА РОЯЛТИ
9. Роялти
(1)
Съгласно този Закон, на короната, владееща Територията, се дължат роялти по отношение на
всички подземни богатства, принадлежащи на короната, владееща Територията, получени от производствената единица в
рамките на роялти годината.
(2)
Притежателите на права за миннодобивно владение, които представляват част от производствената единица, са
солидарно отговорни за плащането на роялтите по отношение на производствената единица.
10. Роялти ставка
(1)
Роялтите, дължими съгласно раздел 9, представляват 18% от нетната стойност на продаваемата минерална
суровина, продадена или преместена без продажба от производствената единица през роялти годината, при условие че,
ако нетната стойност е –
(a)
$50 000 или по-малко, дължимите роялти са нула; или
(б)
повече от $50 000, иначе дължимите роялти се намаляват с $9 000.
(2)
За целите на подраздел (1), нетната стойност през роялти годината се изчислява съгласно следната формула:
GR – (OC + CRD + EEE + AD)
където –
GR
е брутната реализация от производствената единица през роялти годината; OC
са оперативните разходи на производствената единица за роялти годината; CRD
е
признатото капиталово приспадане;
EEE са допустимите разходи за проучване, ако има такива; както и
AD
е допълнително приспадане, ако има такова, според раздел 4CA.
(3)
За целите на подраздел (2), корекцията на стойността на всеки капиталов актив, който е бракуван, продаден или
отстранен без продажба от производствената единица, в качеството си на актив, който се взема предвид при определянето
на „допустимите разходи за капиталови активи―, е такава стойност, каквато е договорена между платеца на роялти
и Секретаря като стойност на актива или при липса на споразумение в рамките на
позволен от Секретаря период е такава сума, която се определя от Секретаря като стойност на актива, намалена с тази
част от стойността на актива, която остава за амортизация в сметките на производствената единица.
(4)
За целите на подраздел (2), допустимите разходи за проучване не следва да бъдат включени при изчисляването
на нетната стойност, ако дължимите роялти по отношение на съответната производствена единица във връзка
с роялти годината при липса на такова приспадане на допустими разходи за проучване биха били равни на
нула.
(5)
Независимо от разпоредбите на подраздел (1), когато –
(a) производствената единица е прекратила производството на продаваема минерална суровина; както и
(б) след прекратяването са изразходвани суми за рехабилитация на владението, което е част от производствената
единица, след завършване на рехабилитацията на владението платецът на роялти може да представи на Секретаря
отчет за изразходваните суми, проверен по начина, определен от Секретаря.
(6)
След като се убеди в правилността на отчета, предоставен съгласно подраздел (5)
и след извършване на нужните корекции, Секретарят следва –
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(a) да разпредели сумата от допустимите стойности по отчета пропорционално за предходните 5 роялти години
на производствената единица или в рамките на живота на производствената единица, който от двата периода
е по-кратък;
(б) да допусне сумата, разпределена като приспадане, да се използва за определяне на нетната стойност на
продаваемата минерална суровина във всяка роялти година, за която сума е била разпределена; както и
(в) да преизчисли роялтите, дължими за всяка съответна роялти година.
(7)
За целите на подраздел (5) –
(a) роялтите няма да включват лихва върху роялтите според раздел 42 или наказателни роялти според раздел 42A;
както и
(б) когато определената база на отчитане на производствената единица е върху начислена основа, изразходваните
суми следва да се тълкува все едно базата на отчитане е на основата на натрупване, както е описано в точка (б)
на определението за „база на отчитане― в раздел 4.

(8)
Нищо в подраздели (5) или (6) няма да засяга задължението на платеца на роялти да представи отчет по раздел 12 във
връзка с продаваемата минерална суровина, продадена или преместена без продажба от производствената единица през
роялти годината след като производствената единица е спряла активното производство на продаваемата минерална
суровина.
(9)
За целите на изчисляване или преизчисляване на сумата на роялтите по този раздел, на базата на подраздел (10),
сумата или стойността, която оказва влияние върху изчисляването или преизчисляването, следва да бъде сумата или
стойността без GST (данък върху стоките и услугите) (ако е приложимо в конкретния случай), дължима по отношение на
доставката, за която тази сума или стойност се отнася.
(10) Когато сумата или стойността, която оказва влияние върху изчисляването или преизчисляването, разгледано в
подраздел (9), се отнася пряко към придобиване, свързано с доставка, която е обложена с данък при придобиването, то
сумата или стойността следва да бъде сумата или стойността без GST (данък върху стоките и услугите) (ако е приложимо в
конкретния случай),
дължима по отношение на придобиването, за което тази сума или стойност се отнася.
(11) В подраздели (9) и (10), „придобиване―, „GST―, „облагане с данък при придобиване― и „доставка― имат същото
съответно значение, както в Закона за нова данъчна система (Данък върху стоките и услугите) 1999 на Австралийския
съюз.
…
12. Декларация за роялти
(1)
На базата на подраздел (7), в рамките на 3 месеца след изтичане на роялти годината или такъв по-дълъг
период, определен в писмена форма от Секретаря, платецът на роялти трябва да представи на Секретаря
подробен отчет за цялата производствена единица, включващ или посочващ –
(a) име и описание на производствената единица;
(b) име и адрес на всеки платец на роялти по отношение на производствената единица;
(c) количество минерална суровина, продадена или отстранена без продажба от производствената единица през
роялти годината;
(d) име и адрес на претопяващата компания, рафинерията или фабриката, до която е изпратена
възстановената минерална суровина;
(е) име и адрес, както и връзката между всички лица, имащи участие в производствената единица и
оператора на претопяващата компания, рафинерията или фабриката;
(f) стойност и база на оценка на минералната суровина, продадена или преместена без продажба
от производствената единица;
(g) данни за всички продажби или изпращания на минерална суровина от производствената единица; както и
(з) данни за всички договори и споразумения за продажба или размяна, свързани с минералната суровина,
получена от производствената единица,
както и всяка друга подобна информация, изисквана от Секретаря.
(2) Отчетът, посочен в подраздел (1) следва да съдържа следното, освен данните, които трябва да бъдат включени
или посочени съгласно този подраздел –
(a) данни за всички разходи, обявени като допустими приспадания при изчисляване на нетната стойност по
раздел 10(2);
(b) във вида на обобщение, изчислена нетна стойност; както и
(c) прогноза за дължимите роялти.
(3) Отчетът, който трябва да се представи съгласно подраздел (1), следва да бъде в одобрена форма и съгласно
подраздел (7) следва да бъде подписан от притежателите на правата за аренда за миннодобив, която влиза в състава на
производствената единица или от лице, запознато с делата на производствената единица от името на тези притежатели
на права за аренда за миннодобив.
(4) Отчетът, който трябва да се представи съгласно подраздел (1), следва да бъде одитиран от одобрен одитор и
писменият доклад на този одитор следва да бъде приложен към отчета, като този доклад трябва да посочва, дали по
мнението на одитора отчетът –
(a) се базира на подходящи сметки правилно водени документи и съгласието на одитора с тези сметки и
документи; както и
(b) е в съответствие със съответните разпоредби на този Закон.
(5) Когато допустимите разходи за проучване по смисъла на точка (a) на определението на „допустими разходи за
проучване― се вземат предвид от платеца на роялти при оценката на дължимите от него или нея роялти, към отчета, който
трябва да се представи съгласно подраздел (1), следва да се приложи и сертификат, издаден съгласно раздел 7 или 8 или
ако такъв сертификат не е издаден за този разход, данните на молбата съгласно раздел 7 за издаването на сертификата.
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(6) Когато към отчета, който трябва да се представи съгласно подраздел (1), са приложени данните на молбата според
раздел 7 за издаването на сертификат по отношение на допустимите разходи за
проучване, взети под внимание от платеца на роялти при оценката на дължимите от него или нея роялти, а след това
бъде издаден сертификат за тези разходи съгласно този раздел, тогава платецът на роялти следва в рамките на 30 дни
след получаването на сертификата да го предостави на Секретаря, за да може
съгласно раздел 8(1) да бъде зачетен като сертификат, представен заедно с отчета.
Санкция: $2 000.
(7) На базата на писменото съгласие на всички платци на роялти за производствената единица, Секретарят може да
разреши на платеца на роялти да представи отчет съгласно този раздел за своите операции във връзка с производствената
единица отделно от другите платци на роялти, а Секретарят може съответно да разгледа този отчет и отчета или отчетите
във връзка с останалата част от производствената единица.
(8) Нищо в подраздел (7) не трябва да бъде разглеждано като освобождаване на платеца на роялти от неговото или
нейното задължение да заплати съответните роялти по отношение на цялата производствена единица.
…
17. Правилно водене на книжата
(1) Платецът на роялти следва да води в производствената единица или на друго място в Австралия, договорено
между платеца на роялти и Секретаря или при липсата на такава уговорка, както е определено от секретаря,
подходящи счетоводни книжа в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и определената база на отчитане,
които следва да посочват за тази производствена единица –
(a) сумата и данните за всички разходи във всяка категория на приспадане;
(b) данни за всички продажни, трансфери и други разпореждания с активи, разходите за които са включени при
изчисляването на допустимите разходи за капиталови активи;
(с) данни за масата и класа на минералната суровина, възстановена от производствената единица, както и за
продажбите, изпращането и другите разпореждания с минералната суровина от
производствената единица, включително времето, дестинацията, стойността и базата на оценка и масата и
класа на всяка продажба, изпращане, трансфер или друго разпореждане; както и
(d) данни за всички активи, разходите за които са били включени в изчисляването на допустимите разходи за
капиталови разходи, допустимите разходи за проучване и допустимите разходи за научноизследователска и
развойна дейност.
(2) Никоя минерална суровина не може да бъде продадена или преместена от производствената единица, или
обработена в обработваща инсталация, която не влиза в състава на производствената единица, ако нейната маса и клас
не са потвърдени и вписани в счетоводната книга, посочена в подраздел (1).
Санкция: $5 000.
18. Оценка
От отчета, който трябва да бъде представен съгласно раздел 12 и на базата на другата притежавана от Секретаря
информация, независимо дали придобита по този Закон или не, той или тя следва да направи оценка на
нетната стойност и роялтите, дължими от платеца на роялти за роялти годината, за която се отнася този отчет.
…
22. Известие за оценка
Възможно най-скоро след изготвянето на оценката съгласно този Закон, Секретарят следва да изпрати на платеца на
роялти по пощата или по друг начин писмено известие за оценката.

ЧАСТ III – ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
Раздел 1 – Съвет за преразглеждане
26. Назначаване на Съвета
(1) За целите на тази част, Министърът може да създаде Съвети за преразглеждане, необходими за разглеждане
на молбите за преразглеждане на оценките съгласно този Закон.
(2) Министърът може писмено да назначи съдия от Върховния съд, който да е
Председател на Съвета, както и другите членове, които по мнение на Министъра са подходящи да разгледат
определени оценки съгласно този Закон.

…

Източник: http://notes.nt.gov.au/dcm/legislat/legislat.nsf/0/e528334994039eed69256eca001
e2fd5?OpenDocument, приет на 22 февруари 2005 г.
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Куинсленд
1. Резюме
Роялти в австралийския щат Куинсленд се начисляват съгласно Закона за подземните
богатства от 1989 г. и са свързани с Наредбата за подземни богатства от 2003 г. В
зависимост от подземните богатства, роялти се дължат или за определена единица (обем), или
на база ad valorem.
Основните и благородните метали (т.е. злато, сребро, мед, олово, цинк, никел и кобалт) са
„регламентирани подземни богатства― и за тях се начисляват роялти на фиксирана или променлива
база ad-valorem. Дружествата трябва да изберат коя система желаят да приложат и избраната
ставка ще се прилага за всички подземни богатства, които са продадени, разпоредени или
използвани до 1януари 2006 г. Фиксираната ставка е 2,7%, а променливите ставки варират между
1,5% и 4,5% в линейна пропорция в граници, съответстващи на референтните цени и с използване
на формулата, обяснена в Наредбата за подземни богатства от 2003 г., Част 1. Съществува
законосъобразно освобождаване за първите $ 30 000 от стойността на продадените подземни
богатства и се дължи само половината от роялтите за следващите $4 милиона от общата стойност
на обемите мед, олово и цинк. Наредбата също така предвижда роялти отстъпки от 20% до 35% за
основни метали, при условие че е достигнат добив над конкретни предварително определени нива.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за подземните богатства от 1989 г.
Част 9. Роялти
320. Деклариране и плащане на роялти
(1) Притежателят на заявка за миннодобив, лиценз за миннодобив или други правомощия съгласно този Закон или другите
закони, свързани с миннодобива, който добива или позволява добива на подземни богатства, независимо дали притежавани
от Короната, от земя, която е предмет на тази заявка за миннодобив, лиценз за миннодобив или други правомощия, следва
да заплаща роялти по посочения начин и ставка за период, посочен за съответното полезно изкопаемо.
(2) Подраздел (1) не се отнася за –
(a) въглища, които не са собственост на Короната, добивани съгласно правомощия по лиценз за миннодобив,
даден или подновен или считан за даден или подновен съгласно този Закон, за срок, за който е в сила
споразумение, сключено преди влизането в сила на Закона за изменение на Закона за миннодобив от 1976 г.
със собственика на въглищата или предшественика на собственика на правата за собственост по отношение на
роялтите, които следва да бъдат платени на собственика във връзка с добиваните въглища, или в случаите,
когато съгласно клаузите в споразумението това споразумение е било подновено, независимо дали преди или
след влизането в сила на Закона за изменение на Закона за миннодобив от 1976 г. за срока, за който това
споразумение е в сила; или
(б) подземни богатства, които не са собственост на Короната и не са посочени в точка (a), добивани съгласно
правомощия по заявка за миннодобив ли лиценз за миннодобив, дадени или подновени съгласно този Закона,
за срок, за който е в сила споразумение, сключено преди влизането в сила на
този Закон със собственика на подземните богатства или предшественик на собственика на правата за
собственост по отношение на роялтите, които следва да бъдат платени на собственика във връзка с добиваните
подземни богатства, или в случаите, когато съгласно клаузите в споразумението това споразумение е било
подновено, независимо дали преди или след влизането в сила на този Закон за срока, за който е в сила
подновяването на това споразумение.
(3) Когато подземните богатства се добиват съгласно правомощия по заявка за миннодобив или лиценз за миннодобив,
роялтите, дължими съгласно тази част, следва да бъдат платени –
(a) когато подземните богатства са собственост на Короната – на Короната; или
(b) във всички други случаи – на лицето, което има права на собственост върху подземните богатства.
(4) Притежателят на заявка за миннодобив, лиценз за миннодобив или други правомощия съгласно този Закон или другите
закони, свързани с миннодобива, който добива или позволява добива на подземни богатства от земя, която е предмет на
заявката за миннодобив, лиценза за миннодобив или другите правомощия, трябва да подава декларация за миннодобив,
както се изисква в наредбата, независимо дали щатът има права на собственост върху подземните богатства.
(5) Освен ако в наредбата не е посочено друго, притежателят на заявка за миннодобив или лиценз за миннодобив,
даващи права за добив на подземни богатства, за които следва или би следвало да се заплащат роялти, трябва да
подаде декларация за роялти, независимо дали в рамките на периода на декларацията са били добивани
подземни богатства.
(6) Когато по време на периода, за който се изисква подаването на декларация за роялти, се извършва добив на подземни
богатства от повече от 1 лице съгласно заявка за миннодобив или лиценз за миннодобив или други правомощия
съгласно този Закон или други закони, притежателят следва да осигури подаването на посочената декларация за
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роялти и плащането на определените роялти по отношение на всички подземни богатства, добивани по време на целия
период, обхванат в заявката за миннодобив, лиценза за миннодобив или другите правомощия.
(7) Лице, което добива подземни богатства от земята на друго основание, различно от заявка за миннодобив, лиценз за
миннодобив или други правомощия, посочени в подраздел (1) или (2), независимо дали щатът има право на
собственост върху подземните богатства, трябва –
(a) да подава декларация за роялти, съгласно изискванията на наредбата; както и
(б) да заплаща роялти на щата или на всяко друг лице, което има права на собственост върху подземните
богатства, в размера, предвиден съгласно наредбата.
(8) По свое усмотрение Министърът може да определи, че за целите на изчисляване на роялтите, дължими съгласно
тази част, подземните богатства са добивани в рамките на 1 операция по миннодобив,
без значение дали тази операция може да е извършена съгласно повече от 1 правомощие, дадено по този или
друг Закон за добиване на съответните подземни богатства.
321. Определяне на роялти
(1) Наредбата съгласно раздел 417 може да предвижда задължение за плащане на роялти за добива на подземни
богатства от земята на Короната или на друго лице, което има право на собственост върху подземните богатства.
(2) Възможно е определянето на роялти, независимо дали задължението за плащане на роялти възниква съгласно този
Закон или съгласно друго споразумение, сключено с щата Куинсленд, или съгласно други задължения, поети от лицето,
и следва да бъдат изчислени на такава ставка или ставки, по такъв начин и на такава база или бази, както е предвидено в
наредбата.
(3) Без да се ограничават правомощията на Губернатора в Съвета да регламентира въпросите, свързани с роялтите, роялти
ставката и начина и базата на изчисляването им –
(a) могат да бъдат определени в съответствие с изнесеното количество съдържаща минерали руда или в
съответствие с количеството добити подземни богатства;
(б) могат да бъдат определени в съответствие с дела на печалба от посочените
операции или от конкретни операции или от брутните постъпления от продажбата или разпореждането с
продукцията от посочените операции или от
конкретна операция;
(в) могат да варират в отношенията между роялтите, дължими за различни подземни богатства;
(г) могат да варират в отношенията между роялтите, дължими от едно лице или от различни лица,
независимо дали –
(i) по отношение на едно и също подземно богатство или различни подземни богатства;
(ii) по отношение на подземни богатства, добивани на едно и също място или на различни места;
(iii) по отношение на подземни богатства, добивани в един и същ момент или в различни моменти; (iv) по
отношение на подземни богатства, добивани чрез един и същ метод или чрез различни методи на миннодобив;
(д) могат да бъдат определени така, че да се прилагат общо в целия щат или в конкретно определена област от
щата;
(е) могат да бъдат определени за всички операции по миннодобив в щата или за конкретна операция по
миннодобив или за операциите по миннодобив на конкретно лице.
322. Министърът има право да поиска одит
(1) Без да се ограничават правомощията на Министъра или на други лица съгласно този Закон, с цел да се потвърди
точността на декларацията за роялти или отчета, подадени съгласно
предвиденото от и според този Закон за целите на тази част от лице, което е или е било притежател на заявка за
миннодобив или лиценз за миннодобив или което по друг начин добива, или за което Министърът
има подозрения, че добива подземни богатства от дадена земя, то Министърът може по всяко време да поиска и
упълномощи –
(a) главен одитор; или
(b) със съгласието на главния одитор – служител на Сметната палата; който да разгледа сметките и счетоводните
документи на това лице и да сравни тези документи с декларацията, документа или според случая конкретния отчет.
(2) Главният одитор или служителят, упълномощен съгласно подраздел (1) –
(a) следва да провери сметките и счетоводните документи на това лице, както главният одитор или служителят
сметне за нужно, и незабавно след извършването на проверката и сравняването, следва да докладва на Министъра
получените резултати;
(b) следва да има съответните определени правила по отношение на сметките и счетоводните документи на това лице,
които са предмет
на проверка и сравняване.
(c) ако декларацията за роялти, документът или отчетът са подадени от или за корпорация – може да се използва
работата на одиторите, които са проверявали сметките на корпорацията.
(3) Разпоредбите на Закона за финансово администриране и одит от 1977 г., които се отнасят до изискването на
всички закони за извършване на одити на сметки от страна на главния одитор, следва да се отнасят
и във връзка с проверките и докладите по този раздел.
323. Разрешаване на несъответствие между различни разпоредби за роялти
Когато има несъответствие между изискванията на наредбите и разпоредбите на
кои да е споразумения, сключени с щата Куинсленд, или кои да е задължения, поети от дадено лице (независимо дали
сключени или поети преди или след влизането в сила на Закона за роялти за миннодобив от 1974 г. и дали тези
разпоредби имат силата на закон) по отношение на роялти, дължими на Короната за добива на подземни богатства или
изнасянето на руда, съдържаща минерали, включени в дадена операция по миннодобив или по отношение на начина или
базата за изчисляване на роялтите, следва да се вземат предвид изискванията на наредбите и дължимите роялти и начинът
и базата на тяхното изчисляване следва да са съобразно предвиденото в наредбата,
а всички суми, платени като роялти съгласно тези споразумения и задължения във връзка с даден период, следва да се
приспаднат от сумата на роялтите, дължими съгласно наредбите за същия период от време.
324. Усвояване на гаранционния депозит по отношение на плащанията на роялти
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(1) Когато роялтите по тази част се дължат от дадено лице за 1 операция по миннодобив (както е определено от
Министъра съгласно раздел 320(8)) и не са платени, тази сума може да бъде възстановена от Министъра или в
зависимост от конкретния случай от регистратора по миннодобива чрез усвояване на гаранцията, депозирана от
или от името на това лице във връзка със заявки за миннодобив или лицензи за миннодобив или други подобни
права, на базата на които се извършва тази операция по миннодобив.
(2) Този раздел не следва да се разглежда като ограничаване на правото за усвояване на гаранционния депозит за всяка
друга цел съгласно други разпоредби на този Закон
325. Декларация за роялти и плащане и плащане при прехвърляне или предаване на заявка за миннодобив или
лиценз за миннодобив
(1) Всяко лице, което прехвърля или предава заявка за миннодобив или лиценз за миннодобив по друг начин, освен за
целите на получаване на нова заявка за миннодобив или нов лиценз за миннодобив, следва да подаде заедно с документа за
прехвърляне или предаване и декларация за миннодобив за подземните богатства, добивани съгласно правомощията на
заявката за миннодобив или лиценза за миннодобив за текущия отчетен период до последния ден на месеца, предшестващ
регистрирането на прехвърлянето или предаването, като заедно с декларацията следва да внесе и определените роялти за
съответните подземни богатства.
(2) Нищо в подраздел (1) няма да отмени отговорността на притежателя на заявката за миннодобив или лиценза за
миннодобив през периода на добиване на природни богатства съгласно тези правомощия да заплати роялти за
добиваните подземни богатства за периода, от датата, на която се изисква подаването на декларация съгласно
подраздел (1), до датата на влизането в сила на прехвърлянето или предаването.
326. Поддържане на документи
(1) Всяко лице, което притежава заявка за миннодобив или лиценз за миннодобив или което по друг начин добива
подземни богатства от земята, трябва да води точно и правилно счетоводни документи, необходими за определянето
на сумата на роялтите, дължими периодично съгласно тази част и отнасящи се за добиваните подземни богатства.
(2) Тези документи следва да се задържат от лицето за период от 7 години след приключване на транзакциите, актовете или
операциите, за които се отнасят.
327. Министърът има право да поиска информация
(1) Министърът има право, с цел да –
(a) да установи, дали е налице каквото и да е задължение на дадено лице да заплаща роялти по реда на този Закон,
и ако е така, сумата на задължението; или
(b) да установи, дали дадено лице е задължено да спазва разпоредбите на тази част или дали разпоредбите на тази
част са нарушени или не са спазени от дадено лице в определено отношение; или
(c) да разследва всички въпроси, свързани с администрирането на тази част; да поиска от дадено лице – (г) да подаде
декларация за роялти съгласно изискванията за конкретен период, независимо дали през този период са добивани
каквито и да е подземни богатства; или
(e) да предостави на Министъра или на упълномощен от Министъра служител нужната информация от какъвто и да е
вид и форма или начин, или да представи документи (или техни копия) (при което се смята, че тази информация или
документи са известни или са във владението или под контрола на това лице) на място или в рамките на период,
определен от Министъра; или
(f) да се яви пред Министъра или друг служител, посочен от Министъра, в часа и мястото, посочени от Министъра и
там да даде информацията и да представи документите от посочения вид (при което се смята, че тази информация или
документи са известни, са във владението или под контрола на това лице) и да отговори на определени въпроси или да
извърши всички тези или други действия.
(2) Всяко лице, определено за тази цел от Министъра, както и всички други лица, действащи като асистенти на това
лице, ще имат правото да влизат във всяка място, в което или където това лице има основания да подозира, че се
съхраняват сметки, записи, документи или друга информация, по отношение на която съществуват изисквания
съгласно подраздел (1), ще имат право да претърсват и изискват
на съответното място, в офиса на регистратора на миннодобив или на всяко друго посочено място, представянето на
такива сметки, записи, документи и информация, както и ще имат право да преглеждат, копират и правят извадки от
тези сметки, записи, документи и информация.
(3) Преди лицата, посочени в подраздел (2), да влязат в дадено място, което се използва изключително само за жилищни
цели, лицето трябва, освен в случаите, когато има разрешението на обитателя на тази част от собствеността, да
получи съдебно разпореждане за влизане в чужда собственост.
(4) Съдията, който се убедил след разглеждане на молбата на лицето, посочено в подраздел (2), в наличието на основателна
причина да се подозира, че в съответното помещение има сметки, записи, документи или
друга информация във връзка с подраздел (2), може да издаде съдебно разпореждане, даващо право на заявителя да
влезе в помещенията, посочени в разпореждането, за да извърши действията, на които има право съгласно
разпоредбите на този Закон.
(5) Молбата съгласно подраздел (4) трябва да е изготвена под клетва или потвърждение и трябва да излага
основанията, на базата на които са изградени подозренията на лицето.
(6) Съдия, който е главен изпълнителен служител или друг ръководен служител в държавното ведомство по времето на
администриране на този Закон, не може да се счита за компетентен да издаде съдебното разпореждане, посочено в
подраздели (3), (4) и (8).
(7) Съдията, издаващ съдебното разпореждане съгласно подраздел (4), трябва да предаде копие на разпореждането на
регистратора на миннодобив за съответната миннодобивна област, в която се намира жилището. (8) За период от 1
месец от издаването му, съдебното разпореждане ще дава достатъчно правомощия на посоченото в него лице и всички
съдействащи му лица –
(а) да влязат в помещенията, посочени в съдебното разпореждане; както и
(b) да упражнят правата, дадени на посоченото в документа лица, съгласно този Закон.
(9) В подраздели (3)-(8), помещенията, използвани за жилищни цели, не включват прилежащите дворни места.

А1 - 78

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
(10) Министърът или служителят, упълномощен от Министъра съгласно подраздел (1), могат да поискат информацията,
предмет на този раздел, да бъде дадена устно под клетва или писмено в законосъобразна декларация, в зависимост
от конкретния случай, като за тази цел Министърът или кой да е съдия
могат да приемат клетвата или декларацията.
(11) Министърът или служителят, упълномощен от Министъра съгласно подраздел (1), могат да наредят изготвянето на
копия или извадки от цялата или част от информацията или сметките, записите или документите, изготвени в
съответствие с подраздел (1).
(12) Искането съгласно подраздел (1), което изисква лицето да даде информация на, да се яви пред или да предостави
сметки, записи или документи на служител, упълномощен от Министъра съгласно подраздел (1), може да
конкретизира този служител по име или по заеманата от него длъжност.
(13) Независимо че искането съгласно подраздел (1) изисква от лицето да даде информация на, да се яви пред или да
предостави сметки, записи или документи на служител, чието име и длъжност са посочени в искането, Министърът
може по всяко време (без да е длъжен да уведоми лицето, на което е дадено съответното известие) да упълномощи
друг служител за тази цел да упражни правата или да изпълни задълженията, които служителят би могъл да упражни
или изпълни, ако бе упълномощен съгласно подраздел (1).
(14) Допустими са всички разумни разходи, направени от лицето, присъствието на което се изисква съгласно този раздел, и
които са одобрени от Министъра.
328. Нарушение на разпоредбите на р. 327
(1) Не се допуска неизпълнение на изискването от страна на лицето съгласно раздел 327.
(2) Лицето няма да бъде подведено под отговорност за нарушение съгласно подраздел (1), ако при изслушване на
обвинението съдът бъде убеден –
(a) че обвиняемият не би могъл, при упражняване на дължимите грижи, да изпълни изискването, за което се отнася
обвинението; или
(b) че обвиняемият е изпълнил изискването до степента, до която му позволяват способностите.
(3) Лицето не може да бъде извинено да не спази изискването съгласно раздел 327, да даде
информация или да отговори на въпрос на основание, че информацията или отговорът могат да инкриминират
лицето или да служат като повод за налагане на санкция на това лице.
(4) Информацията или отговорите, дадени от лицето при спазване на искането съгласно раздел 327, които могат да
инкриминират лицето или да послужат като повод за налагане на санкция на това лице, не са допустими по което и да
е дело, заведено срещу лицето във всеки съд в Куинсленд с оглед налагане на наказание на лицето за предполагаемо
нарушение, с изключение на –
(a) дела за нарушения на този Закон; или
(b) дела за нарушения във връзка с проверката на информацията или отговорите, дадени под клетва или потвърждение.
(5) Когато лицето извърши нарушение, дефинирано в подраздел (1) –
(a) нарушението следва да бъде продължаващо нарушение и да продължи да се счита за действително, докато
продължи неспазването на изискването, за което се отнася нарушението; както и
(b) съдът може, на базата на обвинението на лицето в конкретното нарушение, в добавка към всяка санкция, която
съдът може да наложи съгласно подраздел (1), да нареди на лицето да заплати санкция, равна на 5 наказателни
пункта за всеки ден, в който се счита, че нарушението съгласно точка (а) продължава да съществува до датата на
обвинението на лицето в това нарушение.
(6) Подраздел (5) се прилага, независимо от това дали заявеното неизпълнение или изпълнение на действия срещу
ответника, са свързани с определен срок или определен период от време, в които изискването трябва да се спазва.
(7) Когато лицето е обвинено в нарушение на подраздел (1), съдът може в допълнение на налагането на санкция съгласно
подраздел (1) и, където това е приложимо, подраздел (5) да нареди на лицето да спази изискването, за което се отнася
нарушението.
(8) Когато съдът издаде съдебно разпореждане съгласно подраздел (7), той следва да посочи в него мястото и срокът до
който или в рамките на който трябва да се изпълни съдебното разпореждане.
(9) Не се допуска неизпълнение на съдебното разпореждане, направено от съда съгласно подраздел (7). (10) Ако след
повдигане на обвинението, посочено в подраздел (1) или този подраздел (предходното обвинение), лицето продължи да
не изпълнява изискването, за което се отнася предходното обвинение, това ще представлява нарушение на този Закон.
Максимална санкция – 10 наказателни пункта за всеки ден, през който лицето продължава да не изпълнява изискването,
от датата на последното предходно нарушение до датата на подвеждането под отговорност на лицето за последното
нарушение, извършено съгласно този подраздел.
(11) Когато лицето е подведено под отговорност за неизпълнение съгласно подраздел (1) и съдът е издал съдебно
разпореждане съгласно подраздел (7), лицето не следва да бъде наказано съгласно подраздел (10) за продължаването на
неспазването на изискването, за което се отнася съдебното разпореждане.
329. Неверни или подвеждащи отчети
(1) Лицето няма право да дава неверни или подвеждащи отговори в съществената им част, независимо дали устно или
писмено, по въпроси, поставени на лицето съгласно раздел 327.
(2) При предоставянето на информацията във връзка с раздел 327, лицето няма право да дава отчети или декларации, които
са неверни или подвеждащи в съществената си част.
(3) Трябва да се направи възражение срещу иска съгласно подраздел (1) или (2), за да се докаже, че обвиняемият е вярвал на
базата на разумни доводи, че отговорите, отчетите или декларациите не са нито неверни, нито подвеждащи.
330. Определяне на фактите от страна на Министъра
Когато по мнение на Министъра, лицето, което трябва съгласно този Закон да подаде декларация за роялти за съответния
период, не успее да подаде тази декларация съгласно изискванията или не води съответната документация, за да може да
се определи размерът на роялтите, дължими от това лице, или ако Министърът счита, че не е представена цялата
необходима информация или предоставената информация е неточна или неподходяща, то Министърът може да определи
кои факти са приложими за определянето на дължимите роялти и съответните дължими роялти следва да бъдат изчислени
и платими.
331. Преоценка на роялтите
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(1) Ако в даден момент Министърът стигне до убеждението, че роялтите са оценени въз основа на неправилни или
неточни факти, то Министърът може да извърши преоценка на дължимите роялти.
(2) Когато след преоценката сумата на дължимите роялти е по-висока от платената сума, то лицето, задължено да плаща
роялти, следва да заплати разликата в посочения от Министъра срок.
(3) Когато сумата на платените роялти се окаже след преоценката по-висока от дължимите роялти, Министърът следва да
нареди възстановяването на разликата
332. Лихви за неплатени роялти
Всяко лице, което не успее да заплати сумата на дължимите роялти към Короната съгласно тази част в рамките на
определения за плащане срок, може да е длъжен по усмотрение на Министъра да заплати лихва на Короната върху
неплатената сума в посочен за съответния период размер, като тази лихва ще представлява част от дължимите роялти.
333. Възстановяване на неплатени роялти
Без да се ограничават по никакъв начин всички други средства за възстановяване, Короната или друго лице, на което се
дължат роялтите по тази част, може да си възстанови като задължение дължимите роялти или неплатената от част от тях, а в
случай че роялтите се дължат на Короната, и лихвата в определения размер, от лицето, което трябва да заплати роялтите под
формата на дължимо задължение на Короната или на другото лице, в зависимост от конкретния случай.
334. Поверителност на информацията
(1) Освен в случаите, предвидени в този раздел, служителят няма право да оповестява информация или да публикува
документи, получени от този служител или друго лице във връзка с администрирането на тази част, освен ако такова
оповестяване или публикуване са направени –
(a) със съгласието (изрично или мълчаливо) на лицето, за когото се отнасят информацията или документите; или
(б) във връзка с администрирането на този Закон; или
(в) за целите на съдебно производство (включително и всеки доклад по него), произтичащо от този Закон; или със
съгласието на Министъра.
(2) Ако Министърът е на мнение, че това е необходимо да се направи за целите на прилагането на закон, предназначен за
защита на държавните приходи на Куинсленд, Министърът може да оповести информация или да публикува отчет,
посочен в подраздел (1) пред съответните лица, до степента, необходима за целите на прилагането на този закон, за
да могат тези лица да упражнят или изпълнят своите правомощия или задължения, признати или наложени им
съгласно закона.
(3) Никое лице не може да оповестява информация или публикува доклад, предоставени му съгласно подраздел (2), освен
ако оповестяването или публикуването –
(a) е направено със съгласието на Министъра; както и
(б) е предназначено да даде възможност на лицето да упражни или изпълни за целите, посочени в подраздел (2),
дадени свое правомощия или задължения, признати или наложени му съгласно закона.
(4) Не може да се изисква от Министъра, от служител или от лице, упълномощено от Министъра да го представлява,
да представят в съда каквито и да е декларации, заявления, становища, оценки, известия или всякакви други документи или
да оповестяват пред съда факта, че Министърът е получил никаква информация или естеството на тази информация или
името на лицето, дало такава информация, или какъвто и да е въпрос или предмет, сведени до знанието на Министъра при
изпълнението на задълженията му, възложени съгласно тази част, с изключение на случаите, когато това е необходимо за
целите на прилагане на този Закон.
(5) В този раздел –
служител ще означава служител на държавна служба, чиито задължения включват изпълнението на задължения по
администрирането на този Закон и другите лица, ангажирани за изпълнението на такива задължения.
335. Предоставяне на неверни данни и др.
Всяко лице, независимо дали подлежи на плащане на роялти или не, следва да не допуска –
(a) неизпълнение или небрежност при подаване на декларация за роялти, както и когато е задължено да направи това
съгласно този Закон; или
(b) неизпълнение или небрежност при изпълнението на кое да е от изискванията на Министъра по отношение на
декларацията за роялти;
или
(c) изготвянето и подаването на невярна декларация за роялти или предоставяне на невярна информация по
отношение на декларацията за роялти, изготвена или подадена от това лице.
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Част 9. Роялти
Раздел 1: Разпоредби за декларациите за роялти
24. Приложение на раздел 1
Този раздел предвижда по отношение на раздел 320(4)17 от Закона изискването за подаване на декларации за роялти
съгласно Закона.
25. Форма на декларацията за роялти
Декларацията за роялти, подадена съгласно този Закон трябва да е –
(a) в одобрената форма; както и
(b) придружена от роялтите, дължими за периода, за който се отнася декларацията
26. Информация, която трябва да придружава или подкрепя декларацията за роялти
Министърът има право да поиска –
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(a) декларацията за роялти, подадена от конкретно лице или отнасяща се конкретна операция по миннодобив, да
бъде придружена от информация, която подкрепя заявеното в декларацията за роялти; или 17
Раздел 320 (Декларация за роялти и плащане) от закона
(b) от лице, подало декларация за роялти, да предостави допълнителна информация, която подкрепя заявеното в
декларацията за роялти.
27. Период, за който се отнася декларацията за роялти
(1) Декларацията за роялти, подаден от дадено лице, трябва да се отнася за период от (a) 1 година, започвайки от (i) 1 юли; или
(ii) ако Министърът чрез писмено известие до лицето е одобрил друга дата за начало на годината – денят, одобрен
от Министъра; или
(b) ако след разглеждане на размера на операцията, за която се отнася декларацията, Министърът вземе решение, че
декларацията трябва да се подаде за тримесечие – 1 тримесечие, започващо от първия ден на
тримесечието, определено от Министъра като тримесечие, за което се отнася декларацията.
(2) Ако обаче декларацията за нефтени шисти, декларацията за роялти трябва да се отнася за календарно тримесечие
28. Кога трябва да се подава декларация за роялти
(1) Декларацията за роялти, подадена съгласно този Закон трябва да се подаде –
(a) ако декларацията се отнася за година – в рамките на 3 месеца след последния ден от годината; или
(b) ако декларацията се отнася за тримесечие – на или преди последния работен ден от месеца след последния ден
на тримесечието.
(2) Ако обаче операцията по миннодобив приключи в рамките на годината или тримесечието, декларацията за
роялти трябва да се подаде в рамките на 3 месеца след последния ден на операцията.
(3) Освен това, всяко лице може да подаде молба до Министъра за да получи одобрение да подаде декларацията за роялти
на дата, по-късна от дата, посочена в подраздел (1) или (2).
(4) Ако декларацията за роялти бъде подадена след датата, посочена в подраздел (1) или (2) или ако Министърът е одобрил
по-късна дата съгласно подраздел (3), по-късната дата, одобрена от Министъра, трябва да е придружена с
предварително определена такса.
Раздел 2: Роялти, дължими за подземни богатства
Подраздел 1: Определения
29. Определения за Раздел 2
В този раздел: основен посочен минерал означава следното –
(a) кобалт;
(b) мед;
(c) олово;
(d) никел;
(c) цинк.
правомощие за миннодобив означава заявка за миннодобив, лиценз за миннодобив или друго правомощие
съгласно Закона или правомощие съгласно друг закон, свързан с миннодобива.
операция по миннодобив означава –
(a) добив на подземни богатства на базата на само 1 правомощие за миннодобив; или
(b) добив на подземни богатства на базата на 2 или повече правомощия за миннодобив, ако –
(i) правомощията се притежават от едно и също лице или от свързани лица; както и
(ii) всеки етап от миннодобива се извършва с използване на общи миннодобивни съоръжения; или
(c) ако Министърът е определил съгласно раздел 320(8)18 от Закона – операцията, определена от Министъра съгласно
този раздел като 1 операция по миннодобив.
свързано лице включва корпорации, които представляват свързани корпоративни органи по смисъла на Закона за
корпорациите, раздел 50.19
Подраздел 2 Дължими роялти
30. Кога се дължат роялти
Роялтите, дължими съгласно Закона за отчетния период на декларацията, следва да се платят на датата на подаване на
декларацията за роялти за съответния отчетен период.
31. Общи роялти, дължими съгласно Закона
(1) Роялтите, дължими съгласно Закона от дадено лице, следва да се дължат за всички подземни богатства, продадени,
преместени или използвани през отчетния период на декларацията при следната ставка20 – за посочен минерал –
(a) фиксирана ставка, посочена за минерала в Приложение 4, част 1, раздел 2; или
(i)
ако лицето е направил избор за плащането си при първото подаване на декларация за роялти от лицето
(ii)
роялти при променлива ставка – променливата ставка, посочена за минерала в Приложение 4, част 1,
раздел 3;
(b) за друг минерал – ставката, посочена за минерала в Приложение 4, част 2.
(2) Ако при първото подаване на декларация за роялти от лицето, то е избрало да плати роялти за посочен минерал при
променлива ставка, лицето трябва да заплаща роялти за посочения минерал при променлива ставка за всички други
посочени минерали, продадени, преместени или използвани преди 1 януари 2006 г.
(3) В този раздел –
първа декларация за роялти, по отношение на дадено лице означава –
за лице, което е извършвало операция по миннодобив на или преди 31 декември 2000 г. – първата декларация за
роялти, подадена от лицето след 31 декември 2000 г.; или
за друго лице – първата декларация за роялти, подадена от това лице.
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32. Роялти за запаси от минерали за приключила операция по миннодобив
Този раздел се прилага, ако –
(a) операцията по миннодобив е приключила; а все още има минерали, добити по операцията, които не са продадени,
преместени или използвани; както и
(b) Министърът има основания да вярва, че минералите няма да мигат да бъдат продадени, преместени или използвани
в рамките на 12 месеца след датата на приключване на операцията.
(2) Роялтите, дължими за отчетния период на декларацията, в който операцията по миннодобив е завършена, трябва да
включват роялти за минералите при ставката, посочена за тези минерали в Приложение 4.
Подраздел 3 Освобождаване за определени подземни богатства
33. Освобождаване за въглеводороди
не се дължат роялти за въглеводороди, които са –
a.
факелни или вентилирани; или
b.
използвани за добив на други въглеводороди.
34. Праг за освобождаване за определени подземни богатства
(1) Този раздел се прилага, ако 1 или повече от следните минерали се добиват в рамките на дадена операция
по миннодобив (a) посочен минерал;
(b) корунд или скъпоценен камък или благороден минерал;
(c) минерал, посочен в Приложение 4, част 2, раздел 10.21
(2) Не се дължи роялти за първите $30 000 от комбинираната стойност на продадените, преместени или използвани
минерали през годината.
(3) Всяко лице трябва да избере да приложи освобождаването, посочено в подраздел (2) за първите $30 000 от стойността
само на 1 от минералите, посочени в подраздел (1), продадени, преместени или използвани през годината.
(4) Ако обаче по-малко от $30 000 от стойността на минерала, избран съгласно подраздел (3), бъдат продадени, преместени
или използвани през годината, лицето може да приложи неизползваната част, определена за минерала, за друг
минерал, посочен в подраздел (1).
(5) В този раздел –
неизползвана част, по отношение на даден минерал, ще означава разликата между $30 000 и стойността, за която
минералът е продаден, преместен или използван през годината.
35. Праг за освобождаване за обработка на нефтени шисти
(1) Този раздел се отнася за добива на нефтени шисти съгласно лиценз за миннодобив 80003.
(2) Не се дължат роялти за нефтени шисти на стойността на първите 1 600 000 барела обработен нефт от нефтените шисти
за една календарна година.
(3) Ако през календарната година бъдат обработени по-малко от 1 600 000 барела нефтени шисти –
(a) недостигът за календарната година може да бъде пренесен за следващата календарна година; и
(b) ако недостигът бъде пренесен за следващата календарна година – не се дължат роялти за нефтените шисти за
стойността на първия освободен брой барели обработен нефт от нефтените шисти през календарната година.
(4) Все пак, неизползваният недостиг за дадена календарна година не може да бъде прехвърлен извън календарната
година, която следва непосредствено календарната година, в която има недостиг.
(5) В този раздел –
освободен брой, за дадена календарна година означава сумата от 1 600 000 и пренесения недостиг съгласно подраздел
(3)(a) към тази година.
недостиг, за дадена календарна година означава разликата между 1 600 000 и действителния брой барели обработени
през годината.
неизползван недостиг, за дадена календарна година означава всеки недостиг, пренесен съгласно
подраздел (3)(a) за годината, но неизползван през тази година. (6)
Действието на разпоредбите по този раздел изтича на 1 януари 2006 г.
Пример –
За годините 2002 до 2004, броят на барелите, обработени от нефтени шисти, добивани съгласно лиценз за миннодобив
80003 е следният –
• 2002 г. – 1 300 000 барела
• 2003 г. – 1 700 000 барела
• 2004 г. – 2 000 000 барела
През 2002 г. не се дължат роялти за нефтени шисти, тъй като броят барели нефт, обработен от нефтените шисти, е под 1
600 000. Съгласно подраздел (3), недостигът от 300 000 (т.е. 1 600 000 минус
1 300 000) се пренася за 2003 г., така че освободеният брой за 2003 г. става 1 900 000 (т.е. 1 600 000 плюс 300 000). През
2003г. не се дължат роялти за нефтени шисти, тъй като броят барели нефт, обработен от нефтените шисти, е под 1 900 000
(освободеният брой). Няма недостиг, от 2003 г., който следва да се пренесе, тъй като броят барели нефт, обработен от
нефтените шисти (т.е. 1 700 000) е над 1 600 000. Освен това, съгласно подраздел (4), неизползваният недостиг от 200 000
(т.е. 1 900 000 минус 1 700 000) от 2002 г. не може да бъде пренесен за 2004 г. През 2004 г., роялтите се дължат за нефтени
шисти на стойност 400 000 барела нефт (т.е. 2 000 000 минус 1 600 000) и вече няма недостиг, който да се пренесе за 2005 г.
Подраздел 4: Концесии за определени подземни богатства
36. Определения за Подраздел 4
В този подраздел –
разпределена посочена сума, по отношение на основния посочен минерал, продаден, преместен или използван през
годината или тримесечието ще означава сумата изчислена чрез –
(a) изчисляване на –
(i) общата комбинирана стойност (общата стойност) на всички основни посочени минерали, продадени,
преместени или използвани през годината или тримесечието; както и

А1 - 82

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
(ii) съответната посочена стойност за основните посочени минерали, продадени, преместени или използвани
през годината или тримесечието; както и
(b) разпределяне на съответната посочена сума за всеки основен посочен минерал на базата на сумата на общата
стойност, относима за този минерал.
тримесечна посочена сума, по отношение на основните посочени минерали, продадени, преместени или използвани през
тримесечие от годината, означава –
(a) за праговото тримесечие за годината – по-ниската стойност от следните,
след като първата обща комбинирана стойност от $30 000 за годината бъде
прехвърлена –
(i) $1 000 000;
(ii) общата комбинирана стойност на всички минерали, продадени, преместени или използвани през
тримесечието; или
(b) за всяко следващо тримесечие през годината – по-ниската от следните стойности –
(i) ако има неизползвана част от тримесечната посочена сума за предходното тримесечие, $1 000 000 плюс
неизползваната част за предходното тримесечие;
(ii) общата комбинирана стойност на продадените, преместените или използваните минерали през тримесечието.
съответна посочена сума означава—
(a) за изчисляване на основните посочени минерали, продадени, преместени или използвани през годината годишната посочена сума; или
(b) за изчисляване на основните посочени минерали, продадени, преместени или използвани през
тримесечието - тримесечната посочена сума.
прагово тримесечие означава тримесечието през годината, в което стойността на продадените, преместени или
използвани минерали през годината надхвърли $30 000.
неизползвана част, по отношение на тримесечната посочена сума за тримесечие през годината, означава –
a. за праговото тримесечие през годината - разликата между - (i) $1 000 000; и
(ii) стойността, превишаваща първите $30 000 за годината за продадените, преместените или използваните
минерали през тримесечието; или
b. за друго тримесечие от годината – разликата между – (i) $1 000 000 и неизползваната част, свързана с
предходното тримесечие; както и
(ii) стойността на продадените, преместените или използваните минерали през тримесечието.
годишна посочена сума, по отношение на основните посочени минерали, продадени, преместени или използвани през
годината, означава по-ниската стойност от общата комбинирана стойност за всички основни посочени минерали,
продадени, преместени или използвани през годината и –
(a) $4 000 000; или
(b) ако операцията по миннодобив, при която минералите се добиват, не е активна в дадена част от годината, тъй
като проектът не е започнал на или преди началото на годината или е приключил в рамките на годината –
пропорционална сума от $4 000 000 на базата на броя на месеците или част от месеците през годината между и
включително –
(i) месеца в началото на годината или ако операцията по миннодобив е започнала след началото на годината,
месеца, през който проектът е започнат; както и
(iii) месеца в края на годината или ако операцията по миннодобив е приключила в рамките на годината, месеца,
през който проектът е приключил.
37. Концесионни роялти за определени посочени минерали
(1) Роялтите, дължими за минералите, които са продадени, преместени или използвани през годината или тримесечието,
представляват сумата от следните елементи (a) роялтите, платими за всички основни посочени минерали, които са продаден, преместени или използвани през
годината или тримесечието, изчислени чрез добавяне на роялтите, дължими за всеки основен посочен
минерал, продаден, преместен или използван през годината или тримесечието при следната ставка –
(i) за разпределената посочена сума на продадения, преместен или използван минерал през годината или
тримесечието - 50% от ставката, посочена в Приложение 4, част 1, за минерала;
(ii) за всяка остатъчна стойност на продадения, преместен или използван минерал през годината или
тримесечието - ставката, посочена в Приложение 4, част 1, за този минерал;
(b) роялтите, платими за всички минерали, различни от основните посочени минерали, които са продаден,
преместени или използвани през годината или тримесечието, изчислени чрез добавяне на роялтите, дължими за
всеки продаден, преместен или използван минерал през годината или тримесечието при ставката, посочена в
Приложение 4 за този минерал.
(2) Все пак, за изчисляването съгласно подраздел (1) на роялтите, дължими за даден минерал, всички стойности или суми
за продадения, преместен или използван минерал, които са освободени съгласно раздел 34 или 35, не бива да се
вземат под внимание.
38. Корекция за определени посочени минерали – тримесечни декларации
(1) Този раздел се прилага, ако –
(a) декларациите за роялти, подавани за годината във връзка с операция по миннодобов, се подават на тримесечие;
както и
(b) роялтите, дължими за тримесечията, за които се отнасят декларациите за роялти, са изчислени съгласно раздел 37;
както и
(c) или –
(i) общата комбинирана стойност на основните посочени минерали, които са продадени, преместени или
използвани през годината във връзка с операцията по миннодобив, за която дължимите роялти са изчислени при
концесионната роялти ставка, посочена в раздел 37, е по-малка от $4 000 000 г.; или
(ii) операцията по миннодобив е започнала или завършила в рамките на годината.
(2) Последната декларация за роялти за годината трябва да включва корекция, така че –
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(а) ако се прилага раздел (1)(в)(i) – общата комбинирана стойност на всички основни посочени минерали, които са
продадени, преместени или използвани през годината, за която дължимите роялти са изчислени при
концесионната роялти ставка, посочена в раздел 37, е по-малка от –
(i) $4 000 000; както и
(ii) общата комбинирана стойност на всички основни посочени минерали, продадени, преместени или
използвани през годината; или
(b) ако се прилага раздел (1)(в)(ii) – общата комбинирана стойност на всички основни посочени минерали, които са
продадени, преместени или използвани през годината, за която дължимите роялти са изчислени при
концесионната роялти ставка, посочена в раздел 37, не превишава коригираната посочена сума.
(3) В този раздел –
коригирана посочена сума означава пропорционална сума от $4 000 000, на базата на броя на месеците или част от
месеците през годината между и включително –
(а) месеца в началото на годината или ако операцията по миннодобив е започнала след началото на годината,
месеца, през който проектът е започнат; както и
(b) месеца в края на годината или ако операцията по миннодобив е приключила в рамките на годината, месеца,
през който проектът е приключил.
Подраздел 5: Отстъпки за основни посочени минерали
39. Отстъпки за роялти за основни посочени минерали
(1) Този раздел се прилага за роялти, дължими за основен посочен минерал, продаден, преместен или използван, ако –
(a) минералът е обработен в щата; както и
(b) минералът след обработката има метално съдържание от –
i. за кобалт – най-малко 50%; или
ii. за мед, олово и цинк – най-малко 95%; или iii. за никел – най-малко 70%.
(2) За подраздел (1), един минерал се счита за обработен, ако е преобразуван в друго вещество чрез определен процес, като
например излужване, рафиниране, стопяване и електролитна екстракция на разтворител (SX–EW).
(3) Роялтите, дължими за основен посочен минерал, се намаляват с –
(a) цинк—35%. За кобалт, мед и никел—20%; или
(b) за олово—25%; или
(c) за цинк-35%.
Раздел 3: Изчисляване на стойностите на минералите
Подраздел 1 Предварителна информация
40 Приложение на раздел 3
Този раздел се прилага при минерали, за които съгласно раздел 2 роялтите, дължими за даден минерал, трябва да се
изчислят чрез използване на стойността на минерала.
Подраздел 2 Въглеводороди
41. Изчисляване на стойността на въглеводородите
Стойността на въглеводородите трябва да се изчисли по начина, посочен в Закона за петрола от 1923 г., раздел 57, за
изчисляване на стойността на петрола при източника.22
Подраздел 3: Минерали, различни от въглеводороди
42. Значение на термина брутна стойност на минерал
(1) Брутната стойност на даден минерал е сумата (a) за обработения нефтен шист – за която би могло разумно да се очаква нефтът, обработен от нефтения
шист, да бъде реализиран чрез продажба на независим купувач; или
(b) за посочен минерал – за която би могло разумно да се очаква, без да се вземат предвид разходите, свързани с
обработката на минерала, той да бъде реализиран чрез продажба на независим купувач; или
(c) за друг минерал – за която би могло разумно да се очаква минералът да бъде реализиран чрез продажба на
независим купувач.
(2) Все пак, ако минералът е продаден и производителят на минерала е възстановил определена сума във връзка с роялтите,
дължими за него от купувача, брутната стойност на минерала е сумата от изчислената съгласно подраздел (1)
стойност и възстановената стойност.
43. Изчисляване на стойността на минерали, различни от въглеводороди
(1) Стойността на даден минерал, различен от въглеводород, трябва да се изчисли чрез (a) изчисляване на брутната стойност на минерала; и 22 Закон за петрола от 1923 г., раздел 57 (Установяване на
стойност)
(b) ако полезните изкопаеми са въглища – добавяне към брутната стойност на всички суми, свързани с ранното
изпращане на въглищата от пристанището; както и
(c) изваждане на следните суми от брутната стойност или, ако се прилага точка (б), сумата, изчислена чрез добавяне
на брутната стойност, и сумата, посочена в точка (б)
–
(i) всички разходи за транспорт по море на минерала;
(ii) ако минералът е посочен минерал – сумата, обосновано определена от Министъра като сумата, която следва
да бъде извадена от брутната стойност, за да може да се отчете загубата на метално съдържание при обработката
на определен посочен минерал;
(iii) всички други разходи, обосновано определени от Министъра, са такива разходи, които трябва да бъдат
извадени от брутната стойност.
(2) Освен това при изчисляване на стойността на продаден минерал трябва да се обърне внимание на обменния курс в
момента, в който минералът е продаден и момента, в който производителят е получил плащането по продажбата.
(3) В този раздел –
разходи за транспорт по море
означава –
(a) за въглища -
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(i) разходите, свързани с късното изпращане на въглищата от пристанището; или
(ii) разходи по фрахт или застраховка, свързани с транспортирането на въглищата по вода до пристанище
извън щата; или
(b) за друг минерал – разходи по фрахт или застраховка, свързани с транспортирането по вода на минерала или ако
минералът е обработен нефтен шист, нефтът обработен от нефтения шист до пристанище извън щата.
Раздел 4: Прехвърляне на дължимите роялти
44. Прехвърляне на дължимите роялти
Главният изпълнителен служител трябва да направи оценка на роялтите, дължими съгласно Закона за всяка декларация
за роялти, подадена съгласно Закона.
45. Възстановяване или кредитиране, ако платените роялти са повече от определената стойност
(1) Този раздел се прилага, ако –
(a) дадено лице е подало декларация за роялти за отчетен период; както и
(b) стойността на платените роялти с декларацията е по-голяма от стойността на дължимите роялти според оценката на
главният изпълнителен служител съгласно раздел 44.
(2) Главният изпълнителен служител трябва –
(a) да възстанови частта от платената сума, която надвишава определената сума; или
(b) да кредитира платената сума, която надвишава определената сума към роялтите, дължими от лицето за следващия
отчетен период.
46. Изискване за уведомяване, ако платените роялти са по-малко от определената стойност
(1) Този раздел се прилага, ако –
(a) дадено лице е подало декларация за роялти за отчетен период; както и
(b) се прилага едно от следните (i) стойността на платените роялти с декларацията е по-ниска от стойността на дължимите роялти за отчетния
период според оценката на главният изпълнителен служител съгласно раздел 44.
(ii) не се заплаща сума за роялти с подаването на декларацията и сумата на дължимите роялти за
отчетния период, определена от главния изпълнителен служител съгласно раздел 44, не е$0.
(2) Главният изпълнителен служител трябва да даде на лицето писмено известие, посочващо –
(a) че има неплатени роялти, дължими за отчетния период; както и
(b) сумата на неплатените роялти, която се дължи; както и
(c) лицето трябва да плати неплатените роялти на или преди датата, посочена в известието; както и
(d) ако за неплатените роялти се дължи лихва – ставката на тази дължима лихва. (3) За подраздел (2)(в), датата
следва да е –
(a) ако не е заплатена никаква част от роялтите заедно с подаването на декларацията – най-малко 10 дни след датата,
на която известието е връчено на лицето; или
(b) в противен случай – най-малко 28 дни след датата, на която известието е връчено на лицето.
Раздел 5: Посочен лихвен процент
47. Лихвен процент за неплатени роялти
(1) За раздел 33223 от Закона, посочената ставка е средната стойност от основните лихвени проценти на следните банки,
публикувани в Australian Financial Review в понеделника непосредствено преди дата на падежа на лихвата (a) Australian & New Zealand Banking Group Limited ACN 005 357 522;
(b) Commonwealth Banking Corporation ACN 123 123 124;
(c) National Australia Bank Limited ACN 004 044 937;
() Westpac Banking Corporation Limited ACN 007 457 141. (2) В този раздел –
Основен лихвен процент означава –
(a) за Australian & New Zealand Banking Group Limited – рефернтната ставка; или
(b) за Commonwealth Banking Corporation – корпоративната кредитна референтна ставка; или
(c) за National Australia Bank Limited – основната ставка; или
(d) за Westpac Banking Corporation Limited – индикаторната заемна ставка.
Приложение 4: Роялти, дължими за минерали
Част 1: Роялти ставки за посочени минерали
1. Определения за част 1
В тази част –
средна пазарна цена, за посочен минерал, означава средната стойност за даден отчетен период на следващата цена,
превърната в австралийски долари при хеджирана разчетна ставка за всеки ден от отчетния период –
(a) за кобалт – складовата спот цена, публикувана в Бюлетина за металите;
(b) за мед, олово, никел или цинк – спот цената, оферирана на Лондонската метална борса; (c) за злато – вечерен
фиксинг, офериран на Лондонския пазар за благородни метали;
(d) за сребро – фиксинг, офериран на Лондонския пазар за благородни метали.
референтна цена 1, за посочен минерал, означава (a) за кобалт – $15 за всеки фунт; или
(b) за мед – $2 640 за всеки тон; или
(c) за злато – $430 за всяка тройунция; или
(d) за олово – $740 за всеки тон; или
(е) за никел – $8 300 за всеки тон; или
(f) за сребро –$5 за всяка тройунция; или
(g) за цинк – $1 455 за всеки тон.
референтна цена 2, за посочен минерал, означава –
(a) за кобалт – $25 за всеки фунт; или Приложение 4 (продължение) (b) за мед – $3 300 за всеки тон; или
(c) за злато – $540 за всяка тройунция; или
(d) за олово – $925 за всеки тон; или
(e) за никел – $10 400 за всеки тон; или
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(f) за сребро – $7 за всяка тройунция; или
(g) за цинк – $1 815 за всеки тон.
референтна цена 3, за посочен минерал, означава (a) за кобалт – $35 за всеки фунт; или
(b) за мед – $4 180 за всеки тон; или
(c) за злато – $680 за всяка тройунция; или
(d) за олово – $1 170 за всеки тон; или
(e) за никел – $13 200 за всеки тон; или
(f) за сребро – $9 за всяка тройунция; или
(g) за цинк – $2 300 за всеки тон.
2. Фиксирана роялти ставка
Фиксираната роялти ставка за посочен минерал е 2,7 от стойността на посочения минерал.
3. Променлива роялти ставка
(1) Променливата роялти ставка за посочен минерал е (a) ако средната пазарна цена на минерала е по-ниска от референтна цена 1 за минерала – 1,5 от
стойността на посочения минерал; или
(b) ако средната пазарна цена за минерала е равна или по-висока от референтна цена 1 за минерала, но по-ниска от
референтна цена 2 за минерала – посоченият процент на стойността на посочения минерал; или
(c) ако средната пазарна цена за минерала е равна или по-висока от референтна цена 2 за минерала, но по-ниска от
референтна цена 3 за минерала – посоченият процент на стойността на посочения минерал; или
(d) ако средната пазарна цена на минерала е по-висока от референтна цена 3 за минерала – 4,5% от стойността на
посочения минерал.
(2) В този раздел –
посочен процент означава – сумата, изразена като процент, закръглен надолу до най-близкото увеличение от 0,02%,
изчислена по следната формула –
PP = RR + [(PD/(NxRFD)]
Където –
PP е посоченият процент.
RR е (a) за подраздел (l)(б) – 1,5; или
(б) за подраздел (l)(в) – 2,5.
PD е разликата между средната пазарна цена и – (a) за подраздел (l)(б) –
референтна цена 1; или
(b) за подраздел (l)(в) – референтна цена 2.
Nе(a) за подраздел (l)(б) – 1; или
(b) за подраздел (l)(в) – 0,5.
RFD е разликата между –
(a) за подраздел (l)(б) – референтни цени 1 и 2; или
(b) за подраздел (l)(в) – референтни цени 2 и 3.
Пример –
Ако за тримесечие средната пазарна цена за мед е $3 045 за всеки тон мед, променливата роялти ставка за медта за
тримесечието трябва да се изчисли съгласно подраздел (l)(б), при условие че средната пазарна цена е по-висока от
референтна цена 1 за мед ($2 640), но по-ниска от референтна цена 2 за мед ($3 300). Променливата роялти ставка би
трябвало да е 2,10, тъй като това е сумата (2,1136) изчислена чрез използване на формулата Приложение 4 (продължение) в
подраздел (2), дефиниран посочен процент, закръглен надолу до най-близкото увеличение от 0,02%.
Част 2: Роялти ставки за минерали, различни от посочените минерали
1. Отделни минерали
Роялти ставката за следните минерали е ставката за всеки тон минерал, посочена
срещу минерала - $
1 Барит........................................
0,35
2 Бентонит ......................................
1,00
3 Строителни тухли, покривни керемиди....
0,25
4 Калцит ........................................
0,25
5 Хромит ......................................
0,50
6 Глинест шист .....................................
0,25
7 Диатомит......................................
0,50
8 Доломит ......................................
0,25
9 Фелдшпат.......................................
0,50
10 Шамот .......................................
0,25
11 Флуорошпат ......................................
0,35
12 Флоридин ...................................
0,50
13 Графит.......................................
1,00
14 Гипс .......................................
0,25
15 Желязна руда .......................................
0,35
16 Каолин ........................................
0,50
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17 Вар, пръст...................................
18 Варовик .....................................
19 Магнезит. .....................................
20 Мрамор ........................................
21 Слюда. .........................................
22 Минерални пигменти................................
23 Оливин........................................
24 Железен оксид ...................................
25 Перлит. ........................................
26 Грънчарска глина ....................................

0,25
0,30
0,50
0,50
1,00
0,35
0,25
0,50
0,25
0,50

27 Скален материал, добит във формата на блокове или плочи за строителство
или за изработка на паметници ............................
0,50
28 Сол...........................................
1,00
29 Пясък, чакъл и скален материал, различен от скален материал,
добит във формата на блокове или плочи за строителство или за
изработка на паметници. .......
0,50
30 Серпентин.....................................
0,25
31 Талк ..........................................
0,50
32 Вермикулит. ....................................
0,50
33 Воластонит..................................
0,50
A Вж. раздел 236(3) (Право на използване на пясък, чакъл и скален материал) на Закона.
2. Боксит
Роялти ставката за боксит е –
(a) ако бокситът се добива за използване извън щата – по-високата стойност от следните –
(i) 10% от стойността на боксита;
(ii) $1 за всеки тон боксит; или
(b) ако бокситът се добива за използване в границите на щата – половината от роялти ставката, посочена в точка (a).
3. Въглища
Роялти ставката за въглища е 7% от стойността на въглищата.
4. Корунд, скъпоценни камъни и други благородни минерали
Роялти ставката за корунд, скъпоценни камъни и други благородни минерали е 2,7% от стойността на корунда,
скъпоценните камъни или благородните минерали.
5. Каменовъглен газ
Роялти ставката за каменовъглен газ е ставката, приложима за петрола съгласно Закона за петрол и газ
65

(Добив и безопасност), раздел 590.
65 Закон за петрол и газ (Добив и безопасност), раздел 590 (Налагане на петролни роялти върху производителите на
петрол)
6. Минерални пясъци
(1) Роялти ставката за концентрат на минерален пясък е 5% от стойността на концентрата. (2) В този раздел минерален пясък включва следното –
(a) анатаза;
(b) илменит;
(c) лейкоксен;
(d) моназит;
(e) рутил;
(f) цирконий.
7. Фосфат
(1) Роялти ставката за фосфатната скала е по-високата стойност от следните (a) 80 цента за всеки тон фосфатна скала;
(b) ставката, закръглена надолу до 2 десетични знака за всеки тон фосфатна скала, изчислена по следната формула –
R = $1 * (G/32,3) * (Pcurr/$72,50) Където –
R е роялти ставката.
G е средното съдържание P205 на фосфатната скала за отчетния период.
Pcurr е средната цена за отчетния период, превърната в австралийски долари при средна хеджирана разчетна
66
ставка за отчетния период на мароканска фосфатна скала с 32,3% P205 съдържание.
66 Цената в щ.д. на мароканската фосфатна скала с 32,3% P2O5 съдържание се публикува в списанието Fertilizer
Week.
(2) В този раздел –
средна хеджирана разчетна ставка, за отчетния период, означава изчислената за отчетния период средната стойност
на хеджираните разчетни ставки за всеки ден от отчетния период.
Пример за подраздел (1) – За тримесечие –
• средното P205 съдържание на фосфатна скала е 24%
• средната цена на мароканска фосфатна скала с 32,3% P205 съдържание е US$46
• средната хеджирана разчетна ставка е 65c.
Ставката съгласно подраздел (l)(б) при прилагане на формулата е 72,53c. Следователно
роялти ставката е 80c за всеки тон фосфатна скала.
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8. Обработен нефтен шист
(1) Роялти ставката за обработен нефтен шист е по-малката стойност от следните –
(a) 10% от стойността на нефта, обработен от нефтения шист; или
(b) WTI%, закръглена до 2 десетична знака, на стойността на нефта, обработен от нефтения шист.
(2) За подраздел (l)(б), WTI трябва да се изчисли с помощта на следната формула –
2
WTI% = (CPIbase/CPInow) * WTI] / 1000} + 0,5
Където –
CPlbase е 110,0.
CPInow е CPI за календарното тримесечие, за което се изчисляват роялтите за
нефтения шист.
WTI е средната цена на суров нефт.
(3) В този раздел –
средна цена на суров нефт означава цената „Crude Oil West Texas - Spot -Last―, публикувана в Australian Financial Review –
(a) превърната в австралийски долари при хеджирана разчетна ставка за всеки търговски ден през календарното
тримесечие, за което се изчисляват роялтите, дължими за нефтения шист; както и
(b) осреднената сума за календарното тримесечие, за което се изчисляват роялтите, дължими за нефтения шист.
CPI означава „Consumer Price Index: All Groups Index Numbers—Weighted Average of 8 Capital Cities― (Потребителски ценови
индекс: Индексни числа за всички групи - претеглена средна стойност за 8 столици), публикувана от Австралийското
статистическо бюро.
Пример за подраздел (1)
– За календарно тримесечие –
• CPI е 134,2; както и
• WTI е $A30.
Стойността WTI%, изчислена по формулата в подраздел (2), е 1,10%. Следователно, роялти ставката за нефта би
трябвало да е 1,10% от стойността на нефта.
9. Кварц
Роялти ставката за кварц е по-високата стойност от следните –
(a) 5% от стойността на кварца;
(b) 50c за всеки тон кварц.
10. Други минерали
Роялти ставката за минерали, за които роялти ставката не е посочена в това приложение, е 2%
от стойността на минерала.

Източник: http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/M/MineralReR03.pdf
приет на 15 февруари 2005 г.
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Западна Австралия
1. Резюме
Минерални роялти за добив на подземни богатства се събират по реда на Закона за
минното дело от 1978 г. (ЗА) или според нормативните Актове на Споразумението, които се
договарят по отделно за всеки проект. В някои случаи Споразумението съдържа специфични
клаузи за роялти, докато в други случаи Споразумението просто се позовава на разделите на
Закона за минното дело и свързаните с това Регламенти за минното дело от 1981 г..
Според Закона за минното дело роялти са дължими за всички "подземни богатства".
Подземно богатство се дефинира като природно възникнала субстанция включваща евапорити,
варовик, скали, чакъл, пясък и глина. Дефиницията "минерали" изключва следното, когато те се
намират в частен поземлен имот:
- варовик, скали или чакъл
- шисти, различна от нефтени шисти
- пясък, различен от минерален пясък, кварцов пясък или гранатов пясък
- глина, различна от каолин, бентонит, атапулгит или монтморилонит
В Западна Австралия се използват три системи за събиране на роялти от подземни
богатства:
- специфична ставка - фиксирана ставка за тон
- ad valorem - процент от стойността
- на база на печалбата - процент от печалбата Тази система е на базата на проект и печалбата
се калкулира чрез получаване на всички постъпления по проекта и приспадане на
допустимите разходи по проекта.
Ставката за роялти, която се прилага според Наредба 86 от Закона за минното дело от
1978 е основана на следните принципи:
- насипни материали (предмет на ограничено третиране) - 7,5% от стойността на роялти
- концентрирани материали - 5,0% от стойността на роялти
- метал - 2,5% от стойността на роялти
Тази система отчита колебания на цените и класа на материала. Различните ставки са
предназначени да се коригират според промяната на стойността, тъй като добитата руда се
преработва и се добавя стойност.
Концесионерът на находища на природни богатства е длъжен да представи декларация
за роялти на Министерството на промишлеността и ресурсите с всяко плащане на роялти 30 дни
след всяко тримесечие . Декларацията трябва да е в одобрена форма, показваща, където е
необходимо:
- количеството на подземното богатство
- подробности за всяка продажба, прехвърляне, превоз или депониране на подземното
богатство
- стойността на роялти на подземното богатство
- брутната фактурна стойност на подземното богатство, кога е била платена и
всички допустими удръжки за полезните изкопаеми
- ставката на използваните роялти
Сега вече е възможно декларацията за роялти да се подготви и подаде онлайн.

2. Извадка от законодателни източници
Закон за минното дело от 1978 г.
Роялти
109. (1) При упражняване на правомощието да приема регламенти съгласно раздел 162, Губернаторът може с помощта на
регламент - регламенти
(а) да предпишат как, от кого и с каква ставка, или чрез диференциране на ставката, роялти се изплащат по отношение на
подземните богатства, или всеки клас на подземни богатства, добит от поземлен имот, който е предмет на
миннодобивна
аренда или друго имущество за миннодобив, предоставени по реда на този Закон, или това, което е предметът на
заявление
за предоставяне на лицензионна такса върху миннодобива или друго имущество за миннодобив по този закон;

А1 - 89

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
(б) да освободят, при спазване на определени условия или безусловно всяко лице или клас лица от плащане или общо, или
в какъвто и да е клас случаи, или във всеки конкретен случай, от плащане на така предписаните роялти; и
(в) да осигурят санкции, включително санкции за продължаващи престъпления, за нарушение на изискванията на този
закон във връзка с роялти и предоставянето на информация, която е от значение за оценката на роялти.
(2) Регламентите, изготвени съгласно раздел 162 могат да оправомощят Министъра (а) да определи по какъв начин се поставя стойност върху подземно богатство или клас подземни богатства за целите
на оценката на ставката на роялти, която трябва да се заплаща, и по този начин да се отчитат пазарните фактори,
включително методи за ценообразуване и мърчандайзинг практики; и
(б) да упражнява право на преценка на основата, на която ще се прилага ставката на роялти, като се вземат предвид
конкретните обстоятелства.
(3) За целите на този раздел, трактовката на подземно богатство се отнася до материала, който се съдържа в това
подземно богатство.
(4) Независимо от раздел 160B или разпоредбите на всеки друг закон, процесуално действие по отношение на отказ да се
предостави информация, свързана с оценката на роялти или да се изплатят роялти по този закон, може да бъде извършено в
рамките на период от 3 години след като е било необходимо да бъде представена декларация за роялти или да бъдат платени
роялти или по-късно със съгласието на министъра.
[Глава 109 изменена от No. 100 от 1985 s.83; No. 58 от 1994 s.43.}
109A. (1) Когато министърът е на мнение, че някои роялти не са били платени или, че като се вземат предвид някакви данни,
които могат да бъдат предоставени от лице, в съответствие с изискванията на този закон или регламенти по отношение на
някакви миннодобивни операции, някаква роялти не са оценени правилно или не са изчислени правилно, независимо, че може
да е предоставян сертификат в съответствие с подраздел (2), министърът може да направи оценка на роялти, като вземе предвид
съответните разпоредби и такава информация, каквато е предоставена или е на разположение на министъра по друг начин, и
вследствие на това, като даде на лицето, заплатило или задължено да плати, уведомлението за роялтите (c) че министърът предлага да упражнява правомощията, предоставени от настоящия подраздел, данни за начина, по
който се изчислява предложената оценка, изложена в уведомлението; и
(d), че всички изявления по отношение на предложението трябва да бъдат предоставени на министъра в рамките
на срока, определен в това уведомление,
министърът, към момента на изтичането на този срок и след като е отчел всички направени изявления, може да определи
размера на роялтите, които е трябвало или която следва да бъдат платени.
(2) За целите на проверката на която и да са роялти, министърът може, когато лицето, което е платило или може да бъде
задължено да плати роялти по реда на този закон, относно периода, посочен в искането, приеме удостоверение, че роялтите на
лицето, което подписва сертификата, са правилно оценени и изчислени, като този сертификат (а) е изготвен за сметка на лицето, от което е направено искането, и се подписва от (i) одитор, който е лице, регистрирано като одитор или прието като регистриран одитор, съгласно Част 9.2 от
Закона за корпорациите, или
(ii) някой друг компетентен независим оценител, който е лице, одобрено от министъра; и
(б) определя размера на платените или дължими роялти и, освен ако министърът не се съгласи на друго, достатъчно
подробности на методите за оценка и изчисление, и на всички тежести, анализи, тестове и други въпроси, отнасящи се до
сертификата, за да може удостоверената сума да се провери.
(3) За целите на (а) определяне дали или не във връзка с всякакви миннодобивни дейности са дължими някакви роялти, размера на
плащанията, метода на оценка, който трябва да се използва във връзка с класа на подземните богатства, на базата на
които ще се прилага ставката за роялти, методите за оценка и изчисление, както и дължимата сума; или
(б) уточняваща информация относно ценообразуване или счетоводни методи и съхранение, транспортиране, преработка
или мърчандайзинг практики, служител на отдела или лице, упълномощено от министъра може по всяко разумно време,
без заповед и друго, да забрани този раздел като упражни правомощията, предоставени от подраздел (4).
(4) За целите на подраздел (3), предоставените правомощия са(а) да се влезе във владение на всеки поземлен имот, където се извършват миннодобивни дейности и във всички
помещения , намиращи се там или други помещения на друго място, използвани за целите на изготвяне на
счетоводни или други документи, свързани с миннодобивните дейности, извършвани върху този поземлен имот;
(б) да се влезе във владение на всеки друг поземлен имот или помещения, в които този служител или упълномощено
лице има основателна причина да смята, че някой от минералите, получени от миннодобивните дейности, или
всякакви счетоводни документи, свързани с този минерал, ако (i) служителят или упълномощеното лице има основателна причина да смята, че е извършено, се извършва или
е на път да бъде извършено правонарушение срещу този закон или нарушение на условията, на което и да е
имущество за миннодобив, или
(ii) е получено съгласието на собственика или обитателя на този поземлен имот или помещения;
(в) да проверява и преглежда подробно всички миннодобивни операции и счетоводни или други документи по отношение
на тези операции, както и всякакви миннодобивни продукти или подземни богатства, във връзка с които роялтите са, или
по негово мнение може да бъдат, дължими
(d) да взима копия или извлечения от счетоводни или други документи, свързани с миннодобивните дейности, или от
други източници на информация, преглеждани от или предоставени на него;
(e) да изискват от всяко лице да изготви, или да се гарантира изготвянето за този служител или упълномощено лице
на (i) незабавно, или
(ii), ако с писмено предизвестие се посочи време и място за производство, в определеното време и на
определеното място, такива счетоводни или други документи или други източници на информация, които са в
управлението или контрола на лицето, на което е наложено изискването и които се отнасят до даденото под
аренда миннодобивно имущество, или всякакви миннодобивни операции, минерален продукт или арендатора на
миннодобивно имущество, посочено от служител или упълномощено лице, като те са подходящи за целите на
определяне дали всяка или каква сума, или какво количество от роялтите може да бъде дължимо по отношение
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на миннодобивните дейности, с цел търсене или получаване на информация, която се счита, че е необходима на
длъжностното лице или лицето, което упражнява това правомощие, по отношение на всеки въпрос, като
роялтите, които могат да бъдат дължими.
(5) Лице, което без уважителна причина, отказва или не успее (а) да разреши влизането във владение на който и да е поземлен имот или в които и да са помещения, за които служител
на Отдела или друго лице, упълномощено според подраздел (3), основателно смятат, че е необходимо;
(b) да позволи инспекция или подробно проучване, или вземане на копия или извлечения от документи или други
източници на информация, за целите на този раздел;
(с) да изготви, или обезпечи изготвянето за такъв служител или упълномощено лице на счетоводните или други документи
или източници на информация, които служителят или упълномощеното лице смята за необходими и да изиска тяхното
изготвяне;
(d) да предоставят или да осигурява предоставянето на всяка друга информация, която такъв служител или упълномощено
лице може с основание да изиска в съответствие с този раздел;
(e) да осигури на такова длъжностно лице или упълномощено лице подходящи средства и разумни удобства и съдействие за
ефективното упражняване на правомощията, предоставени от настоящия раздел, или който съзнателно декларира невярна
или подвеждаща информация или по друг начин представи или позволява да се представя невярна или подвеждаща
информация, във връзка с въпрос, към който се прилага този раздел, извършва правонарушение срещу този Закон.
Санкция: $5000.
(6) В случаите, когато лице, което е титуляр на или кандидат за взимане под аренда на имущество за миннодобив, е осъден по
отношение на това взето под аренда имущество за правонарушение, нарушаващо подраздел (5) (а) оценка на роялтите, която, взимайки предвид съответните разпоредби и такава информация, каквато е
предоставена или по друг начин е на разположение на министъра, биха могли да се отнася, но поради нарушението
са оценени по отношение на подземни богатства, добити от поземления имот, към който се отнася арендата или
заявлението, може да бъде направена от министъра или от негово име.
(b) че лицето може с писмено уведомление да се задължи да заплати на министъра (i), тези оценени роялти; и
(ii) сума, чрез санкция, определена от министъра, като сумата е не по-голяма от 50 от така оценените роялти, в
рамките на срока, определен от министъра; и
(с) когато във връзка с правонарушение, задължение за плащане на оценените роялти или санкция, или и двете, възникнат за
това лице според параграф (b) и то не е спазено, министърът може (i) в случай на аренда на имущество за миннодобив, да конфискува това недвижимо имущество, все едно че е
лиценз за миннодобив, подлежащ на конфискация, за нарушение на споразумението на арендатора да плаща
роялти, по силата на раздел 97, независимо, че за целите на този раздел правото на аренда е било лиценз, по който
титулярът е арендаторът; или
(ii) в случай на заявление за аренда за миннодобив, да отхвърли това заявление, въз основа на раздел 111A, ако
министърът има основателни причини да не удовлетвори заявлението поради това, че то не е в полза на
обществения интерес.
[Глава 109А включена от No. 22 от 1990 s.35; изменена от No. 37 от 1993 s.27.}

Правила за минното дело 1981
Част V - Общи правила
Раздел 5 - Производство и роялти
85. Тълкуване на раздела
(1) В този раздел, освен ако е предвидено друго "допустими удръжки", във връзка с подземно богатство, означават (а) сумата, в австралийската валута, на всички разумни разходи, направени при транспортирането на минерал, във
формата, в която е продаден за първи път, когато тези разходи (i) са извършени след датата на експедиция от лицето, задължено да плати роялти за минерала; и
(ii) се отнасят за превоз на минерала от лице, различно от лицето, което е задължено да плати роялти за минерала;
и
(b) цената в австралийската валута, която е платена или предстои да бъде платена от лицето, задължено да плати роялти
за подземното богатство, за опаковъчни материали, използвани при транспортиране на подземното богатство, във
формата, в която е продадено за пръв път;
"концентрат" означава продуктът от процеса на извличане на метал или метален минерал от руда, съдържаща минерали, което
води до значително обогатяване на метала или металосъдържащи руди
"брутната фактурна стойност ", във връзка с минерал, означава сумата в австралийската валута, получена чрез умножаване
на количеството на минерала във формата, в която е продаден за пръв път, за което трябва да се извърши плащане (както е
посочено във фактурите, свързани с продажбата) с цената за минерала в тази форма (както е посочено в тези фактури);
"никелов вторичен продукт" означава вторичен продукт или съпътстващ продукт от добив или преработка на никел;
"купувач", във връзка с минерал, означава лицето, на което минералът е продаден за първи път;
"тримесечие" означава всеки един от 3-месечните периоди на всяка година, която приключва на 31 март, 30 юни, 30 септември
или 31 декември;
"свързана корпорация" по отношение на юридическо лице (първото юридическо лице), означава юридическо лице,
което съгласно раздел 50 на Закона за корпорациите, е свързано с първото юридическо лице;
"стойност на роялти" по отношение на подземни богатства, различни от злато, означава брутната фактурна стойност на
фактура на минерала без допустимите удръжки за подземното богатство;
"дата на експедиция", във връзка с минерал, означава -
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(а) ако минералът се изнася от Австралия, деня, в който на самолетът или корабът, превозващ подземното богатство
напусне пристанището в тази държава; или
(b) ако подземното богатство не се изнася от Австралия, деня, в който подземното богатство, натоварено на превозно
средство за превоз към купувача;
"Продадено" включва прехвърлено, изпратено или с което са се разпоредили по друг начин, а "продава" има
съответното значение.
(2) В този раздел, позоваването на минерал се отнася за материал, който се съдържа в този минерал.
[Регламент 85 включен в Държавен вестник 16 юни 2000 г. 2953; изменен в Държавен вестник 28 септември 2001 г.
5357-8; 14 декември 2001 г. 6403-4; 23 юли 2002 г. 3425; 13 декември 2002 г. 5803; 17 януари 2003 г. 113.]
85AA. Ефектът на Данъка за стоки и услуги върху роялтите
(1) За целите на този раздел, позоваването на роялти или цена на минерал трябва да се отнася до тази стойност или цена,
намалена със стойност, равна на нетния Данък върху стоки и услуги (ако има такъв),
дължим по време на доставката, към която се отнася стойността или цената.
(2) За целите на този раздел, позоваване на стойността на един минерал в определен момент от неговото производство
(различен от неговата доставка), или в определена форма, трябва да се третира като позоваване на тази стойност,
намалена със сума, равна на размера на Данъка върху стоки и услуги, който би бил дължим, ако минералът е бил
доставен в тази точка или в такава форма.
(3) Ако при определяне на стойността или цената на минерала (за целите на този раздел), стойност ("разход"), които
се отнасят до получаването на този минерал може да се приспаднат от друга стойност, до стойността, която може да
се приспадне, се намалява със стойност, равна на нетния данъчен кредит за производствените разходи (ако има
такъв), който възниква във връзка с разхода.
(4) "Нетният данъчен кредит" на производствените разходи", който възниква във връзка с разход (а) данъчен кредит, който възниква във връзка с този разход, плюс
(b) сумата на всички намаляващи корекции във връзка с този разход; минус
(c) сумата на всички увеличаващи корекции във връзка с този разход.
(5) В този регламент, ―намаляващи корекции‖, ―Данък върху стоки и услуги‖, ―увеличаващи корекции‖,
―данъчен кредит на производствените разходи‖, ―нетен Данък върху стоки и услуги‖ и ―доставка‖ имат
съответните значения , дадени от раздел 195-1 от Нова Данъчна Система (Данък върху стоки и услуги) Акт 1999 от
Общността на нациите.
[Регламент 85AA включен в Държавен вестник 16 юни 2000 г. 2953-4;
Изменен в Държавен вестник от 14 декември 2001 г. 6404.]
85AB. Конвертиране в австралийска валута
(1) В този регламент —
―Курсът на АЦБ‖ означава дневният представителен курс , използван от Австралийската Централна Банка.
(2) В случаите, когато за целите на определяне на размера на роялти, дължими за даден минерал, е необходимо да се
конвертира сума или цена (различна от цена, за която се прилага подраздел (3) ) в австралийската валута,
конвертирането се изчислява, като се използва средната стойност на курсовете на АЦБ за тримесечието, от което е
датата на експедиция на минерала.
(3) В случаите, когато за целите на определението на "спот цена на златото" в 86AA (11), е необходимо да се
конвертира цената на австралийската валута, преобразуването трябва да се изчисли (а), използвайки курса на АЦБ за деня, в който е била фиксирана цена, или
(b) ако няма курс на АЦБ за този ден, като се използва последния курс на АЦБ преди този ден.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 14 декември 2001 г. 6404-5;
изменен в Държавен вестник 13 декември 2002 г. 5803-4.]
85A. Доклади за тримесечно производство
(1) титулярът по арендата за миннодобивно земеползване, както и кандидатът за аренда за миннодобивно земеползване
по отношение на който и да е поземлен имот, освен ако Генералният Директор на Мините във всеки конкретен случай не
одобри друго, предоставя на Генералният Директор на Мините доклад за производството във форма №27 в Първото
приложение (а) в рамките на 30 дни след изтичане на първото тримесечие след 31 декември 2002 г., по време на който всяко
подземно богатство различно от злато е произведено или добито от това миннодобивно имущество или
поземлен имот; и
(b) в рамките на 30 дни след изтичане на всяко следващо тримесечие (независимо дали всяко подземно
богатство различно от злато е произведено или добито от това миннодобивно имущество или поземлен имот
през това тримесечие).
(2) Титулярът по арендата за миннодобивно земеползване, както и кандидатът за аренда за миннодобивно земеползване
по отношение на който и да е поземлен имот, освен ако Генералният Директор на Мините във всеки конкретен случай не
одобри друго, предоставя на Генералният Директор на Мините доклад за производството във форма №27 в Първото
приложение (а) в рамките на 30 дни след изтичане на първото тримесечие след 31 декември 2002 г., по време на който трябва
да се разгледа металът злато заради регламент 86АА , тъй като е бил произведен от материал, съдържащ злато
или от такъв, който е добит от това миннодобивно имущество или поземлен имот; и
(b) в рамките на 30 дни след изтичане на всяко последващо тримесечие (независимо дали трябва да се разгледа
металът злато заради регламент 86АА , произведен от материал, съдържащ злато или добит от това
миннодобивно недвижимо имущество или поземлен имот през това тримесечие).
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(3) Лице, което наруши разпоредба (1) или (2) извършва правонарушение.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 13 декември 2002 г. 5804;
85B. Декларация за роялти
(1) Титулярът по арендата за миннодобивно земеползване или кандидатът за аренда за миннодобивно земеползване при
всеки отделен случай, при който заплаща роялти на Отдела предава заедно с роялти и декларация за роялти по образец,
утвърден от министъра,
показващ изцяло подробностите, необходими за изчисляване на тези роялти, включително, когато е уместно (a) количеството на подземното богатство;
(b) подробна информация, включително съответните условия и други участващи страни, на всяка продажба на
подземното богатство;
(с) стойност, или размера на роялти на подземното богатство;
(d) брутната стойност на фактурата за минерала, кога е била платена и допустимите удръжки за минерала ;
(DA) в случай на частично плащане на роялти съгласно Регламент 86А, метода на изчисляване
на частичното плащане на роялти и подробна информация за сумата на съответното частично плащане от брутната
фактурна
стойност и кога е било платено;
(е) в случай на минерал, различен от злато, използваната ставка за роялти, където тази ставка е
различна стоящата срещу минерала в таблицата към Регламент 86.
(2) Лице, което наруши разпоредба (1) извършва правонарушение.
(3) Разпоредба (1) не се прилага за титуляра на недвижимо имущество, както е определено в Регламентите за
миннодобив (Ellendale Diamond Royalties) Регламенти 2002 по отношение на дължими по силата на тези
разпоредби роялти. [регламент 85B включен в Държавен вестник 20 май 1988 г. 1705; изменен в Държавен
вестник 3 октомври 1997 г. 5530; 14
декември 2001 p. 6405;8 февруари 2002 г. 607.]
86. Ставки на роялти
(1) Когато някои минерали, предвидени в настоящия регламент, са добити от миннодобивно имущество или от
земя, предмет на заявление за имущество за миннодобив, роялти ще се заплащат от титуляра на, или заявителя
за миннодобивно имущество.
(2) Размерът на дължимите роялти за подземни богатства, посочени в таблицата към настоящия регламент е
даден срещу минерала в колона 1, 2 или 3 от тази таблица, освен ако не е предвидено друго в тези разпоредби.
(3) Тази разпоредба не се прилага за диаманти, добити от лицензионна такса върху миннодобив Ellendale според
дефинираното в Регламентите за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties).

Таблица

Колона 1
Подземно богатство

Колона 2
Сума за тон
съгласно
произведеното
или добитото
количество

Инертни материали

30 цента

Земеделски варовик вкл.
варовиков пясък и миден
пясък

30 цента

Атапулгит

Ставката както е посочена по-долу

7½%
50 цента

Хромит
Глини

% от
стойността
на роялти

5%

Боксит
Строителен камък

Колона 3

5%
30 цента
$ 1 за тон, предмет на корекция всяка година на 30 юни в
съответствие с процентното увеличение на средната
миннодобивна стойност на Collie въглища за годината
завършваща на тази дата, при сравнение със съответстващата
стойност на Collie въглища за годината, завършваща на 30 юни
1981 г.

Въглища (включително
лигнитни въглища)
не изнесени
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Експортирани

7½%
Ставката е
(а) ако е продаван като концентрат, 5 % от стойността на
концесионната роялти;
(b) ако е продаван в метална форма, 2½% от
стойността на концесионната роялти; или

Кобалт

(c) ако е продаван като никелов вторичен продукт
(d) (i) в периода започващ на 1 юли 2000 и завършващ на 30
юни 2005
(I) 2½% от стойността на роялти; или
(II) ако е направен избор според регламент
86AB(2), изчислената ставка
в съответствие с формулата, представена
в подпараграф (ii);
(ii) след 30 юни 2005 г., ставката се изчислява
съгласно следната формула.
където
P = брутната цена на метала кобалт за тон f.o.b. в австралийската
валута или нейния изчислен еквивалент, използван за целите на
изчисляване на реалната продажна цена кобалтов метал в никел
съдържащи
продукти (при обичайни условия на продажба, без специални
отстъпки);
U = броя на единиците на всеки сто от метала кобалт в
продадените никел-съдържащи продукти.
R е концесионната роялти
Строителен варовик

30 цента
Ставката е
(а) ако е продаван като концентрат, 5 % от стойността на
концесионната роялти;
(b) ако е продаван в метална форма, 2 ½% от стойността на
роялти или (в) ако е продадено като продукт със съдържание
на никел след 30 юни 2005 г., ставката се изчислява в
съответствие със следната формула

Мед

където
P = брутната цена на метала мед за тон f.o.b. в австралийската
валута или нейния изчислен еквивалент, използван за целите на
изчисляване на реалната продажна цена меден метал в никел
съдържащи
продукти (при обичайни условия на продажба, без специални
отстъпки);
U = броя на единиците на всеки сто от метала мед в
продадените никел-съдържащи продукти.
R е концесионната роялти
Диамант
Доломит
Фелдшпат
Гранат

7½%
30 цента
5%
Ставката ще бъде
(а) 5% за обичайните степени на гранат, включително тази,
използвани за пясъкоструйна обработка и филтриране;
b) 2 ½% за по-високи технологични степени, включително тези,
използвана за
гранатова шкурка и полиращи цели,
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от стойността на роялти, изчислена на базата на найблизкото възможно пристанище, ако се експортира.
Скъпоценни
камъни

7½%

Чакъл

30 цента

Гипс

30 цента

Илменит

5% от стойността на роялти, но върху илменитни концентрати,
използвани като изходен материал в завод за обогатяване на
илменит на производителя или на юридическо лице, което е
свързана с производителя корпорация (т.е. преработвателен завод,
който използва всеки метод, способен да произвежда или
предназначен да произвежда обогатен илменит, съдържащ средно
съдържание на титанов диоксид (TiO2) не по-малко от 90
процента) в Западна Австралия на курс от $ 1.50 за тон на
концентриран илменит , подаден в завода, да се коригира всяка
година на 30 юни в съответствие с
процентното движение в средната F.O.B. експортна цена на
всички продажби за насипни илменитни концентрати от
Западноавстралийско производство за годината, приключваща на
тази дата, в сравнение със съответната цена на всички продажби
за насипни илменитни концентрати от Западноавстралийско
производство за годината, приключваща на
30 юни 1987.

Желязна руда
руда на късове

7,5%

Дребна руда

5,625%

Обогатена руда

5%

Каолин

5%
Ставката е
(а) ако е продаван като концентрат, 5 % от стойността на
концесионната роялти;
(b) ако е продаван в метална форма, 2½% от стойността на
концесионната роялти.

Олово

Лейкоксен
Варовик включително
варовиков пясък и миден
пясъци (използван като
неутрализиращ агент)

5%
30 цента

Литиеви минерали

5%

Манган

7½%

Манган (обогатен от
производителя в Западна
Австралия по начин,
различен от промиване,
сушене,
раздробяване или пресяване)
Металургичен варовик вкл.
варовиков пясък и миден
пясък
Никел

5%

50 цента

Според съответната формула:
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Където P = брутната цена на метала никел за тон f.o.b. в
Австралийска валута или изчисления й еквивалент, използван
за целите на калкулирането на реалната продажна цена на
съдържащия никел продукт (при обикновени търговски
условия, без специални отстъпки)
Където U = броя на единиците на всеки сто от метала никел в
продадените никел-съдържащи продукти.
Където R = концесионната роялти.
Охра

5%

Платиноиди
Скали

2½%
30 цента

Рутил

5%

Сол

30 цента

Пясък

30 цента

Полускъпоценни камъни
(включително образци от
камъни )
Кварц

7½%

50 цента

Сребро

2½%

Спонголит
Слюда
Тантал

5%
50 цента
Ставката е
(a) в периода, започващ на 1 януари 2003 и завършващ
на 30 юни 2003
(i) 3.3% от стойността на роялти, ако е продаван като
концентрат;
(b) в периода започващ на 1 юли 2003 и завършващ на
30 юни 2004.(ii) (ii) 3.3% от стойността в концентрирана
форма, ако е преработен впоследствие преди
продажбата;
(i) 4.1% от стойността на роялти, ако е продаван като
концентрат;
(ii) 4.1% от стойността в концентрирана форма,
ако е преработено впоследствие преди
продажбата; и
(c) на или след 1 юли 2004
(i) 5% от стойността на роялти, ако е продадено като
концентрат;
(ii) 5% от стойността в концентрирана
форма, ако е преработен впоследствие
преди продажбата;.

Калай

2 ½% от стойността на роялти от метала калай, когато се продава в
тази форма, или, когато се продава в всяка друга форма, 2 ½% от
стойността на съдържащия се калай, изчислен по текущата цена
на метала калай, използван за целите на продажбата

Ванадий

Повече от
(а) 5% от сумата, изчислена чрез приспадане от стойността на
роялти на ванадиев пентоксид, произведен от ванадий,
такива разходи за производство този ванадиев
пентаоксид, които са разрешени от министъра след
консултация с лицето, задължено да плати роялти; и
(b) 1,5% от брутната фактурна стойност на ванадиев
пентоксид , произведени от ванадий.
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Ставката е
(а) ако е продаван като концентрат, 5 % от стойността на
концесионната роялти;
(b) ако е продаван в метална форма, 2½% от стойността на
концесионната роялти.

Цинк

Цирконий
Всеки друг минерал, изброен
в тази таблица, с изключение
на метала злато по смисъла на
регламент 86АА

5%
Ставката е
(а) ако е продаван като раздробен или пресят материал,
7,5% от стойността на концесионната роялти; или
(b) ако е продаван като концентрат, 5 % от стойността на
концесионната роялти;

[Регламент 86 изменен в Държавен вестник 6 август 1982 p. 3099; 21 август 1987 p. 3268; 20 май 1988 p. 1706; 22 юни
1990 p. 3073; 18 декември 1992 p. 6127; 19 май 1995 p. 1881; 15 декември 1995 p. 6115; 3 октомври 1997 p.5531; 17 март
1998 p. 1434-5; 19 ноември 1999 p. 5791-2; 16 юни 2000 p. 2954-6; 30 юни 2000 p. 3473-4; 5 януари 2001 p. 125; 27 април
2001 p. 2202; 17 август 2001 p. 4347; 14 декември 2001 p. 6405; 8 февруари 2002 p.607; 23 юли 2002 p. 3425; 27 август
2002 p. 4356-7; 13 декември 2002 p. 5805.]
86AA. Ставки на роялти по отношение на златото
(1) Когато се произвежда метал злато от злато като материал, който е произведен или добит от минно
имущество, се заплаща роялти за минната имущество от титуляра или заявителя,.
(2) никои роялти не са дължими по отношение на метал злато, произведен преди началото на периода,
посочен в разпоредба (3).
(3) Ставката на роялти, дължими за метал злато, произведен по време на период, започващ на 1 юли 1998 г.
и завършващ на 30 юни 2000 г. е 1.25% от стойността на роялти на произведения метал злато .
(4) При условията на разпоредба (5), размерът на роялти, дължими за метал злато, произведен след 30 юни 2000 г.
е 2,5% от стойността роялти на произведения метал злато.
(5) Ако по време на период, започващ от 1 юли 2000 г. и приключващ на 30 юни 2005 г., средната спот цена на
златото за 1/4 е по-малко от $ 450 за тройунция в австралийската валута, размерът на дължимото роялти, за
метал злато , произведен през това тримесечие е 1,25% от стойност на роялти на произведения метал злато. (6)
Въпреки всичко, в настоящия регламент, роялти не се дължи за първите 2 500 унции злато метал, произведен
през финансовата година от материал, съдържащ злато, произведен или добит от същия проект за роялти за
злато.
(7) Стойността на роялти за произведения метал злато се изчислява за всеки месец през съответното тримесечие, като се
умножи общият метал злато, произведен през този месец по средната спот цена на златото за този месец.
(8) Ако материалът, съдържащ злато се доставя в рафинерия в рамките на 3 месеца след него, или материал съдържащ
злато, от който е произведен, е взет от земята (а) металът злато трябва да се счита, че е произведен от материала, съдържащ злато по времето на доставка до
рафинерията; и
(b) за количество на метал злато се счита произведеното от материал, съдържащ злато
и доставено в рамките на определен период и е (i) действително произведеното количество, според установеното от генералния директор на мините от
доставчика след като това количество бъде потвърдено от рафинера, или
(ii) количеството, определено от генералния директор на мините, след консултация с доставчика, да бъде
разумна преценка на съдържанието на метала злато.
(9) Ако металът злато се произвежда или добива във форма, която е приемлива за доставка до рафинерия,
но разпоредба (8) не се прилага (а) металът злато трябва да се разглежда като произведен от материал, съдържащ злато по времето, в което е взето
решение съгласно параграф (b) по отношение на количеството метала злато, което се съдържа в материала,
съдържащ злато; и
(b) металът злато трябва да се разглежда като произведен от материал, съдържащ злато по времето в което е
количеството, определено от генералния директор на мините, след консултация с лицето, което дължи роялти, за да
бъде разумна оценката на съдържанието на метала злато.
(10) Ако —
а) след като се определи количество съгласно разпоредба (8) (б), (ii) като адекватна преценка на съдържанието на
метала злато от материал, съдържащ злато, доставен до рафинерия, генералният директор на мините е уверен от
информацията, предоставена от доставчика, че количеството на метала злато, което е фактически произведено от
материала, съдържащ злато, се различава от очакваното количество ; или
(b) след като се определи количество съгласно разпоредба (9) (b) като адекватна преценка на съдържанието на
метала злато от материал, съдържащ злато, генералният директор на мините е уверен от информацията,
предоставена от доставчика, че материалът съдържащ злато е доставен до рафинерия и, че количеството на метала
злато, фактически произведено от материал съдържащ злато, се различава от очакваното количество, трябва да се
направи необходимата корекция и да бъде взета под внимание при следващото плащане на роялти, направено след
като тази информация е дадена на Генералният директор на мините.
(11) В този регламент —
"доставчик" означава лице, което произвежда материала, съдържащ злато, който се доставя до рафинерия;
"материал, съдържащ злато " е материал от всякакъв вид, съдържаща злато;
"Златен метал" означава златото, което с чистота поне 99,5%;
"Проект на роялти за злато " означава (а) предмет на разпоредба (12), аренда за миннодобив или, ако има повече от една, всички аренди за
миннодобив, от които някой произвежда или добива материал, съдържащ злато, който се обработва или
преработва в общи (i) съоръжения за преработка; или
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(ii) комбинация от съоръжения за преработка; или
(b) друг подобен режим на производство, за придобиване или преработване на материал, съдържащ злато,
както е определен от министъра според разпоредба (13) (а);
"Спот цената на златото" означава (а) фиксирана цена на Лондонския пазар на скъпоценни метали за метала злато, известен също като "London Fix
PM", превърната в австралийската валута, или
(b) друга подобна цена определена от министъра според разпоредба (13) (б), "минно
имущество" включва земи предмет на заявление за минно имущество; "рафинер" означава
операторът на рафинерията;
"Рафинерия" означава място, където се произвежда метал злато ;
"съоръжение за преработка" означава всеки завод , в който материалът, съдържащ злато се обработва или
преработва, но не включва рафинерия.
(12) Генералният директор на мините може да одобри в писмен вид арендите за миннодобив да се считат за отделни
проекти за роялти за злато, както е посочено в одобрението, ако е убеден, че те не се държат от едно и също лице или
от лица, между които генералният директор на мините смята, че съществува такава връзка, че арендите за миннодобив
могат справедливо да бъдат третирани като формиращи част от един и същи проект за роялти за злато.
(13) Министърът може, с известие, публикувано в Държавен вестник (а) да определи режима за производство, придобиване или обработване на материал, съдържащ злато за
целите на параграф (б) от определението за "проект на роялти за злато" в разпоредба (11), или да измени или
отмени такова определение;
(b) да определи цена за целите на параграф (b) от определението за "спот цена на златото" в разпоредба (11),
или да измени или отмени всяко такова решение.
[Регламент 85AA включен в Държавен вестник 3 октомври 1997 р. 5531-3. изменен в Държавен вестник 24 април 1998 p.
2153; 14 април 2000 p. 1891; 14 декември 2001 р. 6406.]
86AB. Ставка за плащане на роялти по договаряне за кобалт, продаван като продукт съдържащ никел
(1) В този регламент —
"период за плащане на роялти по договаряне" означава периодът, започващ на 1 юли 2000 г. и завършващ на 30 юни
2005 г.; "ставка за плащане на роялти по договаряне" означава ставката на роялти, изчислена в съответствие с
формулата, посочена в точка (с), (ii), на артикула , свързан с кобалт в колона 3 на таблицата към регламент 86.
(2) Лице, задължено да плати роялти за кобалт по време на периода за плащане на роялти по договаряне може да избере в
писмена форма да плати ставка за плащане на роялти по договаряне по отношение на целия кобалт, продаван като
производен на никел продукт от това лице. (3) избор съгласно разпоредба (2) трябва да се направи (а) по начин и форма, одобрени от генералния директор на мините и
(b) преди края на първото тримесечие, по отношение на които се прилага ставката за плащане на роялти по
договаряне.
(4) избор съгласно разпоредба (2) не може да бъде отменен.
(5) Въпреки всичко, в регламент 86, ако човек прави избор съгласно разпоредба (2), не са дължими роялти по отношение
на първите 300 тона кобалт, продаван като производен на никел продукт от това лице по време на—
(а) периода, започващ на първия ден на първото тримесечие, по отношение на който се прилага ставката за
плащане на роялти по договаряне и завършващ на следващия 30 юни, или
(b) всяка следваща финансова година в срока за плащане на роялти по договаряне.
(6) Ако се направи избор според разпоредба (2) от две или повече лица, които са –
(а) титулярите на или кандидати за същото минно имущество , или
(b) свързани корпорации, тогава тези лица се считат за същото лице за целите на разпоредба (5).
[Регламент 85AA включен в Държавен вестник 16 юни 2000 р. 2956-7.]
86A. Плащане на роялти
(1) роялти за минерал ще се плащат на Отдела в Пърт.
(2) При условията на настоящия регламент, роялти за минерал трябва да се изплащат в рамките на 30 дни след края на
тримесечието, през което е било произведено или добито съответното количество на минерала.
(3) В случай на метал злато, роялти трябва се изплащат в рамките на 30 дни след края на тримесечието, през което
металът злато следва да се е бил произведен, поради Регламент 86AA .
(4) В случай на никел или продукт със съдържание на никел, роялти, които не са на основата на стойност на роялти, се
изплащат до 30 дни след края на тримесечието, през който никел или никелсъдържащия продукт е бил продаден.
(5) В случай на минерал, за който роялти е на базата на стойността на роялти, според предмета на регламент (6),
роялти се изплаща в рамките на 30 дни след края на тримесечието, през което брутната стойност на фактурата на
минерала (или която и да е част от тази стойност) е била платена от купувача на минерала.
(6) Ако брутната стойност на фактурата на минерала се изплаща с частични плащания, роялти за минерала могат да
бъдат изплатени на частични плащания в съответствие с разпоредба (7).
(7) За целите на вторичното законодателство (6), частично плащане на роялти за минерал (а) се заплаща в срок до 30 дни след края на тримесечието, през който е направено частично плащане на
брутната фактурна стойност на минерала от купувача на минерална; и
(b) предмет на разпоредба (8), има същото съотношение към общия размер на роялти, дължими за минерала както
частичното плащане, посочен в параграф (а) спрямо брутната фактурна стойност на минерала.
(8) Ако генералния директор на мините е уверен от информацията, предоставена от лицето, задължено да плати роялти,
че сумата на частичното плащане на роялти е неправилна поради погрешно изчисляване на брутната стойност на
фактура или допустими удръжки или по някаква друга причина, ще бъдат направени необходимите корекции и могат
да бъдат взети под внимание в следващото частично плащане на роялти, след като информацията е дадена на
генералния директор на мините.
(9) Настоящият регламент не се прилага по отношение на роялти, дължими според за Регламенти за миннодобив 2002
(Ellendale Diamond Royalties) . [Регламент 86A включен в Държавен вестник 14 декември 2001 p. -7; изменен в
Държавен вестник 8 февруари 2002 р. 607.]
86B. Недвижимо имущество в област на напояване Carnarvon
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Независимо от разпоредбите на Регламент 86 (2) титулярът на минно имущество в рамките на област на напояване
Carnarvon , създаден по силата на раздел 28 (1) (а) на правата в Закона за водите и напояването 1914, е освободен от
плащане на роялти за пясък, получен от това минно имущество.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 6 август 1982 р. 3099.] [86C. Отменен в Държавен вестник от 3
октомври 1997 p. 5533.]
86D. Освобождаване по отношение на някои глини, чакъл, варовик, скали или пясък
Независимо от разпоредбите на регламент 86, титулярът на минно имущество, който използва в хода на минни
операции глина, чакъл, варовик, скали или пясък, които не (а) се продават, или
(b) се използват за преработка или производствени цели, са освободени от плащане на роялти по отношение на тях.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 12 ноември 1982 р. 4490.]
86E. Освобождаване по отношение на скала за Eyre Highway …
Независимо от разпоредбите на Регламент 86, не се дължи роялти за скали, продадени от Central Norseman Gold
Corporation Ltd на отдела, който основно подпомага министъра, за когото администрацията на Закона за главните
пътища 1930 се ангажира да прилага този закон, когато тази скала трябва да се използва в модернизирането на участък
Norseman от магистрала Eyre.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 3 юли 1992 р. 2973;
Изменен в Държавен вестник от 4 април 1997 p. 1779.]
86F. Освобождаване от плащане на роялти
(1) Въпреки всичко в регламент 86, 86AA или Регламенти за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties), ако
министърът е уверен в конкретен случай, че са налице обстоятелства, обосноваващи освобождаването от роялти,
министърът може да определи, че в този случай размерът на дължимите роялти(а) съгласно регламент 86, за всеки минерал, произведен или добит, докато решението е определено да се прилага;
(b) по силата на регламент 86AA, за метала злато, произведен или добит докато решението е определено да се
прилага; или
(c) Според Регламенти за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties), за диамант, добит докато решението е
определено да се прилага, трябва да бъде въз основа само на част от базата на роялти, както е посочено в
решението.
(2) Въпреки регламент 86А или Регламенти за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties) определяне според
разпоредба (1) може да определя времето и начина за изплащане на роялти. (3) В този регламент —
"Обстоятелствата, обосноваващи освобождаване от роялти" означават обстоятелства, които отговарят на
критериите за разрешаване на освобождаване от роялти, които министърът е публикувал в Държавен вестник;
"метал злато " има същото значение, както в регламент 86AA (11);
"база за роялти" означава (а) в случай на метал злато, реализираната стойност на метала злато, по отношение на която се дължат роялти;
(аа) в случай на диамант, добит от лицензионна такса върху миннодобив Ellendale, както е определено в Регламенти
за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties), всичко, съгласно което тези регламенти определят ставката за
роялти, дължими за този минерал;
(b) в случай на всеки друг минерал, всичко съгласно което регламент 86 определя ставката на роялти, дължими за
този минерал.
[Регламент 86A включен в Държавен вестник 14 април 2000 p. -2; изменен в Държавен вестник 8 февруари 2002 р. 6078.]
87. Министърът може да определи стойността на минерал за целите на изчисляване на роялти
(1) Когато роялти са били платени по силата на регламент 86 или 86AA и министърът е на мнение, че
стойността на роялти, върху която се основават роялтите, не е вярна или справедлива стойност, според която да се
изчислява роялти, защото (а) стойността на роялти не се отразява пазарната стойност на минерала към датата , на която минералът е
продаден за първи път;
(b) допустимите удръжки, използвани за изчисляване на стойността на роялти са прекомерни, като се има предвид
вида на продажба, или
(c) титулярът или заявителят на арендата за миннодобив не е доказал на Министъра, в рамките на срока, определен
от министъра, че първата продажба на минерала е истинска търговска сделка и не е било основно с цел свеждане до
минимум на дължимите роялти, министърът трябва да определи стойността на минерала като вземе предвид
пазарната стойност за този вид минерал, оценен по пазарни цени към датата на първоначалната продажба на
минерала, за съответния вид продажба.
(2) Когато стойността се определя от министъра според разпоредба (1), роялти се оценяват по съответната ставка по
силата на Регламент 86 или 86AA, все едно тази стойност е стойността на роялти.
[Регламент 85B включен в Държавен вестник 20 май 1988 p. 1706; изменен в Държавен вестник 3 октомври 1997 р.
5533; 14 декември 2001 p. 6407;13 декември 2002 p. 5805.]
87A. Известие за определяне и оценка съгласно регламент 87
(1) Когато министърът вземе решение съгласно регламент 87, той трябва да даде предизвестие за това решение и оценка
на дължимите роялти, след като се вземат предвид всички средства вече платени, което да се връчи на лицето, което
дължи роялти.
(2) Лице, на което е връчено предизвестие по разпоредба (1) заплаща в Отдела в Пърт, роялти, в дължимия размер в срок
от 14 дни от връчването на предизвестието.
[Регламент 85AB включен в Държавен вестник 20 май 1988 р. 1706.]
87B. Документи
(1) Титулярът или заявителят на арендата за миннодобив ще води или направи така, че да се съхраняват тези
документи по отношение на минерала, произведен или добит от това имущество под аренда или от земя, предмет на
заявление за аренда за миннодобив, тъй като те са необходими - (а) за да предоставят верни и пълни данни за
(i) количеството на подземното богатство; и
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(ii) всяка продажба на този минерал, включително време, дестинация, стойност и количество на
продажбата; и
(b) да обосноват съдържанието и изчисленията за всички декларации за роялти, изпратени по силата на регламент
85B или Регламенти за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond Royalties) по отношение на минерала и да запазят тези
документи за период от 7 години след приключване на продажбата на минерала, или от плащането на роялти, в
зависимост от това кое от двете е с по-късна дата.
(2) Лице, което наруши разпоредба (1) извършва правонарушение.
[регламент 87B включен в Държавен вестник 20 май 1988 p. 1706; изменен в Държавен вестник 14 декември 2001 р.
6407- 8; 8 февруари 2002 р. 608.] 88. Отменен в Държавен вестник от 31 май 1991 p. 2699.]
89. Събираемост на роялти
Всяка сума на роялти, дължими по силата на тези регламенти или Регламенти за миннодобив 2002 (Ellendale Diamond
Royalties) и неизплатени, могат да бъдат събрани от министъра от името на Короната като събиране на дълг, дължим на
Короната във всеки съд от компетентна юрисдикция.

A1.4 ЕВРОПА
Финландия
1. Резюме
Във Финландия държавата не събира роялти, а вместо това се плаща "такса за
миннодобив" на собственика на земята.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за минното дело (Регламент 17.9.1965/503 актуализиран на 15 юли
1997 г.)
Неофициален превод
§45
1. Титулярът на концесията като компенсация за изкопаемите подземни богатства, които е
използвал, освен ако не е съгласувано друго, за всяка календарна година ще плати на
собственика на земята, за раздробените и извадени на повърхността изкопаеми
минерали в рамките на концесията, разумна минна такса, за определянето на която
трябва да се отчете стойността на изкопаемите минерали, тяхната полезност,
реализация на пазара и други фактори, засягащи икономическата стойност на
изкопаемите минерали. Минната такса се определя от министъра на търговията и
индустрията след изслушване на Минния Комитет.
2. В случай, че има няколко собственика на земята, минната такса, дължима към тях ще
бъде разделена между тях според дела на всеки в площта на концесията.

Източник: http://www.gsf.fi/explorl, преглеждана на 14 януари 2005 г.
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Русия
1. Резюме
Русия налага ad valorem тип роялти според Федерален Закон 126-FZ.
Ставките са определени от вида на подземното богатство и се движат в рамките на около 3
и 8 процента. Ставките се намалят чрез прилагане на коефициент от 0,7 към ставката, в
случай когато минералите, които се добиват са открити от данъчно задълженото лице.
Роялти се разпределят към централното, провинциалното и местното правителство
в съответствие с предвидените от законодателството проценти, които варират според класа
на минерала.
2. Извадки от законодателни източници
Обърнете внимание, че данъчното законодателство на Русия е склонно към много чести
промени и на следния текст не може да се разчита. Той се дава само с пояснителна цел.
ФЕДЕРАЛЕН ЗАКОН № 126-FZ ОТ 8 АВГУСТ 2001 С ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧАСТ 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И С
ПРИЗНАВАНЕ ЗА НЕВАЛИДНИ ОТДЕЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ (с
изменения и допълнения от 31 декември 2001, 29 май 2002, 7 юли 2003 г.)
Приет от Държавната Дума на 13 юли 2001 г., одобрен от Съвета на Федерацията на 20 юли 2001 г.
Неофициален превод
…
Глава 26: Данък върху добиването на минерални ресурси
Член 334. Данъчно задължени лица
За данъкоплатци на данък върху добиването на минерални ресурси (наричани по-долу в настоящата глава
"данъчно задължени лица") се считат организации и индивидуални предприемачи, припознати като ползватели
на недра според законодателството на Русия.
Член 335. Регистрация като данъчно задължено лице
1. Данъкоплатците трябва да се регистрират като данъкоплатци на данък върху добива на минерални ресурси
(наричан по-долу "данъкът") в мястото, където е участъкът на предоставените за ползване от данъчно
задълженото лице недра по смисъла на законодателството на Русия, освен ако не се изисква друго по точка
2 на настоящия член.
2. Данъчно задължените лица, които извършват добив на минерални ресурси върху континенталния шелф
на Руската Федерация, извън икономическата зона на Руската Федерация и също така извън територията
на руската Федерация, ако събираемостта се осъществява на териториите, намиращи се под юрисдикцията
на Руската Федерация (и също така наета от чужди държави или използвана по силата на международно
споразумение) в участък на отдадени недра за ползване от данъчно задълженото лице ще са субект на
регистриране като данъкоплатци на таксата по местонахождението им.
Член 336. Данъчна основа
1. Данъчната основа за целите на данъка върху добива на минерални ресурси (по-нататък в тази глава
наричан "данък") е, както следва, освен ако не се изисква друго, от точка 2 от настоящия член:
1) добивът на минерални богатства от недрата на територията на Руската федерация в подпочвения
участък, предоставен на данъчно задълженото лице за употреба в съответствие с руското
законодателство;
2) минерални ресурси, добити от производствени отпадъци (разрушена скала), ако такъв добив е обект
на отделно лицензиране по руското законодателство относно недрата;
3) добив на минерални ресурси от недрата извън територията на Руската
Федерация, ако добивът се извършва на територии под юрисдикцията на Руската федерация (а
също и наети от чужди държави или по силата на международен договор) в участък на недрата,
предоставен за ползване от данъчно задълженото лице.
2.
За целите на настоящата глава не се счита за облагаемо следното:
1) често срещащи се минерални ресурси , добити от индивидуален предприемач и използвани от него
директно за лична консумация;
2) минераложки, палеонтоложки и други продукти, извлечени (събрани) от геоложки колектори;
3) минерални ресурси, извлечени от недрата в случай на образуване, употреба, реконструкция и ремонт
на специално защитените геоложки обекти с научната, културната, естетическа, санитарна,
рехабилитационна или друга обществена значимост. Процедурата за признаване на геоложки
обекти като специално защитени геоложки обекти с научната, културната, естетическа, санитарна,
рехабилитационна или друга обществена значимост се определя от правителството на Руската
федерация;
4) минерални ресурси, добити от миннодобивно преработвателно предприятие или собствени отпадъци
от преработвателно предприятие, свързано с миннодобив (разрушена скала), ако извличането им е
било облагаемо преди.
Член 337. Добити минерални ресурси
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1.

За целите на настоящата глава минерални ресурси, посочени в т. 1, член 366, извлечени минерални ресурси.
Тук "минерални ресурси" означава продукта от добивната промишленост, който се съдържа в минералната
суровина (скали, флуиди и друга форма) практически добити (извлечени) от недрата (отпадъци, разрушена
скала), като първите са в съответствие с държавен стандарт на Руската федерация, индустриален стандарт,
регионален стандарт, международен стандарт по отношение на нейното качество или при липсата на такива
стандарти по отношение на специфичен събран минерална ресурс, в съответствие със стандарт на
организацията (предприятието) ,наричан по-долу"стандарти за качество".
2.
По-долу са показани видове минерални ресурси:
1) промишлени въглища, битуминозни въглища и горими шисти;
2) торф;
3) въглеводородна суровина:
без вода, без сол и стабилизиран нефт, кондензат от от находища на нефт и газ;
кондензат от газ от находища на газов кондензат, който е претърпял разделяне, отделяне на
водата,отстраняване на седименти чрез лека фракция и отстраняване на други добавки;
горим природен газ от находища на газ и газов кондензат;
горим природен газ от нефт (газ и нефт, нефт и газ) и находища на нефт и газов кондензат
(наричани по-долу нефтен газ);
4) промишлени руди:
на черни метали (желязо, манган, хром);
цветни метали (по-специално, алуминий, мед, никел, кобалт, олово, цинк, калай, волфрам,
молибден, антимон, живак, магнезий);
редки метали, които се срещат в собствените си залежи (титан, цирконий, ниобий,
редкоземни елементи, стронций, литий, берилий, ванадий, германий, цезий, скандий, селен,
цирконий, тантал, бисмут, рений, рубидий);
радиоактивни метали (уран и торий);
многокомпонентни сложни руди;
5) полезните компоненти на многокомпонентна сложна руда, извлечени от нея, в случай
че се изпращат за по-нататъшна преработка (механична обработка, технологичен процес). Продукт,
получен чрез по-нататъшна обработка на многокомпонентна комплексна руда в съоръжение за
производство чрез механична обработка на метал (механична обработка, технологичен процес),
няма да се счита за
извлечен минерален ресурс;
6) миннодобив на химически неметални суровини (апатит-нефелиник и фосфоритни руди, соли на
калий, магнезий и скали, бор руди, натриев сулфат, природна сяра и сяра в нефт, газ, желeзен
пирит и комплексни рудни находища, барит, йод,бром, флуорит, земни бои (минерални
пигменти), карбонатни скали и други видове неметални минерални суровини за химическата
промишленост и индустрията на минерални торове);
минни неметални суровини (абразивни скали, сърцевина на кварц (с изключение на кварц със
специална чистота и пиезо-оптични суровини), кварцити, карбонатни скали за металургията,
кварц-фелдшпат и силикатни суровини, стъклени пясъци, природен графит, талк
(стеатит), талк магнезит, пирофилит, слюда мусковит, слюда флогопит, вермикулит, огнеупорни
глина за производството на сондажни шлам и сорбенти, други минерални ресурси, които не са
включени в други групи); битуминозни скали (битуминозни скали, асфалт и асфалтови скали);
7) редки метални суровини (микроелементи) (по-специално, индий, кадмий, телур, талий, галий), както
и други събрани минерални ресурси като свързани компоненти в рудите на други минерални
ресурси;
8) неметални суровини, които основно се използват в строителната индустрия (гипс, анхидрит, природна
креда, доломит, варовиков флюс, варовик, варовикови скали за производството на вар и цимент,естествен
строителен пясък, камъчета, чакъл, смеси от пясък и чакъл, строителен камък, фасаден камък, мергели,
глини и други неметални минерални ресурси , използвани в строителната индустрия);
9) качествени пиезо-оптични суровини, кварцови суровини със специална чистота и суровини от
скъпоценни камъни с високо качество (топаз, нефрит, нефрит, родонит, лазурит, аметист, тюркоаз,
ахат, яспис и др.);
10) естествени диаманти и други скъпоценни камъни от скали, чакъл и изкуствени находища, в
частност, в груб вид, подбрани и класифицирана камъни (естествени диаманти, рубин, изумруд,
сапфир, александрит, кехлибар);
11) концентрирани и други полу-продукти, съдържащи благородни метали (злато, сребро,
платина, паладий, иридий, родий, рутений, осмий), получени при добив на скъпоценни камъни,
т.е. извличане на благородни метали от скала (руда), чакъл и изкуствени находища;
12) натурална сол и чист натриев хлорид;
13) подземни води, съдържащи минерални ресурси и или природни ресурси за медицинско лечение
(минерална вода) или използвани в производството на топлинна енергия.
3. Добит минерален ресурс се определя поотделно за всеки вид минерален ресурс, посочен в т. 2 от настоящата
член. Освен това, извлечен минерален ресурс се включва без ограничение минерален ресурс, получен от
минерална суровина чрез обработвателни технологии, които са специални видове изкопни работи (поспециално, подземна газификация и излужване, драгиране и хидравлично извличане в находища на чакъл,
хидродобив), а също и процесите, класифицирани в съответствие с минерални лицензи като специален вид
за добивни работи (по-специално, минерално добиване на ресурсите от горните пластове или
хвостохранилища за механична обработка на руда , събиране на нефтени разливи чрез специализирани
машини).
Член 338. Данъчна основа
1. данъчно задълженото лице трябва да бъде отговорно за определяне на данъчната основа по отношение на
всички извлечени минерални ресурси (по-специално, полезни компоненти и подземни води, извлечени от
почвата във връзка с добития основен минерален ресурс).
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2.

Данъчната основа се определя като стойността на добитите минерални ресурси, освен ако
не се изисква друго съгласно настоящия член. Стойността на добитите минерални ресурси се определя в
съответствие с член 340.
3. Количеството на добитите минерални ресурси се определя в съответствие с член
339 от настоящия закон.
4. Данъчната основа се определя поотделно за всеки вид добит минерален ресурс, определен съгласно член
337.
Член 339. Определяне на количеството на добития минерален ресурс
1. Данъчно задълженото лице трябва да бъде отговорно за определяне на количеството на добития минерален
ресурс.В зависимост от вида на добития минерален ресурс неговото количество се определя в нетно тегло или обем
единици.
2. Количеството на извлечения минерален ресурс се определя пряко (чрез прилагането на измервателни
средства и устройства) или индиректно (чрез изчисления, от показатели на съдържанието на добития
минерален ресурс в минерални суровини (отпадъци,разрушена скала), добити от недрата , освен ако не се
изисква друго според т. 3 от настоящия член. Ако не е невъзможно да се определи количеството на
добитите минерални ресурси от прекия метод ще се прилага косвен метод. Методът, прилаган от данъчно
задълженото лице за определяне на количеството на добития минерален ресурс, подлежи на одобрение в
рамките на счетоводната философия на данъчно задълженото лице за целите на данъчното облагане и то
се прилага от данъчно задълженото лице през целия период на извличане на минералния ресурс. Методът
за оценка на количеството на минералния ресурс, одобрен от данъкоплатеца, може да бъде променен,
само ако са въведени промени в техническия проект за добив в рудните залежи във връзка с промени в
добивната технология, използвана от данъчно задълженото лице. Тук, ако данъчно задълженото лице
прилага пряк метод за оценка на количеството минерален ресурс, количеството на добития минерален
ресурс се определя с отчитането на действителната загуба на минералния ресурс.
3. Когато се добиват благородни метали от скала (руда), чакъл и изкуствени находища, количеството на
добития минерален ресурс се определя в съответствие с данните от задължителните документи за добив,
водени съгласно законодателството на Руската федерация за благородни метали и скъпоценни камъни.
Късове на благородни метали, които не са предназначени за преработка, се записват отделно и не се
включват в количеството на добития минерален ресурс, посочено в параграф 1 на настоящата позиция.
Освен това, данъчната основа се определя поотделно по отношение на такива късове.
4. Когато скъпоценни камъни са извлечени от скали, чакъл и изкуствени находища, количеството на
извлечения минерален ресурс се определя след първичното сортиране, първичното класифициране и
първичната оценка на необработени камъни. В този случай уникални скъпоценни камъни се записват
отделно и данъчната основа се определя поотделно по отношение на тези камъни.
Член 340. Процедура за оценяване на добив на минерални ресурси, когато данъчната основа се
изчислява
1. Данъчно задълженото лице трябва да бъде отговорно за оценяването на извлечените минерални ресурси по
един от посочените по-долу методи:
1) въз основа на преобладаващите продажни цени на данъчно задълженото лице за съответния
данъчен период, без да се отчитат държавните субсидии;
2) въз основа на продажните цени на добития минерален ресурс на данъчно задълженото
лице, преобладаващи в съответния данъчен период;
3) въз основа на номиналната стойност на добитите минерални ресурси.
2. Ако данъчно задълженото лице прилага методът на оценка, посочен в Подпозиция 1, т. 1 от настоящия член,
стойността на единица добит минерална ресурс ще се оценява на база на постъпленията определени с
продажните цени на данъчно задълженото лице на извлечения минерален ресурс , преобладаващ в текущия
данъчен период (или при липса на такъв, в предходния данъчен период), без да се отчитат субсидии от
бюджета, насочени към възстановяване на разликата между цената на едро и номиналната стойност. В такъв
случай постъпленията от продажбата на извлечения минерален ресурс, ще се определят въз основа на
продажните цени (без сумата на субсидии от бюджета), определени при спазване на разпоредбите на член 40.
За целите на настоящата глава сумата от разходите за доставка ще включват разходи, направени за мита и
такси, свързани с външнотърговски сделки, разходите, направени чрез доставка (транспортиране) на добития
минерален ресурс от склада за готова продукция (център за записи, вход на магистралния тръбопровод ,
център за доставка до потребителите или за преработка, мрежа от преградни пунктове на получателя и други
подобни условия) до получателя, а също и задължителните разходи за застраховане на товара, изчислени
съгласно руското законодателство.
За целите на настоящата глава разходи за доставка (транспорт) , свързани с движението на добития
минерален ресурс до получателя, включват в частност разходите за доставка (транспорт) с помощта на
основните тръбопроводен, железопътен, воден и други средства за транспорт, разходите за дрениране,
пълнене, товарене, разтоварване и претоварване, такси за пристанищни услуги и спедиционни
транспортни такси.
Оценката се извършва по отделно за всеки вид добит минерален ресурс въз основа на продажните цени за
съответния добит минерален ресурс.
Стойността на извлечения минерален ресурс се определя като количеството на извлечения минерален ресурс,
изчислено съгласно член 339 по единичната стойност на извлечения минерален ресурс, изчислена по
настоящата точка.
Единичната стойност на извлечения минерален ресурс, се изчислява като съотношение на приходите от
продажба на добития минерален ресурс, изчислени по настоящата точка към количеството на продадения
добит минерален ресурс.
3. Ако няма държавни субсидии за продажните цени на извлечен минерален ресурс, данъчно задълженото лице
ще прилага метода за оценка, посочен в Подточка 2. ... За целите на настоящата глава сумата от разходите за
доставка включват разходи, направени към мита и такси, свързани с външнотърговски сделки, разходите,
направени чрез доставка (транспорт) на добитите минерални ресурси от склада на готовата продукция (център
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за записи, вход на основния тръбопровод , център за доставка до потребителите или за преработка, мрежа от
преградни пунктове на получателя и други подобни условия) до получателя, а също и задължителните
разходи за застраховане на товара, изчислени съгласно руското законодателство.
За целите на настоящата глава разходи за доставка (транспорт), свързани с движението на добития
минерален ресурс към получателя, включват в частност разходите за доставка (транспорт) с помощта на
основните тръбопроводни, железопътни, водни и други средства за транспорт, разходите за дрениране,
пълнене, товарене, разтоварване и претоварване, такси за пристанищни услуги и спедиционни транспортни
такси.
Оценката се извършва по отделно за всеки вид добит минерален ресурс въз основа на продажните цени за
съответния добит минерален ресурс.
Стойността на добития минерален ресурс се определя като количеството на добития минерален ресурс,
изчислена съгласно член 339 от настоящия закон по единичната стойност на извлечения минерален ресурс,
изчислена по настоящата точка. Единичната стойност на извлечения минерален ресурс, се изчислява като
съотношение на приходите от продажба на добития минерален ресурс, изчислена по настоящата точка към
количеството на продадения извлечен минерален ресурс.
4. Ако добит минерален ресурс не може да бъде оценен по методите, описани в подточка 1 и 2, т. 1 се прилага
метод за оценка, посочен в Подточка 3, т. 1 от настоящия член. В такъв случай данъчно задълженото лице трябва да
бъде отговорно за оценка на номиналната стойност на извлечения минерален ресурс в съответствие на данъчните
отчетни данни. Тук данъчно задълженото лице ще прилага процедурата за признаване на приходите и разходите,
която използва за изчисляване на данъчната основа за целите на данъка върху печалбата. Следните видове разходи,
направени от данъчно задълженото лице в счетоводния (данъчен) период, ще бъдат взети под внимание при
изчисляването на номиналната стойност на извлечения минерален ресурс:
1) материалните разходи, изчислени в съответствие с член 254 от настоящия закон, освен материалните
разходи, направени в хода на съхранение, транспортиране, опаковане и друга подготовка (поспециално на подготовката преди продажбата) и продажба на добитите минерални ресурси
(включително материални разходи, направени от данъчно задълженото лице в хода на
производството и продажбата на други видове продукти, стоки (за строителство, услуги);
2) възнаграждение за труд, изчислено в съответствие с член 255 труда на работниците, които не
са ангажирани в добива на минерални ресурси;
3) начислени амортизации, изчислени в съответствие с процедурата, установена от
Членове 258-259 …;
4) разходи на дълготрайни активи и ремонт, изчислени в съответствие с процедурата, установена от
член 260, ...;
5) разходи за природни минни ресурси, изчислени в съответствие с член 261;
6) разходите, предвидени в подточки 9 и 10 член 265 от настоящия закон, с изключение на
разходите, посочени в него, тъй като не са свързани с добива на минерални ресурси
7) други разходи, изчислени в съответствие с членове 263 и 269.
Когато се определя от номиналната стойност на извлечения минерален ресурс, не се вземат
предвид разходите, посочени в членове 266 и 267.
Когато се определя номиналната стойност на извлечения минерален ресурс, възникналите разходи,
направени от данъчно задълженото лице в данъчния период се подразделят на преки и непреки
разходи, .
Разходите, установени от 4 Подточка 7, т. 4 от настоящия член, се счита за непреки.
Преките разходи, направени от данъчно задълженото лице в данъчния период се разпределят между
извлечени минерални ресурси и незавършеното производство от края на данъчния период. Балансът на
незавършеното производство ще бъде определен и преценен с оглед на особеностите, посочени в т. 1,
член 319 ....
Ако добитата минерална суровина съдържа няколко вида минерални ресурси, стойността на всеки един от
видовете минерални ресурси се определя пропорционално на специфичното тегло на всеки от видовете
минерален ресурс в общия размер на добитите минерални ресурси.
Член 341. Данъчен период
Тримесечието се счита за данъчния период.
Член 342. Данъчна ставка
1.
Данъчно облагане се извършва при нулева данъчна ставка в случай на извличане на:
1) минерални ресурси на колкото е оценена загубата на минералния ресурс.
За целите на настоящата глава "оценени загуби на минерални ресурси" означава реалните загуби на
минерални ресурси, настъпили по време на събираемостта, които са технологично свързани с
приетите схема и технология на минни находища в рамките на максимално допустимите граници за
оценени загуби, одобрени в съответствие с процедурата, определена от правителството на Руската
федерация;
2) нефтен газ;
3) придружаващи и дренажни подземни води, които не са вписани в държавния баланс на минерални
ресурси, извличането на които във връзка с добива на други видове минерални ресурси, които
се добиват в хода на миннодобив от рудни залежи и в случай на изграждане и експлоатация на
подземни структури;
4) минерални ресурси в случай на миннодобив в нискокачествени (оставащи с ниско качество) рудни
залежи или рудни залежи, изключени по-рано (с изключение на случаите на влошаване на
качеството на рудни залежи в резултат на селективен миннодобив).
Рудните залежи ще бъдат класифицирани като "ниско качество" по реда, установен от
Правителството на Руската федерация;
5) минералните ресурси, оставащи в дънните наноси, обеднена руда, насипите или отпадъците от
съоръженията за обработване поради липсата на ноу-хау в Руската Федерация за извличането
им, а също така и минералните ресурси, добивани от дънните наноси и обеднени руди,
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отпадъците от минните съоръжения и добива – отпадъците, свързани със съоръженията (в
частност получени от обработката на нефтената шлака), в рамките на максималните
ограниченията върху съдържанието на природните богатства в гореспоменатата скала и
отпадъците, утвърдени по начин, определен от Правителство на Руската Федерация;
6) подземни води от водоеми за мониторинг или резерв в случай на планова проверка на тяхната
експлоатационната пригодност , с наличието и експлоатационната пригодност на
водоемите,определен от федерален орган на изпълнителната власт;
7) минерални води, използвани изключително за медицинско лечение и здравна рехабилитация, без
директна продажба (по-специално преработка, подготовка, обработка и бутилиране);
8) подземни води, използвани изключително за земеделски цели, по-специално, напояване на
селскостопански земи, водоснабдяване на животновъдни ферми, комплексни съоръжения за
животни, птицеферми, отглеждане на плодове и зеленчуци и животновъдни сдружения на
граждани.
2. Освен ако не е необходимо друго, по т. 1 от настоящия член данъчното облагане ще да бъде повлияно от
следните ставки:
Вид на добития минерален ресурс
Ставка (процентни пунктове)
Калиеви соли
........................................................................
Торф
........................................................................
Руда на черни метали
........................................................................
Апатит-нефелинови и фосфоритни руди
........................................................................
Неметални минни химически суровини (с изключение на калиеви соли,
апатит-нефелинови и фосфоритни руди)
........................................................................
натурална сол и чист натриев хлорид
........................................................................
радиоактивни метали
........................................................................
Битуминозни въглища, лигнитни въглища и горими шисти
........................................................................
Топлоносеща и промишлена вода
........................................................................
Неметални суровини, използвани главно в
строителнтаа индустрия
........................................................................
Неметални минни суровини
........................................................................
Битумни скали
........................................................................
Подземни минерални води
........................................................................
Други минелрални ресурси, които не са включени в други групи
Качествена пиезооптична суровина, кварцова суровина с висока чистота и
суровини на скъпоценни камъни
........................................................................
Редки метали, срещащи се в собствени находища или намиращи се в руди заедно
други минерални ресурси
........................................................................
Благородни метали (извличане на благородни метали от скала (руда), чакъл и
изкуствени находища, заедно с производството на концентрати и други междинни
продукти, съдържащи благородни метали), а също така когато благородните метали са
полезни компоненти на многокомпонентни комплексни руди, освен злато

3.8
4.0
4.8
4.0
5.5

5.5
5.5
4.0
5.5
5.5
6.0
6.0
7.5
6.0
6.5
8.0

6.5
........................................................................
Злато
........................................................................
Природни диаманти, други скъпоценни и полускъпоценни камъни
........................................................................
Цветни метали
........................................................................
Горивен природен газ от газови находища и газов кондензат от находища на
газов кондензат 16.5
........................................................................
Нефтени и газови кондензати от находища на нефтени и газови кондензати
........................................................................
Многокомпонентни комплексни руди и също така полезни компоненти
на сложни руди, освен благородни метали
.......................................................................

A1- 105

6.0
8.0
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Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове
Данъчно задължените лица, които са извършили за своя сметка търсене и проучване на рудните залежи /полета, в
които извършват миннодобив и които са компенсирали напълно държавата за разходите, направени за търсене и
проучване на определено количество резерви на такива полезни изкопаеми, и които са били освободени считано от
1 юли 2001 г. според федералния закон от задължението си да правят удръжки за подновяване на минерални
резерви и резерви от суровини по отношение на експлоатацията на такива залежи/полета трябва да плащат данък
върху добива на минерали в конкретен лицензонен тракт с прилагане на коефициент на 0.7.
Член 343. Процедура за изчисляване и внасяне на данъка. Предварително заплащане на данъци
1. Размерът на данъка върху извлечени минерални ресурси, по отношение на които са установени ad valorem (в
проценти) данъчни ставки се изчислява като процентен дял от данъчната основа, изчислена съгласно член
338.
2. Общата сума на данъка се изчислява по отношение на резултатите на всеки данъчен период по вид на
добитите минерални ресурси.
3. Данъкът се заплаща отделно на всеки вид на добитите минерални ресурси.
По време на данъчния период ще се правят предварителни плащания към бюджета. Размерът на месечните
плащания на авансовия данък, дължими на бюджета през данъчния период се изчислява като една трета от
общата данъчна сума за предходния данъчен период.
Разликата между общата сума на данъка, изчислена в съответствие с резултатите от данъчния период и
сумата на плащанията на авансовия данък, платени през данъчния период са платими към бюджета от
резултата на данъчния период,.
4. Положителната разлика между сумата на авансовото плащане на данъка, извършено през данъчния период
и общата данъчна сума, изчислена върху резултатите от данъчния период, се отчита като данъчен излишък
за възстановяване (прието за компенсация) в полза на данъчно задълженото лице по силата на член 78.
Член 344. Условия за плащане на данъка и за авансови плащания на данъка
1. Размерът на данъка, дължим в съответствие с резултатите от данъчния период, се плаща не по-късно от
последния ден на месеца, следващ данъчния период.
2. Авансовият данък се заплаща не по-късно от последния ден на всеки месец на данъчния период.
Член 345. Данъчна декларация
1. Задължението на данъчно задълженото лице да подадете данъчна декларация се извършва по отношение
на данъчния период, в който действителният добив на полезни изкопаеми е започнал.
2. Данъчната декларация се подава не по-късно от последния ден на месеца, следващ миналия данъчен период.
Член 346. Особености на изчисляване и плащане на данъка по Споразумения съвместно производство
1. Инвеститорите по споразумение за съвместно производство определят размера на данъка върху добива на
минерални природни ресурси и размера на дължимия данък в съответствие с настоящата глава и като се
вземат предвид особеностите, установени в настоящия член.
2. Данъчно задължените лица по този данък ще бъдат инвеститори по силата на споразумения за съвместно
производство.
Ако изпълнението на работите по споразумение за съвместно производство, по-специално добив на
минерални ресурси, се извършва от оператор по силата на договор, операторът, който действа като
упълномощен представител на данъчно задълженото лице изчислява и внася данъка.
3. За данъчна основа се счита стойността на добитите минерални ресурси, определени в съответствие с член
340 ...
4. Данъчната основа се определя поотделно за всеки вид минерален ресурс и отделно за всяко споразумение
за съвместно производство и дейности, които не са свързани с изпълнение по споразумението за съвместно
производство.
5. По време на работата по силата на споразумение за съвместно производство, сключено в съответствие с
руското законодателство се прилагат данъчните ставки, установени от 342 на настоящия закон ...
Данъчните ставки, определени от споразумение за съвместно производство в съответствие с член 342 от
настоящия закон не се променят по време на срока на действие на посоченото споразумение.
6. По време на работата по силата на споразумение за съвместно производство, сключено преди влизането в
сила на Федералния закон за споразумения за съвместно производство се прилагат условията и по реда,
определени в споразумението за съвместно производство .
7. Когато изпълнението се извършва по силата на договори, сключени след влизането в сила и преди
влизането в сила на този член се прилагат условията, определени в споразуменията за съвместно
производство за изчисляване и плащане на данъка с дължимото внимание към нормите на руското
законодателство за данъци и такси, считано от датата, когато договорът е подписан.
…
Подбрани редакции, отнасящи се до друг член, свързани с разпределение
Член 11. …
Размерът на дължимия данък върху добива на минерална ресурси според резултатите от данъчния период, а също
и авансовите плащания на данъка се отчитат като приход за федералния бюджет, бюджета на руския регион и
съответния местен бюджет.
Размерът на данъка, изчислен от данъчно задълженото лице на добитите минерални ресурси (с изключение на
извлечени минерални ресурси под формата на въглеводородни суровини и често срещани минерални ресурси)
се разпределят, както следва: 40 на сто от размера на данъка: приходи от федералния бюджет; 60 процента от
размера на данъка: като приход на бюджета на руския регион.
Размерът на данъка, изчислен от данъчно задълженото лице на минерални ресурси (с изключение на извлечени
минерални ресурси под формата на въглеводородни суровини и често срещащите минерални ресурси), които се
извличат на територията на автономна област, включена в територия (регион) ще бъде разпределени по начин,
установен по силата на споразумение между автономната област и територията (региона).
Размерът на данъка, изчислен от данъчно задълженото лице върху добитите минерални ресурси под
формата на въглеводородни суровини се разпределят, както следва: 80 на сто от размера на данъка:
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приходи на федералния бюджет; 20 на сто от размера на данъка: като приход на бюджета на руския
регион.
Размерът на данъка, изчислен от данъчно задълженото лице на добитите минерални ресурси под формата на
въглеводородни суровини на територията на автономна област, включени в територия или регион се
разпределят, както следва: 74,5 на сто от размера на данъка: приходи на федералния бюджет; 20 на сто от
размера на данъка: като приход на бюджета на областта; 5.5.на сто от размера на данъка: като приход на
бюджета на територията или региона.
В случай на добив на често срещани минерални ресурси, общата сума на данъка се заплаща като приходи за
бюджетите на руските региони.
В случай на добив на минерални ресурси, върху континенталния шелф на Руската федерация или в изключителната
икономическа зона на Руската федерация, а също и в случай на събиране на минерални ресурси от недрата,
намиращите извън територията на Руската федерация, ако добивът се извършва на територии под юрисдикцията на
Руската федерация (или отдадени под наем на чужди държави или използвани по силата на международно
споразумение), предоставения за ползване от данъчно задълженото лице изцяло на участък на данъкоплатеца.

A1.5 ЛАТИНСКА АМЕРИКА
Аржентина
1. Резюме
В Аржентина, Конституцията предава във владение собствеността на минерали на
провинцията, в която те възникват. Тя също така дава на конгреса изключителното
правомощие да налага преки данъци, но позволява делегирането на това правомощие.
Замисълът е, че възнаграждението е такса за обезщетение, дължима към собственика
минералите, и по този начин се дава право да се налагат и събират роялти от провинциите.
Федералното правителство има интерес в насърчаването на националните интереси и
докато държавните правителства имат правомощието да определят ставки на роялти и да се
събират и харчат съответните роялти, това правомощие е ограничено чрез механизма на
федерално наложена горна граница от 3%, както е посочено в Закона за минните
инвестиции (Федерален закон № 24196). Резултатът е, че някои провинции са избрали да
събират максималната ставка от 3%, докато други са решили да не налагат роялти.
Данъчната основа се определя в Резолюция 56/97 и е стойността при вратата на мината.
Стойност на вратата на мината се определя като стойността на продажбите минус някои
свързани с тях разходи от дейности извън добива, или в случаите, когато минералите са
преработени, нетната печалба на металургичния завод минус някои свързани с тях разходи
от дейности извън добива.
Например, в случая на Катамарка, главна провинция на миннодобив, роялти
ставката е определена на 3%. От събраната сума от провинцията, 15% е за разпределение
към общините, в които минния проект се определят за финансиране на публични
инвестиционни проекти, а останалите 85% се използват за финансиране на
провинциалните проекти или публични инвестиции в други департаменти или общини.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за инвестиране в миннодобива 24196 (изменен от закони 24296, 25151 и
25429)
(неофициален превод)
Глава VI: Роялти
Чл.22 - провинциите, които се придържат към режима, посочен в този закон и които
начисляват роялти или решават да начисляват , не могат да начисляват процент по-висок от (3%) от
стойността на добития минерал "при вратата на мината".
Чл. 22 (BIS) - "Минерал при вратата на мината", е добития минерал, транспортиран и / или съхраняван преди
каквато и да е преработка.
Стойността до "вратата на мината" на минерала и / или минералите, декларирани от минния производител,
съответства на сумата, получена в рамките на първата фаза на тяхната продажба, след приспадане на преки и / или
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оперативни разходи, необходими за взимането минерала от вратата на мината до такава фаза, с изключение на
разходите и / или директни и косвени разходи, присъщи на процеса на добиване.
Неподлежащите на приспадане разходи, според своята насоченост, са:
 разходи за транспорт, товарене и застраховка, до доставката на продукта, с изключение на разходите,
съответстващи на процеса на добиване на минерала.
 разходите за разпрашаване, надробяване, обогатяването и всички процеси на обработка, което прави
възможно продажбата на крайния продукт, които произтичат от минната операция.
 разходите за комерсиализация до продажбата на готовата стока.
 разходите за администрация до доставка на готовия продукт, с изключение на тези, които съответстват на
добива.
 разходи за разтопяване и рафиниране.

Ако стойността, използвана като база за изчисляване на стойността при вратата на мината, е по-ниска от
стойността на такъв продукт в национален или международен пазар, последната се използва като основа на
нейното изчисляване.
…

Изчисляване на стойността на вратата на мината
Резолюция nº 56/97 (01/24/1997)
Неофициален превод
Поради това, че:
член 22 от глава VI на закона N º 24.196 е установила, че провинциите, които се придържат към такъв закон и
които начисляват роялти или да решават да го направят, не могат да начисляват процент по-висок от 3% върху
стойността при вратата на мината на добитите минерални ресурси.
(...) Че провинциите имат властта да не начисляват роялти или да начисляват , използвайки различна
процедура, но не повече от 3% от стойността при вратата на мината.
(...) Чл. 1 º - за да се изчисли стойността "при вратата на мина", се изисква да се различават минералите и
обикновените минерали от продуктите с висока стойност, получени от тях чрез съответните процеси. За
първите, изчисляването на стойността "при вратата на мината" ще се направи от т. нар. "нетна получена
стойност" (VNR), която е нетната стойност, получена от минния производител като плащане за доставката на
продадената стока. Ако стойността на такъв продукт е по-висока на международния пазар, именно последната
трябва да се използва.
За да се изчисли стойността "при вратата на мината": Vbc = Vf – (Cf+Ct+Cc+Ca+Cd), където: Vbc = стойност ― при
вратата на мината‖
Vf = Стойност VNR
cf = Разходи за транспорт, товарене и застраховка, до доставката на продукта, с изключение на разходите,
съответстващи на процеса на добиване на минерала.
Cc = Разходи за разпрашаване, разтопяване, обогатяване и всички процеси на обработка, което прави
възможно продажбата на крайния продукт като резултат от минната операция.
Cc = Разходи за комерсиализация до продажбата на готовата стока.
Ca = Разходи за администрация до доставка на готовите стоки, с изключение на тези, съответстващи
на добива.
Cd = амортизационни разходи (общата инвестиция се приспада от инвестицията в мината).
Чл. 2 º - В случай на продукт от нефтопреработка с висока стойност, основа за изчисление на роялти е погасената
от рафинера сума . Нарича се "над нетната печалба на металургичния завод". Следователно, за да се изчисли
стойността"при вратата на мината", процедурата е същата, както е посочено по-горе, при заменяне на "нетна
стойност" със "стойността на възвръщаемост на претопяващата компания".

Провинции, събиращи
роялти:

Провинция

При спазване
на закон
24196

При спазване на
Закон №76

Буенос Айрес
Катамарка

Да
Да

11,482.
4,759.

Кордоба
Кориентес
Чако
Чубут
Ентре Риос
Формоса

Да
Да
Да
Да
Да
Не

8,324.
4,792.
3,962.
3,866.
8,850.

Данъчна
основа на
роялти
Няма местен закон
Върху стойността на вратата на
Мината
Няма местен закон
Няма местен закон
Няма местен закон
Върху стойността на вратата на
мината
Няма местен закон
Няма местен закон

Данъчна
ставка на
роялти
(%)
3.
3.
-

Източник: извлечено от http://www.mineria.gov.ar, достъпен на 15 февруари 2005г.
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Боливия
1. Резюме
Минният закон, Закон 1777 създава комисия за контрол на минното дело и
регистър на миньорите. Законът декларира, че държавата е собственик на всички
минерални вещества и дава право на държавата да предоставя концесии за добив на
минерали. До известна степен държавата участва в експлоатацията на мините, чрез своето
дружество с участие на държавен капитал, Corporacion Minera de Bolivia. Това дружество
може да участва в различни видове договори, включително съвместни предприятия /joint
ventures/, които трябва да бъдат предоставени чрез конкурс. Минни концесии се
предоставят от местния началник на мините. Такива началници има в столицата на всеки
регионален департамент.
Видът данък върху роялти се нарича допълнителен данък, чиито ставки варират на
базата на прогресивна скала между 1% и 6% върху брутната стойност на продажбите.
Стойност на брутните продажби, за повечето минерали, е теглото на стоката, която се
продава по референтната цена. Ако стоката се продава за домашна употреба, ставката на
роялти е 60% от нормалната тарифа.
2. Извадки от законодателни източници
Закон за минното дело, Закон 1777, 03/17/1997 допълнен с дек 24780 от 31 юли 1997 г.
неофициален превод
Глава II
База за калкулация и процент
Чл. 97 - базата за изчисление на допълнителния минен данък е брутната продажна стойност. Брутната стойност
на продажбата е резултат от умножението на чистото тегло на минерала по тяхната официална котировка в
американски долари.
Официалната котировка е с помощта на аритметична процедура, която се извършва на всеки 15 дни от
изпълнителната власт, въз основа на по-ниските котировки, регистрирани в някой международен фондов пазар
за метали или в специализирани издания от признат авторитет.
Ако няма официална котировка за някакъв минерал, брутната продажна стойност се определя от
изпълнителната власт чрез Върховен указ.
Чл. 98 - ставката на допълнителния минен данък е създадена в съответствие със следната скала:
Официална котировка на курс в % на американски
долари

Минерали

За злато в естествено състояние, неговите сплави,
предконцентрати, концентрирати, стълб, формовани ,
претопени и рафинирани и слитък
За концентрирани сребро, стълб, формовани , претопени
и рафинирани и слитък

"Сребърният концентрат" се определя от регламента за
цинк. За цинк и сребро в цинков концентрат

Цена на трой унция в щатски долари
По-висока от 700.00: 7%
от 400.00 до 700.00: 0.001 (цена) Под
400.00: 4%
Цена на трой унция в щатски долари
По-висока от 8.00: 6%
от 4.00 до 8.00: 0.75 (цена) Под 4.00:
3%
Цена на лира в щатски долари
По-висока от 0.94: 5%
от 0.475 до 0.94: 8.43 (цена) - 3
Под 0.475: 1%
Цена на лира в щатски долари
По-висока от 0.60: 5%
От 0.30 до 0.60:13.4 (CO)-3
Под 0.30: 1%

За олово и сребро и оловен концентрат

За останалата част от минерали или метали, изпълнителната власт установява нивото на допълнителния минен
данък с помощта на променлива скала в съответствие с неговата международна котировка. Такъв курс може да
варира между 3% и 6% за камъни и благородни метали и между 1% и 5% за другите минерали
За продажбите на минерали и метали в рамките на вътрешния пазар се прилагат 60% от горепосочените ставки.
Котировъчните скали за определяне на размера на допълнителния минен данък ще се коригират годишно с фактор
за преизчисляване от 50% от годишното ниво на инфлация на Съединените американски щати, отнасящите към
предходното управление.
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Източник за пълната испанска версия:
http://www.asesor.com.pe/teleley/CODMIN.htm, преглеждана на 15 февруари,
2005 г.

Бразилия
1. Резюме
Бразилската Конституцията от 1988 и нейните изменения 6 и 9 от 1995 - членове
20, IX, 22, XII, 176 - определят характеристиките и изключителното право на
законодателството на Съюза, както и кое лице в рамките на федерацията има право на
законодателна данъци. Според нея по отношение на минералните ресурси на щатите ,
федералния окръг и общините, както и на федералното правителство са осигурени с "дял в
резултатите "на експлоатация на минералните ресурси в съответната им територия, или
финансова компенсация за тази експлоатация. Закон за минното дело 1967 - Закон
регулиращ дейността на изпълнителната власт №. 227, 02/28/1967- определя системите и
експлоатацията на минерални ресурси в Бразилия, но не се занимава с издаването на
роялти.
Закон 7990, 28/12/1989, постановен от федералния парламент определя финансова
компенсация за използване на минерални ресурси (CFEM), т.е. роялти. CFEM е определена
на 3%, но тази единна ставка е заменена от ставките в Закон 8001 и неговото изчисление
на база на нетните приходи от продажба на минералния продукт, разбирана като общата
стойност на продажбите без данъци, разходи за транспорт и застраховка.
Закон 8001, 03 / / 13/1990 определя процентите на CFEM за всеки минерал, както
и тяхното разпределение. Цената варира в зависимост от минералния продукт, от 0,2% на
3%. Този закон също определя как се разпределят роялтите:
23% за щати и федерален окръг, 65% за общините, 2% за Национален фонд на научното и
технологичното развитие и 10% за министерството на минното дело и енергетиката, които се
изпращат изцяло на DNPM, който дава 2% от своя дял за опазване на околната среда на
минните райони. Възнаграждението се изплаща директно на правоимащите субекти.

2. Извадки от законодателни източници
Конституция от 1988 г.
неофициален превод
Глава II
Съюзът
Член 20 [Право на собственост на Съюза]:
IX. минерални ресурси, включително тези в подпочвения слой;
1) Съгласно условията на закона, щатите, Федералния окръг и общините, както и агенциите за пряка
администрация на Републиката са осигурени с участие в резултатите от експлоатацията на (...) природните
ресурси в съответната им територия, континентален шелф, териториални води или изключителна икономическа
зона, или с финансова компенсация за такава експлоатация.
Член 22 [изключителност на законодателството]
…
Това е изключително задължение на Съюза да законодателства за: XII. минерални залежи, мини, други минерални
ресурси;
Допълнителен закон може да разреши на щатите да издават закони по специфични въпроси по темите, изброени в
този член.
…
Дял VII Икономически и финансов ред
Глава I Общи принципи на икономическата активност

Член 176 [Монополи]
…
Рудни залежи, експлоатирани или не, и други минерални ресурси ... представляват имот отделен от почвата, за
целите на експлоатация или употреба, и принадлежат на Републиката, титулярът на субсидията е с гарантирана
собственост на продукта от миннодобива.
Закон 7990, от 28.12.1989 г.
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Неофициален превод
Да създаде, за щатите, Федералния окръг и общините финансова компенсация за резултата от изследването на
(...) минералните ресурси в рамките на съответната територия, континенталните платформи, териториалното
море или изключителните икономически зони
Чл.1 º експлоатацията на ... минерални ресурси ще доведе до плащането на финансова компенсация на Щатите,
федералния окръг и общините, който се изчислява и разпределя в съответствие с този закон.
…
Чл.6 º финансовата компенсация за изследването на минерални ресурси, за целите на икономическата
експлоатация са 3% (три процента) върху нетната фактурна стойност от продажбата на минералния продукт,
получен след последната фаза на установения процес на подобряване и
преди неговата промишлена преработка
…
Чл.8 º изплащането на финансовите компенсации ........ се извършва на месечна база, директно на щатите,
Федералния окръг, общините и органите на пряката Федералната администрация, до последния работен ден на
втория месец последващ времето, когато това се е случило.
…

Източник: https://www.planalto.gov.br/legislacao/leisordinarias/1989.html,,

преглеждана на 16 февруари 2005г.
Закон 8001, 13.3.1990 г.
неофициален превод
Установява процентите на финансовата компенсация, определена със закон 7990.
Чл.2 º За целите на изчисляване на финансовата компенсация, посочени в чл 6 º на закона N º 7 990, нетното
фактуриране е общият размер на приходите от продажби, минус данъци за реализация на минералните продукти и
разходите за транспорт и застраховка.
§ 1 º Процентите на компенсацията, в съответствие с минералите са: I - алуминиева руда, манган, натриев
хлорид, калий 3%;
II - желязо, торове, въглища и останалите минерали 2% (с изключение на вкл IV на
настоящия член);
III - скъпоценни камъни, гравирани камъни, въглеродните диаманти и благородни метали 0,2%;
IV - злато 1%, когато се извлича от минните компании, отхвърлен за гаримпейрос.
§ 2 º разпределението на финансовата компенсация, трябва да се проведе, както следва
I - 23%- на щатите и федералния окръг, II - 65% на общините;
II-A. 2% на Националния фонд за научно и технологично развитие - FNDCT
III - 10% на министерството на минното дело и енергетиката, които се изпращат изцяло на
DNPM, който дава 2% от своя дял за опазване на околната среда на минните райони
§ 3 º стойността на финансовата компенсация ... се разглеждат в рамките на разходите за структури, когато
цените се управляват от правителството.
§ 4 º В случай на минерали, добити по разрешителен режим за изследователски миннодобив, сумата се
изплаща за първия купувач ...

Източник: https://www.planalto.gov.br/legislacao/leisordinarias/1990.html,

преглеждана на 16 февруари 2005г.
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Чили
Нацията на Чили по настоящем не налага роялти такса върху подземните
богатства. От време на време и по времето на тази публикация предимствата и
недостатъците на разнообразни форми и видове роялти се дебатират от законодателите.

Куба
1. Резюме
Куба налага роялти по силата на Закон № 76 (Закона за миннодобива) и чрез
Резолюция № 51/97. Аd valorem роялти се определят за всяка предоставена минна
концесия според диапазони, посочени в закона за минното дело. Стойностната база се
определя за всяка концесия и може да бъде въз основа на продажната цена, тримесечна
международна референтна цена, или стойност, договорена от страните.

2. Извадки от законодателни източници
GACETA Oficial на Кубинската република
Обикновено издание, Хавана, 23 февруари 1995 г.
Номер 3
Страница 33
Като има предвид, че Федералната конституция на Куба, в своя член 15, определя, че земните недра, мините, водата
и природните ресурси ... са собственост на социалистическата държава на народа.
Закон №76
Закон за минното дело
Неофициален превод
ГЛАВА II
Режим на собствеността на минерални ресурси
Чл. 4. - Според конституцията, държавата има пълна и абсолютна собственост върху всички минерали, като не е
позволено да се продават или се обременяват със задължения.
ГЛАВА III
Изпълнението на минната политика
Чл. 5. - Министерският съвет или неговият изпълнителен комитет, чрез Министерството на основната индустрия,
контролира разработването, изпълнението и прилагането на минната политика, при спазване на член 18 от закона
от него.
…
ГЛАВА XIV
Данъчен режим
Чл. 75 - Страните, на които е била предоставена концесия трябва да заплатят на държавата, без това да навреди на
изложеното в общото данъчно законодателство, нито във всяка друга обща норма за разплащане за извършване на
минна дейност, както и роялти за добив на невъзобновяеми минерални ресурси, изложено в настоящото.
Чл. 76. - Щатът ще получи от страните, на които е предоставена концесия, като норма, годишната сума от:
а) две песос на хектар по време на фазата на проучване;
б) пет песос на хектар по време на фазата на изследване и в) десет песос на
хектар по време на фазата на експлоатация
Чл. 77. - Количествата, посочени в предходния член, влизат в бюджета на щата и плащането се извършва
предварително на годишна база, в съответствие с процедурите, установени от Министерството на Финансите и
Цените.
Чл. 78. - Страни, на които е предоставена концесия плащат на щата цената за правата на собственост върху земята,
които не включват правата върху недрата, установени от Министерския съвет или от неговия изпълнителен
комитет, по време, по което концесията е предоставена за района, където ще бъдат изградени съоръжения за
обработка. Независимо от това, правителството определя условията на такива права върху повърхностния слой на
земята.
Чл. 79 - Винаги, когато условията на експлоатация на минерали и изпълнението на производството налагат това,
Министерският съвет или неговият изпълнителен съвет може да определи изчислението за изплащане на роялти
върху:
а) продажната цена на продукцията;
b) средната котировка за тримесечие, регистрирана в международния пазар на готовата продукция
или
c) изрично договорената стойност.
Чл. 80 - Щатът събира роялти за експлоатация на минералните ресурси в рамките на националната територия на
всяка отделна предоставена концесия, в процентите, определени в документа за предоставяне , в съответствие със
следните диапазони
ПРИЛОЖИМИ РОЯЛТИ
от 3до 5 %
от 1 до 3 %
до1%.
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Чл. 81 - Страните, отговорни за изплащане на роялти, са тези, на които е предоставена концесията за
експлоатация на минерален ресурс.
Чл. 82 - Плащането на възнаграждението се плаща в натура или в брой, по усмотрение на щата
Чл 83 - Изчисляването на роялти е направено въз основа на готовата продукция. Плащането трябва да се направи в
брой, във валутата, която отговорната страна използва в своята дейност.

Източник: http://www.medioambiente.cu/legislacion/leyes/L-76.htm, преглеждана на
17 март 2005г.
РЕЗОЛЮЦИЯ №51/97
Неофициален превод
Първо: Физическите лица или фирмите, надлежно оторизирани с правото на концесия за упражняване на една
или различни фази на минните дейности, е длъжен, в съответствие със закона, да
а) да заплати нормата за изпълнение на миннодобивната дейност,
b) да заплати правото за повърхностния слой на земята, на площ, използвана за изграждане на съоръжения за
обработка, в) да заплати роялти за експлоатация на минерални ресурси.
…
Пето: Изплащането на роялти се прави месечно, чрез представяне на отчета в срок от петнадесет (15) работни
дни на следващия месец до края на производството
Шесто: плащането на роялти в брой се осъществява в съответствие с това, което е законно установено, върху
продажната цена на продукцията; средната котировка за тримесечие, регистрирана в международния пазар на
готовата продукция, или изрично договорената стойност.
Когато документът, който предоставя концесията, установява плащането на роялти в натура, това трябва да се
проведе върху основата на количеството тонове на готовата продукция през предходния месец. На страните, за
които са предназначени стоките, обект на концесиите, ще платят на Държавния данъчен департамент техния
размер, в рамките на 15 работни дни след приключването, в което е произведено получаването му.
…
Осмо: Когато тези, на които е предоставена концесия, в съответствие с това, което е законно установено, по
изключение поискат чрез Министерството на основната индустрия, цялата или частичната разлика от
плащането на роялти, то ще вземе решение в рамките на 30 работни дни след получаването му и ще издаде
резолюция за приемане или отхвърляне на искането.
Искането трябва да се обоснове, с позоваване на крайния срок и обстоятелствата, които провокират искането,
към което се прилагат следните документи: …
Девето: Собствениците на концесия за миннодобив трябва да отговарят на фискалните задължения,
регламентирани с настоящото, в банки или други дружества, имащи право на получаване ...
Мануел Миярес Родригес
Министър

Източник: http://www.mfp.cu/leyes/r51-97.html, преглеждана на 17 март 2005 г.
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Доминиканска Република
1. Резюме
Доминиканската Република въвежда ad valorem роялти от 5% от стойността FOB
на минерали, изнасяни от страната. Стойността FOB се определя от Държавния секретариат
за индустрия и търговия съвместно с Централната банка и може да вземе предвид
международните референтни цени. За разлика от повечето народи, платените роялти не
могат да се приспадат при изчисляването на данък печалба за целите на данък печалба, поточно тя се приспада от всякакви данъчни задължения, възникнали през годината, в която
са платени роялти.
Някои мини работят по специални споразумения и могат да бъдат обект на
различен режим на роялти. Тъй като това изследване става публично, Доминиканската
република обмисля нов закон за минното дело, което може да наложи нов подход към
роялти.

2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА МИННОДОБИВ НА ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА
ЗАКОН No. 146
Неофициален превод
Член 1 - Минерални вещества от всякакъв характер, които се намират в почвата и подпочвения слой на
територията на страната, както и в подводния почвен слой и подпочвения слой на териториалното море,
принадлежат на
държавата.
…
Член 75 - Задължение на всеки концесионер е да плаща годишен патент, роялти и данък печалба, отнасящи се
към него, поради санкцията на отнемане на права. Концесионерът следва да предостави доказателства за такива
плащания към Минния департамент.
Член 76 - концесионерите са длъжни да пазят официалните счетоводни книги, като отговарят на изискванията и
условията на действащите закони, уреждащи съответната материя ....
ДЯЛ VII
СИСТЕМАТА НА ДАНЪЧНО
ОБЛАГАНЕ
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 113 - Данъчно облагане на минната индустрия на държавата се състои от:
а) Годишният минен патент.
b) Роялти върху износа на минерални вещества в естественото им състояние или под формата на
концентрати на метални полезни изкопаеми и
c) Годишният данък печалба.
Член 114 - Минният патент не може да бъде кредитиран или приспадан. В замяна на това, роялти за износа на
минерални вещества в тяхното естествено състояние или в концентрати формират минималното данъчно
облагане, получено от държавата, а, следователно, и за общото само годишният данък печалба ще се приспада
ГЛАВА III
Роялти на минимален данък
Член 119 - Минерални вещества в естественото им състояние или под формата на концентрати на
металосъдържащи полезни изкопаеми, които се изнасят, са предмет на роялти или минимален данък в размер на
пет процента (5%) от продажната цена FOB Доминикански порт. Изплащането на роялти се извършва във
времето в съответното митническо учреждение в срок от десет (10) дни след изпращането и трябва да бъде
предмет на окончателното приключване в рамките на три (3) месеца, след като е направен износът. Продажната
цена за окончателното приключване се определя от държавния секретариат за индустрия и търговия съвместно с
Централната банка, във всички случаи, по най-благоприятния начин на държавата, чрез одобряване на цената на
прехвърлянето сред икономически свързани предприятия или като я фиксират като се вземат под внимание
котировките на международния пазар, в съответствие с чистотата и други характеристики на изнесения
минерален продукт, които се появяват в международни издания, в рамките на десет (10) дни преди изпращането.
Член 120 - Пет процента (5%) роялти за износ може да бъдат кредитирани срещу плащане на данък печалба на
същата фискална година. Всяко превишаване на роялти над данък печалба на дадена година не може да се
приспада за плащане на данък печалба на последователни години.
Член 121 - Преработвателните предприятия, които се наричат заводи за претопяване и рафиниране, които
изнасят металургични продукти под формата на метални съединения, металоиди и метали, не трябва да
подлежат на заплащане на пет процента (5%) роялти върху износа.
Член 122 - Експлоатационните концесионери и собственици на преработвателни предприятия могат да изнасят
продукцията си само след като задоволят търсенето на доминиканския пазар. Продажната цена на продуктите
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на доминиканския пазар трябва да бъде цената F.A.S. Доминиканското пристанище, определено от Държавния
секретариат за индустрията и търговията, както и на централната банка в съответствие с разпоредбите на
втората алинея на член 119.

Източник: http://www.dgm.gov.do/mision.htm, преглеждана на 24 март 2005 г.

Регламент номер 207/98
Неофициален превод
Глава VI:
Роялти и данък печалба
Арт 31 - За плащането на роялти върху износа или минимален данък, посочено в член 119 от Закона, минерално
вещество в естественото му състояние е това, което не е претърпяло никаква трансформация на своята форма или
по същество.
Арт 32 - Данъкът печалба, приложим за минната промишленост се регулира от закона 11 -92 от 15 май на 1992 г.,
което създава Данъчния кодекс, в който изрично е уронил членове 123, 125, 126, 127 и 128 от Закона.

Източник: http://www.dgm.gov.do/mision.htm#reglamento, преглеждан на 24

март, 2005 г.

Мексико
Резюме
Член 27 от Политическия Конституцията на Съединените щати на Мексико
предоставя на нацията начална собственост на минерали и частни лица могат да
участват само в експлоатацията и използването на тези природни ресурси чрез
концесии, предоставени от Федералния изпълнителен директор. Конституцията дава на
Конгреса властта да законодателства по минните въпроси. Минните дейности са
регламентирани в Закона за минното дело и Наредбата по Закона за минното дело.
Законът за чуждестранните инвестиции (Ley de Inversión Extranjera) се отнася до
участието на чуждестранен инвеститор в минни концесии.
Правото на миннодобив може да се получи чрез процедура за кандидатстване,
или в някои случаи тръжна процедура. Търгът може да включва финансови условия и
законът не изключва предложение за роялти.
В момента Мексико не събира роялти за миннодобив, въпреки че
законът за минното дело не позволява налагането на минни такси.

Източник:
http://www.cec.org/pubs_info_resources/law_treat_agree/summary_enviro_law

/publication/mx18.cfm?varlan=English, преглеждана на 20 февруари 2005 г.
2. Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА МИННОТО ДЕЛО , 26 юни 1992 г., с промените от 24 декември 1996 г.
Глава първа
Общи положения
Член 13а. Тръжните процедури, при които се предоставят концесиите, посочени в предходния член, гарантират
най-добрите икономически условия за държавата и се провеждат по на следните правила:
…
II. Правилата за тръжна процедура ще включва като минимум:
... c) Системата за подаване на икономическото предложение и такса за търсене, които могат да бъдат в
запечатан плик или по друг начин, както е определено и III. Концесиите ще бъдат предоставени на лицето,
което доказва съответствието с изискванията, установени в правилата и който представя икономически надобрата оферта, за тази цел, трябва да се вземат предвид само икономическия интерес и оферираната такса
за търсене .
Член 27. Титулярите на концесии за проучване и експлоатация, независимо от датата на тяхното издаване, са
длъжни да:
... II. Плащат минните задължения, установени в приложимото право; Притежателите на концесии за проучване ,
предоставени по силата на тръжна процедура, или тези, които заместват предишния, трябва да платят, в
допълнение, премията за откриване и оферираното парично възнаграждение.
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…
Член 32. Когато цената или търсенето на минерала падне и доведе до временна липса на рентабилност на
експлоатацията като цяло, министерството може да намали минималните количества инвестиции, които трябва
да се направят или стойността на минералните продукти, които ще бъдат получени или може да разреши
удължаване на срока за съблюдаване на установените изисквания. За тази цел, резолюцията ще бъде
публикувана в официалния вестник на Мексико за създаване на съответните изисквания, веществата и видовете
на засегнатите депозити, цените при които резолюцията ще бъде ефективна и неговият срок.
…
Член 56. Отмяната, в резултат от нарушение няма да продължи, когато в рамките на
60 календарни дни, считано от датата, на която заинтересованата страна е уведомена за започване на съответната
процедура се представи доказателство, по отношение на причините, предвидени в раздели II, III, V и VII на
предходния член, съответно:
…
II. Плащане на пропуснати минни такси и други аксесоари по подразбиране, в съответствие с приложимите
данъчни разпоредби;

Източник: http://www.economia.gob.mx/, преглеждана на 15 февруари 2005 г.

Перу
1. Резюме
Титулярите на минни концесии са обект на ad valorem роялти, определени във
върховен указ, издаден през 2004 г.. Дължимата ставка на базата на годишните
кумулативни продажби, започващи от 1% и нарастващи до нивото от 3%. Основата ad
valorem за много минерали е продажната цена минус разходите по обогатяването.
Министерството на икономиката и финансите е отговорно за установяването на
процедурите за плащане, а изпълнението се извършва чрез SUNAT (данъчен орган).
Роялтите се разпределя, както следва: 20% до районните общини, където се
извършва добивът, от които 50% се дават на общностите, където се извършва добивът,
20% - на провинциалните общини, където се извършва добивът; 40% - на районните и
провинциалните общини на департамента, в случаите когато те се намират там, където се
извършва добивът, 15% - на регионалната местна власт, където се извършва добивът, и 5%
- на националните университети от региона, където се извършва добивът.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за минни роялти Nº 28258.- (06/24/2004)
Неофициален превод на избрани членове
Чл. 1º.- Предмет
Целта на този закон е да се създадат минни роялти, тяхното постановяване, определяне,
прилагане, разпределяне и използване.
Чл. 2º.- Дефиниция
Минните роялти са икономическото възнаграждение, които тези, които притежават минни
концесии плащат на държавата за използване на минерални ресурси.
Член 3 °. - Постановяване на минните роялти
Минните роялти се изплащат върху стойността на концентрацията на минерали или неин
еквивалент, в съответствие с котировката на цените им на международния пазар.
Член 4 °. - Определяне на минните роялти
4.1 минните роялти се определят месечно, в съответствие с членове 3 ° и 5 ° на този
закон.
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4.2 в случай, че компанията трансформира своя продукт след процеса на концентрация
на полезните
части на минерална агрегация, базата за изчисляване е брутната продажна
стойност минус разходите за преработка до достигане на неговата концентрация
или еквивалентната пазарна стойност.
Член 5 °. - Скала за плащане на минната роялти
Степените за плащане на минните роялти са върху стойности на техните концентрати или
еквивалент:
а) първа степен: до US $ 60 млн. годишно, се заплащат 1%.
b) втора степен: по-висока от US $ 60 милиона до US $ 120 милиона годишно, се
заплащат 2,0%.
в) трета степен за над US $ 120 милиона годишно, се заплащат 3%.
За минералите, чиито цени нямат международни котировки, се заплащат 1% върху
минералния компонент. Министерството на енергетиката и минното дело публикува
ежемесечно котировката на международните котировъчни цени на благородни метали. В
случай на малки производители и работници-миньори, роялти са 0%.
Чл. 7º. Събиране и управление
Минните роялти се събират и управляват от Министерството на икономиката и
финансите, което ще определи начина и условията за целите на съответното плащане.
Министерството на икономиката и финансите упълномощава SUNAT да упражнява
всички функции, свързани с плащането на минни роялти.
Чл. 8º. Разпределение на минните роялти
8.1 Сумата, получена от минни роялти се разпределят, както следва:
20% за районните общини, където се извършва добивът, от които 50% се дават на
общностите, където се извършва добивът.
20% за провинциалните общини, където се извършва добивът.
40% за районните и провинциалните общини на департамента, в случаите когато те
се намират там, където се извършва добивът.
15% за регионалната местна власт, където се извършва добивът.
5% за националните университети от региона, където се извършва добивът.
8.2 Министерството на икономиката и финансите разпределя ежемесечно, в рамките
на максимален срок от 30 дни, 100% от това, което е реално платено от минните
роялти на регионалното правителство.

Източник за пълната испанска версия:
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/legislacion/LEY%20N_28258.pdf
прегледана на 16 февруари 2005г.
Върховен декрет Nº 157-2004-EF (15.11.04) – регулира закона 28258 (роялти)
Неофициален превод на избрани членове
Art. 2 Дефиниции
За целите на прилагането на настоящия закон, трябва да се спазват следните дефиниции:
.
SUNAT –Национален надзор на данъчната администрация
RUC – Единствен регистратор на данъчно задължените лица
Международна котировка - използва се като отправна точка за прилагането на методите за
оценка. За целите на член 5 от настоящия закон, минералите с международна котировка
са тези, изброени в приложение 1. Това приложение също посочва референтния
източник на котировката.
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Концентрирането или еквивалентен - в случай на метални полезни изкопаеми, това е
продукт, получен чрез процеса на обогатяване с помощта на флокулация, флотация,
гравитационно разделяне или промиване, докато се стигне до обогатен разтвор. За тази цел,
продукти с по-нататъшна металургична преработка, като например обгаряне, производство
на пелети, стопяване, утаяване, рафиниране, извличане чрез разтворители, утаяване с
помощта на електроди или други процеси на пречистване не се разглеждат. Няма да бъдат
взети предвид и промишлени или произведени продукти.
Минен компонент - В случай на неметални полезни изкопаеми, това е продуктът, който се
получава в края на процеса на обогатяването, в съответствие с дейностите,
регламентирани от минната практика, които не включват следващи промишлени или
производствени процеси.
Корпорация - това е компания, която, освен извършване на дейностите по добива и
обогатяването до получаването на концентрат или еквивалент, прави това пряко или с
помощта на други металургични, промишлени или производствени допълнителни
процеси, до получаване на крайния търговски продукт.
Брутна продажна стойност на крайния продукт е общата сума на приходите, произлизаща
от продажбите на търговски продукт, получен в края на механични, металургични,
рафиниращи, промишлени или производствени процеси на корпорация.
Разходи за обработка- преки и непреки производствени разходи, направени по време на
процесите на обогатяването на добития минерал след получаване на концентрират или
еквивалентен минерален компонент.
Място, където се извършва добива на минния ресурс - териториално обособена зона,
където е предоставена концесията.
…
Чл 4. Референтна база за роялти
4.1.референтната база за плащане на роялти на добит минерал трябва да бъде:
а.брутната стойност на концентрираните продукти или еквивалентите на техния минен
компонент. (...) референтната база не трябва да включва преки данъци, застрахователни,
транспортни и пристанищни складови разходи.
b. в случай на интегрирани компании, които преработват свои собствени продукти,
базисната стойност е брутната стойност на крайния продукт, след приспадане на
косвените данъци, осигуровки, разходи за транспорт, складиране в пристанища, както и
разходите за преработка.

c. корекциите, произтичащи от окончателното ликвидиране, както произлизат от
отчисления, връщания и всяка друга подобна процедура, която съответства на
митническите процедури, ще повлияе на сумата на референтната база в месеца, в който
те се възникват. Такива корекции се регистрират в документите, издадени в
съответствие с регламента за плащането.
4.2. В случай на собствено ползване на минни продукти, референтната база е пазарната
стойност, надлежно обоснована, удостоверена и подкрепена от надежден източник.
…
6.1 За да се определи месечното плащане на роялти, съответстващи на минералите с
международна котировка, отговорното лице ежемесечно ще прави следното:
а. ще разглежда референтната база в американски долари. В случай, че операцията се
извършва с помощта на различна валута, преобразуването се извършва, като се използва
валутният курс към датата на възникване та задължението. За тази цел използваният
обменен курс е обменния курс "купува", публикуван от Министерството на надзор на
банките и застраховането.
b. референтна база за цялата година се добавя, започвайки от януари до и включително
съответния месец
(...) Процентите са според следната таблица:

A1- 118

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

Степен

% Роялти

Първа степен

- до US$ 60 милиона

1%

Втора степен

- от US $ 60 US $ до 120 милиона

2%

Трета степен

- над US$ 120 милиона

3%

c. месечните роялти се изчисляват от получената стойност в таблицата по-горе, приспаднати
от натрупаните роялти до предходния месец.
…
6.2 В случай на минерали, чиято цена не е установена чрез международна котировка, роялти
се изчисляват месечно с 1% пъти сумата на съответната референтна база, произхождаща от
всички минни концесии.
…
Чл. 9 Събиране и управляване
В съответствие с това, което е установено в член 7 на действащото законодателство, SUNAT
е оторизиран да изпълнява всички дейности, свързани с плащането на минните роялти,
включително регистриране, обработка на декларации, фискализация, определяне на дълга,
контрол, събиране, принудително изпълнение, уреждане на спорни и не спорни процедури,
администриране на правонарушения и наказания. Допълнителни норми за изпълнението на
предходните правила се прилагат на основата на Указ, издаден от министъра на икономиката
и финансите.
…
Член 11 Титуляр на минните роялти и установяване на териториалните граници
11.1 - минните роялти се разпределят на местната власт, на регионалната местна власт и на
националните университети на регионите, или, в друг случай, на областите, в чиито гранизци
възникват минните концесии.
Местната власт е установена от закона 27972.
11.2 - за разпределение на минните роялти между районите и провинциалните общини се
използва Digital Cartographic Census, постановен от Националния институт по статистика и
компютри - INEI ...
Член 12 Разпределение на роялти
При разпределението на минните роялти, както и на глоби и лихви, изчислени за конкретен
месец, ще се вземе под внимание съотношението, в което всяка от концесиите на конкретна
отговорна страна представлява в рамките на общо декларираните като референтна база на
последния месец, който съответства на разпределението.
Член 13 Процедура за разпределение
13.1 минните роялти се разпределят в съответствие със следното:
а) 20% на местната власт на общините по експлоатация.
b) 20% на местната власт на провинциите по експлоатация.
c) 40% на местната власт на района или регионалните граници , където и да се намират,
когато се провежда експлоатацията.
d) 15% на регионалната местна власт
e) 5% на националните университети ...
13.2 За целите на разпределение между районните и провинциалните общини, посочени в
букви b) и c) по-горе, ще се използват критерии на доказване и неудовлетворени основни
нужди.
13.3 В случаите на минни концесии по експлоатация, чието разширение включва региони,
или, в случай на областните граници, където има национални университети,
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разпределението между тези последните ще се осъществи пропорционално в съответствие с
областта, в рамките на концесия във всеки регион, или, в случай, че е известно, на всеки
департамент, където се намират такива университети.
13.4 Когато даден регион, или в случай, че това не е известно, районите бенефициенти на
роялти, притежава повече от един национален университет, разпределението се извършва на
равни части между тези учебни центрове.
Член 14 Определяне на зона на влияние
14.1 За целите на разпределение на минните роялти, зоната на влияние е териториалната
зона на местното и регионално управление, където е предоставена концесията
14.2 В случай, че концесията се осъществява в повече от един район, роялти се разпределят
пропорционално, в съответствие с областта в рамките на концесиите.
…
Член 17 Превод на роялти
17.1 Националния съвет на децентрализация определя размера на роялти, дължими на всяка
регионална, провинциална или областна местна власт въз основа на разпределителен
индекс, одобрен от министерството на икономиката и финансите, като за разлика от това, в
последния случай, компонентът, посочен във втората част на писмото а) на точка
8.1 от член 8 на закона, признаващ Генералната дирекция на Държавната хазна,
обезпечаването на депозита и в сметките на Националната банка.
17.2 В случай на национални университети, Министерството на икономиката и финансите
определя размера на минните роялти, който те трябва да получат над основата на одобрените
индекси дистрибуция. Също така чрез Генералната дирекция на държавната хазна, показва
своите депозити по съответните сметки в Националната банка.
17.3 Националната банка трябва да създаде сметка с наименование минни роялти за всеки от
провинциалните и областни общини , регионалните правителства и националните
университети, които са били бенефициенти с съответните роялти , в която депозира
наличната сума при Генералната дирекция на Държавната хазна. Макар че Националната
банка трябва да посочи, чрез нейните съответни депозитни сертификати с какво са свързани
депозитите и техния срок за всяка провинциална и областна община, както и всяко
регионално правителство всякакви и национални университети. Неизползваното салдо ще
формира част от салдото на държавната хазна, в съответствие с това, което е установено в
член 6 от Върховния указ N º 310-89-EF.
17.4 Министерството на икономиката и финансите уведомява относно приетите процедури и
методика при определяне на индексите и суми за минни роялти, дължащи се на местните
правителства, регионални правителства и национални университети, в страницата си в
интернет и в Перуанския Diario Official, с по-нататъшно публикуване на съответната
министерска резолюция.

Източник за пълната версия на испански:
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgm/legislacion/D.S.N_157-2004-EF.pdf,
прегледана на 28 февруари 2005 г.
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Венецуела
1. Резюме
Венецуела налага роялти под формата на своя данък експлоатация , който е
установен в указ 295 от закона за минното дело. Законът определя ставки от 3 до 4 на сто от
търговска стойност. Роялти не се плащат до момента, до който сумата на дължимите роялти
не стане равна на размера на таксата за използването на земята, която е дължима.
Стойностната основа се определя в Указ 1234 от 2001 г., Правилник на минното дело.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за минното дело , Декрет N° 295 от 28 септември 1999 г.
(неофициален превод)
Дял VI - Данъци
Чл. 90 - притежателите на права върху миннодобив плащат следните данъци:
1) Данък за площ: на хектар площ, предоставена от началото на четвъртата година след
предоставянето на съответното право и тя се заплаща на всеки три месеца в рамките на
петте дни след края на всяко тримесечие. За целите, свързани с плащането на този
данък, бенефициентите на права на миннодобив върху злато и диаманти се регулират от
таблица А, като се прилага сумиране на всички разширения на предоставените площи.
За останалите минерали плащането се регулира от таблица B и в двата случая, сумата,
определена в този член, ще се изчислява, като данъчната единица (UT) в сила към
момента на приключване на плащането. Плащането ще бъде направено към
националните служби за събиране на данъците, след като данъците са били оценени със
съответната оценка на службата към Министерството на енергетиката и минното дело.
След като се стартира експлоатацията на концесията, данъкът върху площта ще бъде
намален с размера на данъка за същия период на експлоатация, докато не станат равни.
Таблица A
…
Таблица B
…
2) данъкът за експлоатация се прилага от момента, в който се извлича минералът и се
плаща в рамките на първите 15 поредни дни на месеца, следващ този, през когото е
добит. Той може да се плати в пари или в натура, по усмотрение на Президента. В
първия случай, този данък се изчислява, както следва:
А - 3% от пазарната стойност в Каракас на пречистения минерал, когато е злато,
сребро, платина и метали, свързани с платина.
B - 4% от пазарната стойност в Каракас, когато са диаманти и останалите скъпоценни
камъни.
C - 3%, изчислена върху търговската стойност в мината, за други минерали, в които са
включени разходите, възникнали до момента, в който добития минерал, натрошен или
не, е натоварен на превозното средство, което ще го транспортира извън границите на
предоставената площ или на завода да обогатяване или рафиниране, независимо от
неговото местоположение, вземайки под внимание неговото съдържание и цената на
минерала на пазар на купувача сред други фактори, имащи отношение.
Първи параграф: Когато икономическите условия позволяват, президентът може да се
съгласи pа намаляване на данъка за експлоатацията от ставката в параграф C до не по-малко
от 1%; Президентът може да възстанови този данък в първоначалния размер, когато по
собствените си критерии причини, които мотивират намаляването са преустановени.
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Трети параграф: Декларацията, към която се отнася вторият параграф се представя пред
Регионалната служба по оценяване на Министерството на енергетиката и минното дело.
Член 91. Когато бенефициентът на права върху миннодобив търгува с преработен,
рафиниран или обогатен продукт, който произхожда от експлоатирания минерал,
референтната цена за изчисляване на търговската му стойност в мината ще бъде
постановена от Министерството на енергетиката и минното дело, чрез проучване на пазара,
като се взема предвид средното съдържание на минерала и очакваната продажна цена на
пазара на купувача, с цел плащане на данък върху експлоатацията.

Източник:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/029.pdf,
прегледана на 9 март 2005 г.
Указ1234, от 03/06/2001 (публикуван в ―Gazeta Oficial‖ nº 37.155 на
03/09/2001)
Общи разпоредби на закона за минното дело Указ Nº 1.234 от 06 март 2001 г.
Неофициален превод
Дял VI
Данъчен режим
Чл. 122
За целите на прилагането на намалението, установено в член 90, номер 1, от Закона за
минното дело, съгласуването се извършва, когато сумата на данъка за експлоатация е
равна или по-висока от данъка върху площта. В такъв случай, собственикът на минното
право ще плаща само данък експлоатация.
Под данък експлоатация, съответстващ на всеки период, се разбира данъкът, който е
генериран в рамките на един календарен тримесечен период. Ако по някаква причина
експлоатацията спре, собственикът на минното право продължава да плащат данъка върху
площта.
Чл. 123
Собственикът на права върху миннодобив, за целите на плащането на данък върху
експлоатацията, трябва да представи декларация в рамките на първите (10) поредни дни на
следващия месец от добива.
Чл. 124
Всяка декларация за данък експлоатация, освен на изискванията, определени в
Закона за минното и наредбите към него, се придружава от анализ на качеството на
произведения минерал.
Чл. 125
Когато декларации, представени от собствениците на минни права породят съмнения
относно верността или точността, началникът на данъчната служба изготвя съответното
уведомление, за да осъществи и приключи съответното административно заключение в
съответствие със закона за данъчно облагане
Чл. 126
Данък експлоатация се определя, както следва:
1. Когато става въпрос за злато, сребро, платина или метали, свързани с последната,
пазарната стойност в Каракас се изчислява като се позове на средните седмични цени на
тези метали в основните международни пазари, съответстващи на седмицата, предхождаща
датата на плащането им; нейната равностойност в боливари се изчислява на базата на
средния валутен курс за продажба на съответната чуждестранна валута, публикуван от
Централната банка на Венецуела в рамките на същия период.
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Получената референтна цена се умножава по количеството на декларирания минерал,
като към този резултат се прилага ставката, посочена в член 90, номер 2, от Закона за
минното дело;
2. Когато той е диамант и някой от останалите скъпоценни камъни, търговската стойност в
Каракас се изчислява, като се вземат като отправна точка международните средни месечни
цени, съответстващи на месеца, предхождащ месеца на плащането на задължението, за
всеки конкретен минерал, в съответствие с техните класификации, видове и качества;
тяхната равностойност в боливари се изчислява, като се вземе като основа обменния курс на
продажбите на съответната валута, публикувани от Централната банка на Венецуела в
рамките на същия период.
Получените референтни цени се прилагат към класификациите, видовете и качествата на
обявения минерал, и към този резултат ще се прилага ставката в член 90, номер 2 на закона
за минното дело.
3. В случай на други минерали, търговската стойност в мината ще се изчислява като се
вземе за критерий по-високата цена от цената на минерала в пазара на покупката или
продажната цена при продажбите, извършени от данъчно задълженото лице, от които се
приспадат разходи и разноски , необходими за продажбата, като в никакъв случай тази
стойност не може да бъде по-ниска от сумата на разходите за добив и раздробяване, със
своята съответната част от общите разходи, ако такива разходи възникнат в границите на
концесионната площ.
Чл. 127
За да се определи пазарната стойност, която ще се използва като база за изчисляване на
данък върху експлоатацията, Министерството на енергетиката и минното дело, всеки път,
когато счита за необходимо, може да използва услугите на експерти или квалифицирани
лаборатории, за да анализират качеството, вида, формата и класификацията на обявения
минерал.
Чл. 129
Обезщетенията и датите на падеж на плащане на минен данък, се решават от Министерство
на енергетиката и минното дело, което може да делегира тази компетентност.
Чл. 131
Намаляването на данъка върху експлоатацията може да бъде одобрено от президента чрез
Министерството на енергетиката и минното дело, когато заявителят докаже, че
производствените разходи, включени в размера на данъците, е достигнал лимита, разрешен
от търговската експлоатация.
…

Източник:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/reglamentogralleyminas
.pdf , прегледана на 9 март 2005 г.
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A1.6 СЕВЕРНА АМЕРИКА
Аризона (САЩ)
1.Резюме
За минерали, открити в земи, които са държавна собственост, се дължат роялти.
Роялти не могат да бъдат по-малко от 2% от брутната стойност на произведените минерали.
Процентната ad valorem ставка се определя от комисар , който също определя метод за
определяне на брутната стойност.

2.Извадки от законодателни източници
Дял 27 - Полезни изкопаеми, нефт и газ
Глава 2 Права върху миннодобива от територия
Член 3. Лизинг за държавни земи за патент за добив на минерали 27-234 Наем; роялти;
обжалване; дял; неустойка; ограничаване на права
A. …
B. В допълнение към годишните роялти върху производството, най-малко два процента се
начисляват спрямо брутната стойност на всички минерали, произвеждани и продавани
от договора за аренда за добив на полезни изкопаеми. В случаите, когато обработването
се извършва, след като минералът е добит, минералът ще се счита за произведен и
продаден, когато се получи концентрат или катод от тази преработка. Ставката за
роялти за всеки договор за аренда за добив на полезни изкопаеми се основава на оценка
на дела на държавата като арендодател и се определя според стандарта за оценка,
предписан в подраздел C на този раздел. Брутната стойност се основава на
средномесечната цена на минерала според котировката на пазара на минерални
продукти и специализирани отраслови списания, както е определено от комисаря, и
уточнени в договор за аренда. Ако минералът няма публикувана котировка на цената,
брутната стойност се базира на оценката, която определя справедливата пазарна цена на
минерала. Роялти няма да се основават на хеджиране или договорености за защита на
цената, в които може да участва арендаторът, както и всички тези договорености няма
да се взимат предвид за която и да е оценка, която определя справедлива пазарна цена
на минерала.
C. Комисарят оценява дела на държавата като арендодател на минералите според
стандартната методология за оценка и, доколкото е възможно, ще направи оценката на
база на пазарните ставки на роялтите. Оценка трябва да бъдат завършена, за да се
определи дали ставка на роялти по-голяма от два процента от брутната стойност е
необходима, за да се получи справедлива пазарна стойност за дяловете на държавата
като арендодател на минерала. Оценката трябва да бъде завършена преди издаване на
договора за аренда за добив на полезни изкопаеми , в края на първата година на
производство с търговска цел, и отново за всяко подновяване на договора за аренда. Ако
по време на срока на договора за аренда, от договора за аренда за добив на полезни
изкопаеми са произведени и продадени нови минерали или промени в технологията
значително се отразяват на стойността на този дял на държавата в качеството и на
арендодател, комисарят по това време може да направи преоценка на този дял и, ако е
необходимо, да коригира ставката на роялти.
D. За мини, съществуващи на държавни земи на 8 юни 1989 г., роялти, дължимата по този
раздел не могат да бъдат по-малко от роялти, които биха били платени съгласно устава
в сила непосредствено преди 8 юни 1989 г.
E. Разходите на всички оценки, извършени съгласно този раздел се начисляват на
арендатора и се прибавят към дължимата сума за аренда съгласно този раздел.
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F. Отделът ще прегледа информацията за всички имотни данъчни оценки, имащи
отношение към договора за аренда за добив на полезни изкопаеми. Отделът поддържа
тази информация на поверителна основа, както е предписано от дял 42, глава 2, член 1.
G. Всеки договор за аренда за добив на полезни изкопаеми на държавна земя изисква
арендаторът да направи следните декларации на годишна база:
1.

Подробни отчети на добива на полезни изкопаеми

2. Свързани данъчни регистри
3. Комисарят определя за необходими допълнителни свързани документи, отнасящи
се до оценката, в съответствие с арендата и производство на минерала.
H. Информацията, получена съгласно подраздел G, параграф 2 от този раздел, както и
всякакви търговски тайни са поверителни. За целите на настоящия подраздел, търговски
тайни са информация, за която всичко от следното се отнася:
1. Едно лице е взел разумни мерки за защита на информацията от разгласяване и
лицето, което възнамерява да продължи да предприема тези мерки.
2.

Информацията не е и не е било възможно да се получи по законен начин от други
лица без съгласието на лицето, освен от правителствени лица и освен в
разкриването, основано на изключителна необходимост от съдебно или
квазисъдебно съдопроизводство.

3. Законодателната норма не изисква изрично оповестяване на информацията пред
обществеността.
4. Лицето, което по задоволителен начин е показало, че разкриването на
информацията е вероятно да причини съществена вреда на конкурентната позиция
на лицето ..

I. Арендаторите на подземни богатства трябва да извършват месечни плащания на роялти,

базирани на производствената дейност по подземните изкопаеми на предходния месец.

J. Решението за оценка на Комисаря може да бъде обжалвано в съответствие с раздел 37 -215
на Апелационната комисия, създаден от раздел 37-213, което ще потвърди, измени или
отмени решението на Комисаря в рамките на сто и осемдесет дни. С изключение на
предвиденото в раздел 41-1092.08, подраздел H, решенията на Апелационната комисия по
съгласно настоящия подраздел подлежат на съдебен контрол в съответствие с дял 12, глава 7,
член 6. Като условие на обжалването, арендаторът трябва да продължи да извършва всички
плащания за дължимите аренда и роялти въз основа на решението за крайната оценка на
комисаря, и съдът не може да отмени решението на комисаря, напълно или частично, преди
окончателното решение по делото. Държавата отделя аренди и роялти, платени докато
обжалването чака решение и няма да разпределя тези средства към държавния генерален
фонд или към бенефициентите на тръста, докато жалбата не получи решение.
К. Ако арендаторът не успее да плати рента или роялти, включително разходите за оценка,
съгласно подраздел C на този раздел, на или преди датата, на която плащането е
дължимо, върху дължимата сума се начислява лихва в размер и по начина, определени
съгласно раздел 42 -1123. Освен това, ако се установи, че неплащането не е поради
основателна причина, неустойка в размер на пет на сто от размера, установен като
дължим остатък, се добавя към арендата или роялти за всеки месец или част от месеца,
изтекъл между датата на падежа и датата, на която е платен. Общата неустойка не може
да надвишава една трета от дължимия остатък на арендата или роялти. Така добавената
неустойка към арендата или роялти е дължима и платима чрез уведомление и при
поискване от страна на Комисаря.
L. Ако някоя аренда, роялти , оценка, лихва или неустойка не е платена от арендатора,
когато трябва , неплатените суми представляват право на възбрана от датата, на която
сумите са станали дължими върху цялата собственост и права върху собствеността,
които принадлежат на арендатора и които се намират върху държавна земя.

Източник:
http://www.azleg.state.az.us/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/27/00234.htm&
Title=27&DocType=ARS, прегледана на 10 февруари 2005 г.
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Британска Колумбия (Канада)
1.Резюме
Според глава 291 от Закона за данък върху полезните изкопаеми на Британска Колумбия,
провинцията налага данък върху нетни текущи постъпления и данък върху нетните приходи.
Данъкът върху нетните текущи постъпления, които се дефинират като брутни приходи от
продажбата на минерални суровини без оперативни разходи, разходи за разработване веднъж в
производството и некапиталови рекултивационни разходи. Капиталови разходи за проучване и
предпроизводствени разходи не са допустими. Нетните постъпления се облагат с данък в размер
на 2% годишно и напълно се приспадат срещу определянето на данъци върху нетни приходи за
текущата година и всяка бъдеща година от същата миннодобивна операция. Като такъв, данъкът
върху нетните текущи постъпления действа като минимален данък. Нетните приходи се облагат с
данък в размер на 13% годишно и се определят чрез приспадане на всички оперативни разходи,
предпроизводствен и производствен капитал и разходите за проучване. Данъкът върху нетните
данъчни постъпления също така е допустим под формата на удръжка.

2.Извадки от законодателни източници
ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ [RSBC 1996] ГЛАВА 291
1 (1) В този закон:
"комисар" означава комисар на данък върху полезни изкопаеми, посочени в този закон;
"съвместен оператор" означава лице, което експлоатира мина в обединение с друго лице, но не
включва лице, което по споразумение за правна и търговска независимост помежду им, има
право да получи само роялти, платени или платими в брой;
"данъчна година на мината" означава
(а) по отношение на алувиална златна мина, календарната година, и
(b) по отношение на всяка друга мина,
(i) периода, не превишаващ 12 месеца, за който сметките на мината са били или са
обичайно изготвени , или
(ii) в отсъствието на избран период, календарната година;
"данъчна година на оператора" означава, по отношение на оператор, периода, не надвишаващ 12
месеца, за които сметките на оператора са били или са обичайно изготвени, но при липсата на
избран период, данъчната година на оператора е календарната година;
"данъчен стимул за инвестиции" означава средноаритметичната стойност на банковите ставки,
посочени като процент, в сила в последната сряда на всеки месец, както са публикувани от
Централната банка на Канада, за всеки месец от данъчната година на мината или данъчната
година на оператора, в зависимост от контекста, умножено по 1,25 и по броя на дните в
съответната данъчна година пропорционално на 365 дни,
"мина" означава
(а) рудни залежи,
(b) място, или
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(c) отделна икономическа единица, определена от комисаря
в Британска Колумбия, от която ще бъдат или са били получени полезни изкопаеми, заедно с
(d) работите или дейността, и
(e) вещите,
независимо дали се намира във или извън Британска Колумбия, които се използват за
получаване, транспорта и производството на продукти от рудните залежи, място или определена
отделна стопанска единица;
"минна имущество" е имущество, от което операторът има право да спечели минерали;
"минерал" означава минерал, така както е определено в Закона за собственост на
подземните богатства и включва
(а) алувиални находища, определени в този закон, и
(b) въглища;
"минерален продукт" означава продукт на мина или продукт, произведен от продукта на мина;
"експлоатацията на мина" означава производството на минерали от мина и включва
(а) всичко от откриването, разработването, добива, раздробяването, претопяването,
рафинирането, промиването, подготовката, изсушаването, обогатяването или друга обработка
на тези минерали, необходима за да се получи продукт от минерал, и
(b) рекултивация на мината;
"оператор" означава, за всяка мина, лицето, което самостоятелно или с друго лице е или е бил
собственик, арендатор, получател на лиценз, наемател или друг притежател на право на печалба на
минерали от мината, но не включва лице, което, по споразумение за правна и търговска
независимост има право да получи само роялти, платени или платими в брой;
"лице" не включва партньорство;
"алувиална златна мина" означава мина със следните характеристики:
(а) по същество всичкият минерален продукт, произведен от мината е алувиални минерали;
(b) злато, произведено от мината обуславя по-голямата част от стойността на алувиалните
минерали, произведени от мината;
"оператор на алувиална златна мина" означава оператор на алувиална златна мина; "алувиален
минерал" има същото значение, както в Закона за собственост на подземните богатства;
"пропорционален дял" означава, по отношение на оператор, делът на всеки от минералните
продукти, печалба, разход или количество, за което се дължи данък , за които операторът има
законово право или за които операторът е задължен в резултат на експлоатацията на мина, или в
случай на оператор на кариера, една или повече мини;
"кариера" е мина, от която по същество всички отстранени минерали са кариерни материали;
"кариерен материал" е минерал, който е
(а) варовик,
(b) доломит,
(c) мрамор,
(d) шисти,
(r) глина,
(е) вулканична пепел,
(f) диатомит,
(з) пясъчник,
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(g) кварцити,
(h) дялан камък, или
(i) предписаното вещество;
" оператор на кариера " означава оператор, на една или повече кариери;
"рекултивация" означава програма за рекултивация, одобрена от главния инспектор на мините
по закона за мининте;
"фонд за рекултивация " означава фонд за рекултивация, създаден с Регламент по Закона за
мините; "свързани лица" означава
(а) лицата, които ще бъдат свързани по смисъла на раздел 251 (2) и (3) на Закона за данък върху
печалбата (Канада), ако прочитът на този раздел се базира на предположението, че лице, което
притежава или контролира, пряко или непряко, 15% или повече от акциите с право на глас в
обръщение или дялове на корпорация контролира тази корпорация,
(b) партньори от едно и също партньорство и това партньорство или
(c) всеки 2 лица, ако едното е работодателя или длъжностно лице или директор на другото.
(2) Ако лице, различно от оператора на мината, има право да спечели минерали от хвостопровода
на мина
(а) това лице се счита за оператор, и
(b) тези минни отпадъци се считат за мина, за целите на този закон.
(3) За целите на този закон, за свързани лица се считат тези, които не сключват сделки помежду
си като независими партньори, действащи в свой собствен интерес.
(4) Независимо от определението за данъчна година, ако оператор на мина е изпаднал в
несъстоятелност или е освободен от фалит, се прилагат следните правила за целите на този закон:
(а) данъчната година на мината, която иначе би приключила след датата, на която операторът
изпадне в несъстоятелност или е бил освободен, се счита за приключена, в деня
непосредствено преди датата на производство по несъстоятелност или освобождаване от
отговорност;
(b) нова данъчна година на мината се счита, че започва на датата, на която операторът е
изпаднал в несъстоятелност или е бил освободен от отговорност.
(5) Независимо от определението за данъчна година, ако в мината е придобит или продаден дял, се
прилагат следните правила за целите на този закон за оператора, който придобива или продава
дела:
(а) данъчната година на мината, която иначе би приключила след датата, на която делът е
придобит или продаден, се счита за приключена, в деня непосредствено преди датата на това
придобиване или продажба;
(b) нова данъчна година на мината се счита, че започва на датата, на която делът е придобит
или продаден.
(6) подраздел (5) не се прилага, ако делът, който е придобит или продаден е ограничен до
право на роялти или друго подобно плащане.
Прилагане на този закон за оператори на алувиални мини на злато
1.1 Раздели 2, 3 до 7, 8 (1) (3), 9, 10, 11, 13, 14 и 15 не се прилагат по отношение на алувиална
златна мина или на оператора на алувиална златна мина, за всяка данъчна година на мината,
приключваща след 31 декември 1998.
Прилагане на този закон за оператори на кариери
1.2 (1) Освен ако не се прилагат подраздели от (2) до (4), раздели 2, 3-11, 12, (3) и (4), 13, 13.1, 14 и
15 не се прилагат по отношение на кариера или оператор на кариера, за всяка календарна година,
която приключва след 31 декември 2000 г..
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(2) Оператор на кариера, който е подал декларация по този закон за всяка данъчна година на
мина, приключваща преди 1 януари 2000 г., може да избере да бъде третиране по този закон
като оператор, който не е оператор на кариера.
(3) избор съгласно подраздел (2) трябва
(а) да бъде изготвен в предписаната форма,
(b) да съдържа предписаната информация, и
(c) да бъде предоставен на комисаря, с декларацията за данъчната година на оператора, която
приключва през 2001 г., на или преди последния ден на шестия месец след края на тази
данъчна година.
(4) Ако оператор на кариера прави избор в съответствие с подраздели (2) и (3), този избор е
неотменим и този закон се прилага за оператора на кариера, ако той или тя е оператор, който не е
оператор на кариера.
Налагане на данък
2 (1) Лице, което е оператор трябва за всяка мина, на която това лице е оператор, да плаща данък
по отношение на всяка данъчна година на мината, равен на сбора на следното за тази мина:
(а) сумата, ако има такива, с която 13% от нетните приходи на оператора, получени от
експлоатацията на мината надвишава общата сума на
(i) салдото на набирателната сметка за данъчен кредит в края на непосредствено
предходната данъчна година на мината.
(ii) сумата на условната лихва, определена съгласно раздел 3, (b) за текущата данъчна
година на мината, както и
(iii) сумата, определена съгласно параграф (b);
(b) 2% от нетните текущи приходи на оператора, получени от експлоатацията на мината за
текущата данъчна година на мината.
(2) Операторът може да приспадне от данъка иначе дължим по този раздел стойност, равна на
най-малкото от следните:
(а) получената сметка за отчисления за фонд за изчерпването на природните ресурси на
оператора за конкретната мина в края на
непосредствено данъчна година на мината, определена в съответствие с раздел 11 (3); (b) сума,
равна на 25% от данъка иначе платим преди приспадане съгласно подраздел(3).
(3) Оператор може да приспадне от данъка иначе дължим по този раздел роялти, начислени и
платени съгласно Закона за роялти върху подземните богатства, по отношение на календарната
година 1976, в случай че те не са били удържани преди това по силата на Закона за данъка върху
минералните ресурси или този Закон.
Освобождаване от данъци на Nisga
2.1 (1) В този раздел "Споразумение за данъчно облагане " означава Национално споразумение за
данъчно облагане Nisga, внесени в Законодателното събрание на 30 ноември 1998 г., но не
включва никакви изменения, направени по това споразумение след тази дата.
(2) Въпреки раздел 2, лице не се облага с данък по реда на този закон, ако и в случай че
Споразумението за данъчно облагане предвижда, че лицето, което не подлежи на облагане с данък
по реда на този закон. Налагане на данък върху оператор на алувиална златна мина
2.2 Лице, което е оператор на алувиална златна мина, трябва да плаща по отношение на всяка
календарна година за всяка алувиална златна мина, на която това лице е оператор, данък, равен на
0,5% от сумата, която е пропорционалния дял на оператора от стойността на сделката на
минерален продукт продаден в календарна година.
Налагане на данък върху оператор на кариера
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2.3 (1) Операторът на кариерата трябва да плати по отношение на всяка календарна година данък,
равен на 15 ¢, умножено по броя на тоновете на кариерни материали, посочени в подраздел (2).
(2) Броят на тоновете на кариерните материали, които трябва да се използват при изчисляването в
подраздел (1) е количеството, ако има такова, с което пропорционалният дял на оператора на
кариерата на кариерни материали, които са били отстранени от всички кариери, експлоатирани от
оператора на кариерата през календарната година, надвишава броя на тоновете на кариерните
материали, приспаднати по подраздел (3).
(3) За целите на изчислението, посочено в подраздел (2), оператор на кариерата може да
приспадне до 25 000 тона кариерни материали, при спазване на следното:
(а) общият брой на тоновете на кариерни материали, които операторът на кариера може да
приспадне за една календарна година по този подраздел по отношение на всички кариери,
управлявани от оператора на кариера, не трябва да надвишава 25 000 тона;
(b) общият брой на тоновете на кариерни материали, приспаднати за една календарна година по
отношение на всяка една кариера по този подраздел от всички кариерни оператори, използващи
тази кариера не трябва да надвишава 25 000 тона.
Набирателната сметка за данъчен кредит
3 Салдото в набирателната сметка на данъчен кредит от всеки оператор за всяка мина в края на
определена данъчната година на мината е сумата, ако има такава, с която сумата от следните
надхвърля 13% от нетните приходи на оператора за мината за данъчната година на мината:
(а) салдото на сметката в края на непосредствено предходната данъчна година на мината;
(b) условната лихва, равна на сумата, която е данъчния стимул да инвестиции умножен по
сумата, определена в параграф (а);
(c) сумата, изчислена съгласно член 2 (1) (b) за данъчната година на мината, при условие, че
дължимият данък според раздел 2 за мината по отношение на тази данъчна година на мината
е платена.
1993-94 преходна разпоредба
4 (1) Дължимият данък за една въглищна мина по отношение на данъчната година на мината, в
която попада 23 март 1994 трябва да се определи в съответствие с член 2 (1) и, за тази цел,
(а) позоваването в раздел 2 (1) (а) на 13%, трябва да се чете като позоваване на процента,
получен чрез добавяне на
(i) дела от 17,5 % за броя на дните през данъчната година на мината до и включително
22 март 1994 г. до 365 дни и
(ii) дела от 13% за броя на дните през данъчната година на мината след
22 март 1994 г. до 365 дни и
(b) позоваването в раздел 2 (1) (б) на 2%, трябва да се чете като позоваване на процента,
получен чрез добавяне на
(i) дела от 7,5% за броя на дните през данъчната година на мината до и включително
22 март 1994 г. до 365 дни и
(ii) дела от 2% за броя на дните през данъчната година на мината след
22 март 1994 г. до 365 дни.
(2) Салдото в набирателната сметка на данъчен кредит на оператор на мина трябва да се определя
в съответствие с раздел 3, и за тази цел, позоваването в раздел 3 на 13% трябва да се чете като
позоваване на процента, определен съгласно подраздел (1) (а).
Рекултивация на данъчен кредит
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5 (1) Заместник губернаторът в Съвета може чрез регламент да установи сметка на разходите за
рекултивация и сметка за рекултивация на данъчен кредит.
(2) При създаването на сметките, посочени в подраздел (1), ако
(а) операторът на мината е активно ангажиран в рекултивация по време на данъчната година на
мината
(b) [Отм. 1999-38-49] операторът може да претендира за данък кредит за рекултивация , равен
на най--малкото от
(c) определения процент на салдото в сметката за разходите за рекултивация в края на
текущата данъчна година на мината, както и
(d) салдото по сметката на данъчния кредит за рекултивация в края на текущата данъчна
година на мината.
Нетни приходи от експлоатацията на мината
6 Нетните приходи, получени от експлоатацията на мината са сумата, с която съвкупността от
сумите, определени съгласно раздел 9 (1) (f) до (h), надвишава сбора от сумите, определени
съгласно раздел 9 (а) (e).
Нетни текущи приходи от дейността на мината
7 (1) Нетните текущи приходи, получени от експлоатацията на мината е сумата, с която сумата,
определена съгласно раздел 9 (1) (е) надвишава сумата, определена съгласно раздел 9 (1) (b) и (e), с
изключение на всички разходи, включени в определянето съгласно раздел 9 (1) (b), които са за
сметка на капитала.
(2) За целите на този раздел, разходите, които са за сметка на капитала включват тези разходи в
раздел 9 (1) (b), които са предвидени да бъдат за сметка на капитала.
Брутни приходи от експлоатацията на мината
8 (1) В съответствие с подраздели (2) и (3), брутните приходи, получени от експлоатацията на
мината от оператор за всяка данъчна година на мината е съвкупност от следното:
(а) сумата, която е пропорционалния дял на оператора от търговската стойност на минералния
продукт, продаден през данъчната година на мината;
(b) сумата, която е пропорционалният дял на оператора от търговската стойност на всеки
минерален продукт, употребен или използван през данъчната година на мината от оператора
или от някой съвместен оператор на мината;
(c) пропорционалният дял на оператора на всяка сума за получаване през данъчната година
на мината, която е
(i) безвъзмездна помощ, субсидии или друга форма на помощ, получена от
правителството, общината или друг държавен орган,
(ii) приходите от застрахователна полица, или
(iii) всяка друга сума, независимо от която основателно би могла да се разглежда като
възстановяване на включени разходи и разноски , за които се счита, че са включени или
предстои да бъдат включени според раздел 9 (1) (b) в която и да е данъчна година на
мината, освен в тези случаи когато сумата трябва да бъде или е включени според раздел 9
(1) (ж);
(d) сумата на предписаното възстановяване на рекултивация на оператора.
(2) Ако даден оператор е индивид, който активно е ангажиран в експлоатацията на мината,
операторът може да приспадне от пропорционалния дял на оператора от сбора съгласно
подраздел (1) сума равна на частта от $ 50 000, която съвкупността от суми, описана в подраздел
(1) (а) до (c) на оператора за данъчната година на мината е съвкупността от онези суми за мината
за данъчната година на мината.

А1 - 131

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

(3) Комисарят може да определи, че е настъпила продажба на минерален продукт в по-ранен от
реалната продажба момент и, ако комисарят така определи,
(а) за целите на подраздел (1) (а), минералният продукт се счита, че е бил пласиран на пазара
за сума, равна на стойността на сделката в определен момент,
(b) за целите на точка 9 (1) (b), предписани разходи не се включват никакви разходи и
разноски, направени или свързани с дейности след момента, в който стойността е била
определена и
(c) когато определеният минерален продукт, реално се продаде, получена сума по неговата
продажба се счита за равна на нула.
(4) Търговската стойност на минерален продукт е платената или платима цена за минералния
продукт. (5) Подраздел (4) не се прилага, ако
(а) платената или платима цена за минералния продукт е обект на условия или съображения,
по отношение на които не може разумно да бъде определена,стойност
(b) купувачът и продавачът на минералния продукт, са свързани лица по време на продажбата и
платената или платима цена е по-малко от цената, която би била платена или подлежаща на
плащане, ако купувачът и продавачът не бяха свързани лица,
(c) комисарят е определил съгласно подраздел (3), че минералният продукт е пласиран по-рано
от реалната му продажба, или
(d) стойност на сделката е предписана за конкретния минерален продукт или
(6) Търговската стойност на минералния продукт, за която не се прилага подраздел (4), поради
подраздел (5) (а), (b) или (c) е
(а) сумата, определена от оператора за справедлива пазарна стойност, на която подобни
минерали са продадени,
(i) в случая, описан в подраздел (5) (а) или (b) при продажба, или
(ii) в случая, описан в подраздел (5) (c), в определения момент на продажба, при продажба
между купувач и продавач , договарящи се при нормални пазарни условия или
(b) ако комисарят счита, че сумата, определена от оператора съгласно параграф (а), е по-малка
от справедливата пазарна стойност на минералния продукт в разпореждане или при
определения момент на разпореждане, в зависимост от случая може да бъде сума, определена
от комисаря, след като се вземат предвид всички фактори, комисарят смята за уместни.
За целите на подраздел (6), "подобни минерали" означава минерални продукти, които са едни и същи,
или по същество едни и същи във всички физически характеристики и качество, по които е оценен
минералния продукт.
…

Източник: https://www.planalto.gov.br/legislacao/leisordinarias/1990.html,
преглеждана на 16 февруари 2005 г.
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Мичиган (САЩ)
1. Резюме
Мичиганските държавни роялти попадат в две категории, въз основа на вида на
произведената минерална стока. Роялти върху производството на метални минерали се основават
на нетните стойности на металургичния комбинатът за произведен тон руда, индексирани спрямо
инфлацията. Роялти ставки се прилагат по прогресивна скала от 2% за руда с по-ниска стойност до
7% за руда с по-висока стойност. Неметални минерални роялти се прилагат въз основа на
приходите от продажби. Примерите включват роялти от 7% за въглища и 5% за варовик.

2. Извадки от законодателни източници
Договор за аренда за добив на метални минерали
Управление на природните ресурси на Мичиган
Управление на горите, минералите и пожарите
По силата на част 5, раздел 502, Акт 451, публични актове от 1994 г.
…
PR 4340 (Ред. 01/08/2004) C.
Икономически условия
3. Роялти върху производство
Арендаторът се задължава да заплати на арендодателя роялти върху производството изчислено,
както следва:
Определят се брутните продажби на всички минерали и/или минерални продукти от тази
аренда, продадени през последното календарно тримесечие. Тази продажна стойност се
базира на действителната стойност на продажбите на свободния пазар, както е показано
от постъпления от продажбите. Ако минерал или минерални продукти не са продадени на
независим клиент на свободния пазар на справедлива пазарна цена, а се обработват
допълнително от завод, което се управлява от арендатора , или в който арендаторът има
дял, брутната стойност на продажбите се определя, използвайки цени за метална форма за
нормално приети форми, както е публикувано в Списание за инженерно и минно дело "E
and MJ Markets", или други взаимно договорени форми и цени. Брутната стойност на
продажбите се разделя на тоновете руда, преработена в производството на продадените
минерали и / или минерални продукти за определяне на брутната стойност на продажбите
на тон.
Определя се коефициентът на индекса на цените чрез разделяне на постоянния ценови индекс
на текущия индекс на цените. И двата ценови индекса се получават от индекса на
производствените цени при производителя за всички стоки, или неговия последващ
индекс, както е публикувано месечно от американското министерство на труда, Бюрото
по трудова статистика. Постоянният ценови индекс е индекс за февруари (месец) от 1983
г. (година), цитиран като 301.2. Текущият индекс на цените трябва да бъде индекса за
средния месец за това тримесечие.
Определя се коригираната стойност на продажбите на тон чрез умножаване на брутните
продажби на тон по коефициента на ценовия индекс.
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а.Роялти върху производството не трябва да бъдат по-малко от два процента или повече от
седем процента, и варират в зависимост от коригирана стойност на продажбите на тон
руда. За всяко сух кратък тон на руди, съдържащ минерали и/или минерални продукти,
различни от железни руди, който е добит от наетите обекти и е продаден, и за всеки сух
дълъг тон на руди, съдържащ минерали и/или минерални продукти, добит главно заради
съдържанието на желязо,който е добит от наетите обекти и е продаден, ставката на роялти
е два процента, когато коригираната стойност на продажбите на минерали и/или
минерални продукти, е дванадесет долара ($ 12.00) или по-малко. Ставката на роялти се
увеличава с половин (1/2)% за всеки шест долара ($ 6,00) увеличаване на коригираната
стойност на продажбите за тон минерали и/или минерални продукти над дванадесет
долара ($ 12.00) за тон, пропорционално разпределени части до три знака след десетичната
запетая, на максимално допустимите стойности на роялти от седем (7) процента, чиято
граница ще бъде достигната, когато на коригираната стойност на продажбите за тон на
минерали и/или минерални продукти е седемдесет и два долара ($ 72.00) на тон.
b. Размерът на роялти върху производството е резултатът от ставката на роялти, изразен в
десетичен вид до пет места и брутната стойност на продажбите.
c. Роялти върху производството се плащат на тримесечна база. Ако определените плащания не
са направени на или преди двадесет и петия (25) ден на април, юли, октомври и януари на
всяка година по време на срока на този договор за аренда на всички минерали и/или
минерални продукти, продадени през предходното календарно тримесечие, арендодателят
може да предяви иск за неизпълнение на разпоредбите на раздел H. В допълнение към
средствата за защита на правата на арендодателя по договора за аренда, плащанията,
извършени след датата на падежа, включват лихва в размер на 1,5% на месец, или в
максималната позволена от закона степен, в зависимост от това кое от двете е по-малко
върху сумата на неплатените роялти.

Източник:
http://www.midnr.com/Publications/pdfs/ForestsLandWater/Mineral/PR
4340_MetallicMineralsLease.pdf, прегледан на 1 март 2005 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ГОРИ,
МИНЕРАЛИ И ПОЖАРИ НА МИЧИГАН ДОГОВОР ЗА АРЕНДА НА НЕ
СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛ МИНЕРАЛИ
По силата на част 5, раздел 502, Закон 451 от 1994 г., както е изменена.
3 PR 4331 (Ред. 11/24/2004)
12. Стойността на продажбите означава стойността в щатски долари на свободния пазар на
всички търгуеми продукти FOB завода за миннодобивна или преработвателна дейност в насипно
състояние или (ако е посочено в анекса за роялти върху производството ) в преработен вид, и след
продажбата на които арендаторът вече не притежава икономически интерес в търгуемите
неметални минерали и са показани постъпленията от продажби . Ако неметални минерали и/или
неметални минерални продукти не са продадени на независим потребител на свободния пазар на
справедлива пазарна стойност, а са обработени допълнително от завод, който се управлява от
арендатора, или в които арендаторът има дял, равностойността на стойността от продажбите на
свободния пазар за неметални минерали и/или неметални минерални продукти е:
(а) предвижданите от арендатора, предмет на разглеждане и одобрение от страна на
арендодателя или;
(b) екстраполирани, както е взаимно договорено между арендодателя и арендатора, от
съответните таблици на Американското Бюрото за мините, осреднени за последните три
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(3) години, когато е възможно, Chemical Marketing Reporter, the Engineering and Mining
Journal и / или други подобни публикации.
За целите на този договор за аренда, продажбата на неметални минерали и/или неметални
минерални продукти на място или без изваждане, не се счита за производство, и всякаква
стойност на продажбите в този момент не трябва да се използва като база за изчисляване на
роялти върху производството.
Също така за целите на този договор за аренда, FOB миннодобивна операция или завод за
преработка се определя като мината, завода или запасите на всички неметални минерали и/или
неметални минерални продукти, с изключение за насипна сол (NaCI) в разтвор, която се извлича от
добив чрез разтваряне в изкуствени солени разтвори или природни солни залежи; FOB за този
материал трябва да бъде източника.
4 PR 4331 (Ред. 11/24/2004)
C. ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
1. Наеми
Арендаторът се задължава да заплати на арендодателя наем, както следва:
а. наем за първата (1) до петата (5) година се заплаща в размер на $ 3.00 на акър на година.
b.наем за първата година се плаща при изпълнение на договора за аренда, а след това се
плаща ежегодно предварително преди датата на падежа. Когато правата по арендата се
прекратяват и арендаторът е длъжен да подаде съобщение за освобождаване на
арендодателя както е посочено по-нататък винаги, когато остават неплатени дължими
наеми по договора за аренда, наем за срок от десет (10) дни, след като наемът е станал
дължим. Арендаторът може по свое усмотрение да се откаже писмено от прекратяване
на договора за аренда заради неплатен наем при представяне от страна на арендатора в
писмена форма на основателно и задоволително доказателство за причината, заедно с
дължимите плащания. Всички плащания от арендатора след датата на падежа ще
включват лихва в размер на 1,5% на месец или на максимална определена от закона
ставка, в зависимост от това кое от двете е по-малко, върху неплатената сума.
c.Плащането на роялти върху производството или на минимални роялти от площта на
миннодобивните дейности ще намали наема на тази част от дадените под аренда обекти,
които се намират в тази площ на миннодобивната дейност. Намаляването ще влезе в сила
на датата на падежа на наема след наемния период, в който се предоставя намалението.
2. Минимални роялти
а.Арендаторът се задължава да заплати на арендодателя минимални роялти от $ 10,00 на акър
за шестата (6) година на договора за аренда и за всяка следваща година плащането се
увеличава допълнително с $ 5,00 за акър до десетата (10) година. За десетата (10) година
на договора за аренда, а след това и до края на договора за аренда, минималните роялти
ще бъдат $ 30,00 на акър на година.
b.Тези плащания се плащат ежегодно преди датата на сключване на договора за аренда.
Правата по арендата се прекратяват и арендаторът е длъжен да подаде съобщение да
освобождаване на арендодателя, според предвиденото по-долу, когато тези плащания
остават неплатени за срок от десет (10) дни след датата на сключване на договор за
аренда. Арендодателят може, по свое усмотрение, да се откаже в писмена форма от
прекратяване на договор за аренда заради неплатени минимални роялти при представяне
от страна на арендатора в писмена форма на основателно и задоволително доказателство
за причината, заедно с дължимите плащания. Всички плащания от арендатора след датата
на падежа ще включват лихва в размер на 1,5% на месец или на максимална определена от
закона ставка, в зависимост от това кое от двете е по-малко, върху неплатената сума.
c. Одобряване на плана за миннодобив и рекултивация, която включва областта на минните
дейности ще намали всички увеличения на минималните роялти на тази част от обектите
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под аренда, намиращи се в областта на миннодобивната дейност. Намаляването ще влезе в
сила на следващата дата на падежа на годишните минимални роялти.
След това минималните роялти ще се плащат на основата на тази постоянна ставка,
докато производството на неметални минерали и / или неметални минерални продукти в
рентабилни количества започне на тази част от обектите под аренда, включени в областта
на миннодобивната дейност. Ако производството на неметални минерали и / или
неметални минерални продукти започне преди шестата (6) година от договора за аренда,
наемът ще се намали и ще се плащат минимални роялти в размер от $ 10 на година за
всеки акър от площта на миннодобивната операция.
d.Ако производството на неметални минерали и / или неметални минерални продукти в
рентабилни количества започне в обектите под аренда, минималните роялти, платени за
тази година от арендата за тези земи, включени в областта на минните дейности, ще се
кредитират срещу роялти върху производството, дължими по този договор на
арендодателя.
e. При липса на производството на неметални минерали и/или неметални минерални продукти
в рентабилни количествата преди изтичането на първичния срок на този договор за
аренда, всички минимални платени роялти се отнемат в полза на арендодателя.
3. Роялти върху производство
а.Арендаторът се задължава да заплати на арендодателя роялти върху производството на
неметални минерали и / или неметални минерални продукти, произвеждани и продавани
от обекта под аренда, които ще са резултат от:
(1) продажната цена, както е определено в този договор за аренда, на неметални минерали
и / или неметални минерални продукти, продадени през последното календарно
тримесечие и
(2) ставката на роялти върху производството според следните схеми:
…
(b) други неметали - уточнени
Материали
Въглища

в насипно състояние

Обработени

7,0%

няма данни

глина, варовици със съдържание на глина, 5,0%
глинести шисти
Гипс
5,0%

няма данни

варовик, доломит

5,0%

няма данни

индустриален пясък

7,0%

няма данни

строителен пясък, чакъл

5,0%

няма данни

Пясъчник

5,0%

няма данни

Камък (трошен, размери)

5,0%

няма данни

няма данни

(c) други неметали - неуточнени
Ставката на роялти за всички други неметални минерали и / или неметални минерални
продукти, включени в този договор за аренда се договарят отделно за всеки случай и са
взаимно договорени от арендодателя и арендатора.

Източник:
http://www.midnr.com/Publications/pdfs/ForestsLandWater/Mineral/NONMET
ALLIC-MINERALS-LEASE.pdf, прегледана на 1 март 2005 г.
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Невада (САЩ)
1. Резюме
Минерални роялти в Невада се прилагат като процент от нетните приходи, които са
определени като брутен доход (приходи от продажби) минус повечето оперативни и капиталови
разходи на мината, амортизации и по нататъшна преработка и транспортни разходи и частни
плащания на роялти. Ставката е според подвижна скала на базата на рентабилността, определена
като съотношение на нетните приходи към брутния доход. Максималната ставка от 5% се прилага,
когато нетните приходи са повече от 50% от брутния доход. Освен това, 5% ставка се прилага за
всяка дейност, която генерира повече от $ 4 милиона нетни приходи в една календарна година.

2. Извадки от законодателни източници
ЩАТА НЕВАДА
НАБОР ОТ РЕВИЗИРАНИ ЗАКОНИ ГЛАВА 362
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПАТЕНТОВАНИ МИНИ И ПРИХОДИ ОТ МИНЕРАЛИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ОЦЕНКА И ОБЛАГАНЕ НА НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ МИНЕРАЛИ NRS
362.100 Задължение на министерството
1. Министерството трябва да:
(a) Проучи и определи нетните приходи от всички добити минерали и да ги завери според
изложеното в NRS 362.100 до362.240 включително.
(b) определи стойността и оцени всички работи по отделяне на метала от рудата, топене и
раздробяване, на заводи и съоръжения, независимо дали са свързани с една мина, всички
сондажни платформи, както и всички консумативи, машини, оборудване, уреди,
съоръжения, сгради, структури и други подобрения, използвани във връзка с всякаква
дейност по миннодобив, изкопаване, отделяне на метала от рудата, топене или
раздробяване, както е предвидено в глава 361 от NRS.
2. Както е използван в настоящия раздел "нетните постъпления на всички добити минерали"
включва приходите на всички:
(а) мини в експлоатация;
(b) нефтени и газови сондажи в експлоатация;
(c) операциите по извличане на геотермалните ресурси за печалба, с изключение на
операция, която използва естествена топла вода, за да благоприятства развитието на
животински или растителен живот; и
…

(d) операции по добив на минерали от природни разтвори.

NRS 362.105 ―Роялти‖ дефиниция. Според използваното в NRS 362.100 до 362.240,
включително, освен ако контекстът не изисква друго:
1. "Роялти" означава част от приходите от добива на минерал, която се плаща за правото на
извличане на минерала.
2. ―Роялти‖ не включват:
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(а) наеми или други компенсаторни плащания, които са фиксирани и определени по размер
и платими периодично за срока на договора за аренда, независимо от степента на
добивите; или
(b) минимални роялти, които обхващат периоди, когато не се добива минерал, ако
плащанията са фиксирани и определени по размер и платими на регулярна периодична
основа.
…
NRS 362,110 Годишна декларация за брутния доход и заявени нетните приходи; годишен списък на
арендаторите.
1. Всяко лице, което добива минерал в този щат или получава роялти:
(а) на или преди 16 февруари на всяка година ще внесе в Министерството декларация,
показваща брутния доход и заявените нетни приходи от всяка географски отделена
операция, когато някакъв минерал се извлича от това лице през календарната година,
непосредствено предхождаща годината, в която е подадена декларацията.
(b) Може да трябва да подаде до 30 дни след подаване на декларация според изискванията
на параграф (а) изменена декларация, ако преди това той подаде писмена молба до
министерството и министерството намери основателна причина, за да се даде възможност
за изменение на декларацията.
2. Декларацията трябва:
(а) Да покаже исканите удръжки от брутния доход в детайлите, изложени в NRS
362,120. Удръжките са ограничени до разходите, възникнали през календарната година,
непосредствено предхождаща годината, в която е подадена декларацията.
(b) Да бъде във формата, предписана от Министерството.
(c) да бъдат проверени от мениджъра, началника, секретаря или касиера на корпорацията,
или от собственика на операцията, или, ако собственикът е физическо лице, от някой,
оторизиран от негово име.
3. Всеки получател на роялти, както е описано в подраздел 1, трябва ежегодно да подава в
министерството списък, посочващ всеки от арендаторите, отговорни за плащането на
данъците, дължими във връзка с операцията или операциите, включени в декларацията
подадена в съответствие с подраздели 1 и 2.
…
NRS 362,115 Годишна декларация за прогнозирания брутен приход, нетните постъпления и
роялти; използване на декларацията.
1. В допълнение към декларацията, изисквана от подраздел 1 на NRS 362,110, всяко лице
извличащо минерал в този щат, на или преди 1 април на всяка година, подава декларация към
министерството, показваща приблизителния брутен доход и приблизителните нетни
постъпления от всяка операция за цялата текущата календарна година и оценка на всички
роялти, които ще бъдат платени през текущата календарна година.
2. Министерството трябва да:
(а) използва декларацията, подадена съгласно подраздел 1, само за да подготви оценки с
цел използването от местните власти в изготвянето на бюджетите си, както и
(b) представя тези оценки на местните власти на или преди 25 април на всяка година.
…
NRS 362.120 Изчисляване на брутния доход и нетните приходи.
1. Министерството, на основата на декларацията, подадена в съответствие с NRS 362.110 и от
всички получени данни, доказателства и доклади, ще изчисли в долари и центове брутния
приход и нетните приходи на календарната година, непосредствено предхождаща годината, в
която е подадена декларация.
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2. Брутният доход трябва да включва стойността на всеки извлечен минерал, който е:
(а) продаден;
(b) разменен за нещо друго или някаква услуга;
(c) изнесен от щата във вид, готов за употреба или продажба; или
(d) използван в производствения процес или при предоставяне на услуга, през този период.
3. Нетните приходи се установяват и определят чрез изваждане от брутния приход на
следните отчисления за разходи, възникнали през този период, и никой друг.
(а) действителните разходи за извличането на минерала.
(b) действителните разходи за транспортиране на минерала до мястото или местата, на
отделяне на метала от рудата, рафиниране и продажба.
(c) действителните разходи за отделяне на метала от рудата, рафиниране и продажба.
(d) действителните разходи за маркетинг и доставка на минерална и превръщането на
минерала в пари.
(e) действителните разходи за поддръжка и ремонт на:
(1) Всички машини, оборудване, апарати и съоръжения, използвани в мината.
(2) всички заводи и съоръжения за дейностите по раздробяване, рафиниране, топене и
отделяне на метала от рудата.
(3) всички съоръжения и оборудване за транспорт, с изключение на тези, които са под
юрисдикцията на Комисията за благоустройство на Невада или министерството на
транспортните услуги.
(f) действителните разходи, направени за застраховка срещу пожар на машини,
оборудване, уреди, работа, заводи и съоръжения, посочени в параграф (g).
(g) амортизация на стойността на реалния основен капитал на машини, оборудване,
уреди, работа, заводи и съоръжения, посочени в параграф (h). Годишната
амортизационна квота се състои в амортизация на първоначалната стойност по начина,
определен с наредба на Данъчната Комисията на Невада. Вероятният живот на имота,
представен чрез първоначалната стойност, трябва да се вземе предвид при изчисляване
на разходите за амортизация.
(h) всички пари, изразходвани за премии за промишлена застраховка, и действителните
разходи за болнична и медицинска помощ и застрахователно обезщетение във връзка с
нещастен случай и групова застраховка за всички служители.
(i) всички парични средства, платени като вноски или плащания по закона за обезщетение
за безработица на щата Невада, според съдържанието на глава 612 от NRS, всички парични
средства, платени като вноски по Закона за социално осигуряване на федералното
правителство, и всички парични средства, платени на щата Невада или на федералното
правителство според всяко изменение на декларацията на някое от тях или двете заедно,
посочено в настоящия параграф.
(j) действителните разходи за дейностите по разработване в или за мината или на групата
от мини, когато работят като едно цяло.
(k) всички пари, платени за роялти от арендатора или преарендатора на мина или
сондаж, или и двете, при определянето на нетните приходи на арендатора или
преарендатора, или и двете.
4. Роялти, удържани от арендатора или преарендатора представляват част от нетните
постъпления от добитите минерали, върху която трябва да се събира данък от лицето, на които
роялти са били платени.
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5. Всяко лице, придобило имот в щата Невада, с цел добив на минерали и за когото които
възникват разходите, посочени в подраздел 3 трябва да уведоми министерството за тези
разходи и получателя на роялти чрез формуляри, предоставени от Министерството.
6. Няколко удръжки, посочени в подраздел 3, не включват разходи за заплати, или някоя
част от заплатите, на всяко лице, което не е действително заето с:
(a) работата на мината;
(b) работата по дейностите на раздробяване, претопяване или отделяне на метала от рудата;
(c) експлоатация на съоръжения или оборудването за транспортиране (г) контрола на
управлението на някоя от тези операции, или
(d) щата Невада, в офиса, административна или инженерна работа, необходими или
подходящи във връзка с някоя от тези операции.
…
NRS 362.130 Подготовка и изпращане на удостоверение за размера на нетните приходи и
дължимия данък; дата на падеж на данъка; надплатени суми.
1. Когато министерството определя на основата на годишната декларация, подадена в
съответствие с NRS 362.110, нетните постъпления на всички добити минерали, изготвя
удостоверение на размера на нетните приходи и дължимия данък и изпраща копие на
собственика на мината, оператора на мината или получателя на роялти, в зависимост от
случая.
2. Удостоверението трябва да бъде подготвено и изпратено по пощата не по-късно от 20
април непосредствено след месец февруари, когато е подадена декларацията.
3. Дължимият данък, както е посочено в удостоверението, изготвено в съответствие с този
раздел, трябва да се плати на или преди 10 май на годината, в която е получено
удостоверението.
4. Ако е направено надплащане, надплатената сума може да се приспадне от дължимото
плащане на 10 Май на следващата календарна година. Ако удостоверението, изготвено в
съответствие с този раздел показва нетна загуба за годината, обхваната от удостоверението или
сума на дължимия данък за тази година, която е по-малко от надплатената сума за предходната
година, размерът или остатъчния размер на надплатеното трябва да бъде възстановен на
данъчно задълженото лице в рамките на 30 дни след като е изпратено удостоверението на
данъчно задълженото лице.
…
NRS 362.135 Обжалване на удостоверението пред Държавната комисия за изравняване;
плащане на данъка до решените по обжалването.
1. Всяко лице, недоволен от издаването на удостоверението от министерството може да се
обжалва това решение пред Държавната комисия на изравняване. Жалбата трябва да бъде
подадена в срок от 30 дни след като удостоверението е изпратено на данъчно задълженото
лице.
2. До решението по жалбата, лицето, удостоверено като дължащо данъка трябва да го плати
на или преди датата, на която се дължи и ще се счита, че данъкът се плаща под протест.
…
NRS 362.140 Ставки на данъка върху нетните приходи.
1. Освен ако не е предвидено друго в този раздел, ставката на данъка върху нетните приходи на
всяка географски отделена добивна операция, зависи от съотношението на нетните приходи
към брутните приходи на тази операция като цяло, в съответствие със следната таблица:
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Нетни приходи в проценти
брутните приходи

Ставка на данъка в проценти от
от нетните приходи

По-малко от 10............................................................................ 2,00
10 или повече, но по-малко от 18............................................... 2,50
18 или повече, но по-малко от 26............................................... 3,00
26 или повече, но по-малко от 34............................................... 3,50
34 или повече, но по-малко от 42............................................... 4,00
42 или повече, но по-малко от 50...............................................4,50
50 или повече ..............................................................................5,00
2. Ако комбинираната ставка на данъка ad valorem, която ще бъдат оценена според
разпоредбите на раздел 5 на член 10 от Конституцията на тази държава, включително всяка
ставка, събирана от щата Невада за собственост при местонахождението на операцията е
повече от 2 процента, минималната ставка на данъка по този раздел се равнява на ставката на
данък ad valorem.
3. Данъчната ставка на данъка върху роялти е 5 процента.
4. Данъчната ставка на данъка върху нетните приходи от геотермална дейност облагаеми
съгласно NRS 362.100 е комбинирана данъчна ставка ad valorem, приложима върху имота по
местонахождението на операцията
5. Данъчната ставка на данъка върху дейност, за която нетните постъпления в една календарна
година надвишава $4,000,000 е 5 процента.

Източник: http://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-362.html#NRS362Sec105,
прегледана на 2 март 2005 г.
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Северозападни територии (Канада)
1. Резюме
Северозападните територии са под федералната юрисдикция правителство и по този начин
плащат роялти върху миннодобив, както е посочено в регламентите за миннодобив на Канада.
Плащането на роялти се определя въз основа на стойността на продукцията на мината, която се
определя като пазарната стойност на производството на полезни изкопаеми минус повечето разходи
по проучване, разработване и транспортиране. Специална отстъпка за преработка е включена в
удръжките за насърчаване на по-нататъшна преработка на минерални продукти. Роялти се плащат
въз основа на постепенен график, свързан със стойността на продукцията на мината. Не се плащат
роялти върху първите $ 10,000 от стойността на продукцията на мината. Ставка на роялти се
увеличава от 5% до 14% върху нарастващага стойност на продукцията до $ 45,00 милиона евро
годишно. Максималната обща ставка е ограничена до 13% от стойността на продукцията. В
допълнение към NWT роялти върху миннодобив, в много части на териториите, минните компании
могат да очакват да направят плащания за местни групи с наследствени или договорни права. Тези
плащания обикновено са обект на договаряне и могат да бъдат включени в по-широко споразумение
за ползите от въздействието подписано между или сред минна компания и местните аборигентски
групи.

2. Извадки от законодателни източници
Източник: http://laws.justice.gc.ca/en/T-7/C.R.C.-c.1516/text.html, прегледана на
27 февруари 2005 г.
Обновен на 31 август 2004 г.
Разпоредби за миннодобив в Канада
C.R.C., c. 1516
ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗЕМИ ЗАКОН ЗА СУБСИДИИ ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ
ПРЕДПИСАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
МИНЕРАЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ПО ПРАВО НА КАНАДА
В РАМКИТЕ НА ВСИЧКИТЕ ЗЕМИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНИ
ТЕРИТОРИИ
[SOR/88-9, s. 1]
1. Тези разпоредби могат да бъдат цитирани като регламентите за миннодобив на Канада.
ТЪЛКУВАНЕ
2. (1) В тези регламенти,
"Закон" означава Закон за териториалните зами (Loi);
"свързани искове" означава искове, които са близки или са предназначени от локатора
да бъдат близки (claims adjacents);
"проба" [отменено, SOR/79-234, s. 1]
"упълномощен служител" означава всяко лице, упълномощено от министъра да изпълнява
функция, свързана с администрирането и прилагането на тези регламенти; (agent autorisé)
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"Началник" означава директорът на Филиала на минерални ресурси, на природните ресурси и
околната среда към Министерството на индиански работи и развитие на Севера (chef);
"претенция" означава парцел земя, разположена или придобити в начина, предписан от тези
регламенти (claim);
"инспектор на претенция " означава лице, определено като инспектор на претенция съгласно
раздел 4 (inspecteur de claim)
"сътитуляр" означава лице, на чието име искът се записват съгласно тези наредби съвместно
или с друго лице; (co-détenteur)
"Министерство" означава Министерството на индийските въпроси и развитието севера;
(ministère) "амортизируеми активи", по отношение на мина, означава, сгради, съоръжения,
машини и оборудване, които са част от мината; (actif amortissable)
"Заместник-регистратор на миннодобива" означава лице, определено като заместник
регистратор на миннодобива съгласно раздел 4; (registraire minier adjoint)
"инженер на мините" означава лице, определено като инженер на мините в съответствие с
раздел 4; (ingénieur des mines)
"разходи за проучване " означава разходите, направени за целите на определяне на съществуване,
географско положение, големина, качество или икономически потенциал на минерални находища
в Териториите, но не включват разходи, направени за целите на привеждане на мина в
производство; (frais d'exploration)
"изследователската работа" означава работа за целите на определяне на икономически потенциал
на област на разрешителното ; (travaux d'exploration)
"данъчна година", по отношение на мина, означава данъчния период на оператор на мината,
както е определено в раздел 249.1 от Закона за данъците върху доходите; (exercice)
"идентификационен етикет" означава етикет използван за обозначаване на ъгъла на иск и е
изработен от дадено вещество и с размер, утвърден от министъра и издадени като един от
поредица от четири от Регистратора на миннодобива; (plaque
d'identification)
"аренда" означава договор за аренда на записан иск предоставен на титуляра на претенцията в
съответствие с раздел 58; (concession)
"юридическо мнение" означава мнение за дърво, купчина пръст или камък, използвана за
производство на иск в съответствие с раздел 14; (borne légale)
"арендатор" означава лице, на чието име е предоставен договор за аренда да претенция съгласно
настоящия правилник;
(concessionnaire) "лиценз" означава лиценз за проучване, издаден съгласно раздел 8; (localiser)
"титуляр на лиценза" означава лице, което притежава лиценз; (titulaire de licence)
"локализира" означава да се очертае иск в съответствие с тези регламенти; (localiser)
"локатор" означава титуляр на лиценз, който локализира иск или за когото има локализиран
иск; (localisateur)
"мина" е всяка работа или предприятие, в което минерали или руда, съдържаща минерали са
премахнати от земята или от сипеи по някакъв метод, и включва дейности, мелници,
концентратори, машини, съоръжения и сгради под или над земята, принадлежащи на или
използвани във връзка с мината; (mine)
"минерал" означава ценни или обикновени метали и други срещани в природата вещества,
които могат да се добиват, но не включва
(а) въглища, нефт и свързаните въглеводороди, естествена сяра, строителен камък, дялан
камък, варовик, талков камък, мрамор, гипс, шисти, глина, пясък, чакъл, вулканична пепел,
пръст, охра, мергел или торф, или
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(b) всички други вещества съгласно регламентите за териториални въглища, регламентите за
териториално драгиране или регламентите за териториалните кариерни; (minéraux) "лист за
обозначаване на граница на патент за добив на минерали" означава
(а) карта на зоната, определена на север и на юг от 15-минутни интервали на ширина и на
изток и на запад от 30-минутни интервали от дължина на юг от 68 градуса северна ширина,
или
(b) карта на зоната, определена на север и на юг от 15-минутни интервали на ширина и на на
изток и на запад с един градус интервали от дължина на север от 68 градуса северна
ширина,(feuille de jalonnement d'un claim minier)
"район на миннодобив" означава зона, създадена като миннодобивен район в съответствие с
параграф 23 (g) от Закона;
(district minier) "миннодобивна собственост" означава
(а) записан патент или аренда в границите, в които се намира мината, или
(b) група от съседни записани патенти или аренди, или и двете, в границите, в които се
намира мината,
(i) които се държат от един и същ собственик, или
(ii) когато мината се управлява като съвместно контролирано предприятие, което е
изключително притежание на членовете на съвместното контролирано предприятие или
свързани с него лица, независимо от степента на собственост на всеки патент или аренда;
(propriété minière)
"Регистратор на миннодобив" означава лице, определено да бъде регистратор на
миннодобив съгласно раздел 4; (registraire minier)
"оценител на роялти върху миннодобив" означава лице, определено от министъра за оценител
на роялти върху миннодобив; (évaluateur des redevances minières)
"Министър" означава министърът на индийските въпроси и развитието на Севера; (ministre)
"собственик", по отношение на патент, аренда, мина, имот за миннодобив или изоставена
работа за миннодобив, означава всяко лице с правен интерес или бенефициален интерес за
това; (propriétaire) "разрешително" означава разрешение за търсене и проучване, издадени
съгласно член 29; (permis)
"титуляр на разрешително" означава лице, което притежава разрешително; (titulaire de permis)
"Преработка" означава
(а) начупване, смилане, флотация, обогатяване, концентриране, раздробяване, изпичане,
топене, промиване, прекристализация или рафиниране извършвани за получаване на
минерали от руди или от вещество съдържащо минерали, или
(b) когато продукцията на мината е скъпоценни или полускъпоценни камъни, почистване и
сортиране на тази продукция; (traitement)
"активи за преработка" означава съоръженията за изхвърляне на минни отпадъци и амортизируеми
активи, намиращи се в Териториите, които се използват директно и изключително за преработка;
(biens utilisés pour le traitement) "тръст за оценяване на околната среда" означава тръст за оценяване
на околната среда, както е определено в подраздел 248 (1) от Закона за данъка върху приходите,
който е създаден от договор, съдържащ условията за дейността на попечителите и бенефициентите
на фонда, утвърден от министъра; (fiducie pour l'environnement admissible)
"записана претенция" означава претенция, записана при регистратора на миннодобив по начина,
предвиден в този правилник; (claim enregistré)
"етикет за намалена площ " означава етикет използван за обозначаване на ъгъла на иск, площта, от
която е била намалена в съответствие с раздел 43, и е направена от вещество и с размер, утвърден
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от министъра и издадена като една от поредица от четири от Регистратора на миннодобива; (plaque
de superficie réduite) "свързани", по отношение на две или повече лица, означава, че лицата са
(а) свързани лица по смисъла на член 251 от Закона за облагане доходите, с прочит без
позоваване на параграф 251 (5) (б),
(b) свързани предприятия по смисъла на раздел 256 от този закон, с прочит без
позоваване на подраздел 256 (1.4),
(c) свързани лица по смисъла на раздел 251.1 от този закон, или
(d) дрги освен за целите на параграф 67.1 (1) (б), собственици или оператори на същата мина;
(liées)
"представителна работа" означава работа от вид, описан в подраздел 38 (1); (travaux obligatoires)
"Надзорен регистратор на миннодобив" означава лице, посочено като надзорен регистратор на
миннодобив съгласно раздел 4; (registraire minier en chef)
"титуляр на правата върху повърхността" е арендатора или регистрирания титуляр на
повърхностните права върху земята, върху която е патентът за добив на минерали или е
предложена да бъде записана; (détenteur des droits de surface)
"Инспектор" има същото значение като "инспектор на канадските земи" в закона за проучване на
канадските земи; (arpenteur)
"Главен инспектор" има същото значение, както в закона за проучване на канадските земи;
(arpenteur général)
"Територии" са Северозападни територии и Нунавут; (territoires)
"неприспаднато салдо" означава
(а) по отношение на амортизационната надбавка, първоначалната цена на придобиване на
амортизируеми активи, по отношение на която се искат амортизационните квоти, намалена с
всички разходи за амортизации предварително изискани по отношение на тези активи,
(b) по отношение на отстъпката за разработване, неамортизираното салдо на разходи,
допустими като отстъпка за разработване съгласно параграф 65.1 (1) (з), и
(c) по отношение на квота на вноска за надлежен тръст за околната среда, общата сума на
всички вноски, направени в надлежния тръст за околната среда, след приспадане на
всички удръжки предварително искани; (fraction non amortie)
"година", за целите на представителната работа, означава периодът между датата на записване на
иска и следващата дата за срок от една година и след това от година на година. (année)
(2) За целите на тези регламенти, лице, което е свързано с друго лице се счита за свързано и с
всяко лице, с което другото лице е свързано. SOR/79-234, s. 1; SOR/88-9, s. 2; SOR/92-552, s. 1(F);
1998, c. 14, ss. 101(F), 102(F); SOR/99-219, s. 1.
ПРИЛАГАНЕ
3. (1) Тези правила се прилагат за земи в територии, които са предоставени на Нейно Величество в
правото на Канада или с които правителството на Канада има право да се разпорежда.
(2) Тези правила са обект на всеки закона регулиращ производството, съхранението и контрола
на руди, съдържащи радиоактивни елементи. SOR/88-9, s. 3.
…
64. (1) За целите на тези регламенти, датата, на която мината започва производство е
(а) когато мина включва мелница или концентратор, на първия ден от първия 90-дневен
период, през който мелницата или концентраторът функционират при средно най-малко 60 на
сто от номиналната си мощност; и

А1 - 145

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

(b) когато мината не включва мелница или концентратор, в деня, в който мината започва да
произвежда минерали или вещества, съдържащи минерали в приемливи търговски количества.
(2) За целите на тези регламенти, минерал или вещество, съдържащо минерал трябва да се
счита за произведен и част от продукцията на мината ако минерала или веществото съдържащо
минерал, в форма годна за продажба или е било изнесена от мината.
(3) За целите на тези регламенти, минерали или вещества съдържащи минерали, получени от
преработката на отпадъци от мината, се считат за част от продукцията на мината.
(4) За целите на тези регламенти (а) когато минерали и вещества съдържащи минерали, които са били продадени от оператор на
лице, което не е свързано с оператора по-късно продадени на лице, свързано с оператора, тези
минерали или вещества съдържащи минерали се считат за продадени от оператора на свързано
лице; и
(b) когато минерали и вещества съдържащи минерали, които са били продадени от оператор на
свързано с оператор лице, а по-късно продадени на лице, което не е свързано с оператора, и
има доказателство за тази продажба, тези минерали или вещества съдържащи минерали се
считат, че са били продадени от операторът на лице, което не е свързано с оператора. SOR/889, s. 22; SOR/99-219, s. 5.
65. (1) За всяка данъчна година, роялти се плащат на Нейно Величество в правото на Канада от
собственика или оператора на всяка мина върху земите, посочени в подраздел 3 (1), върху
стойността на продукцията на мината по време на данъчната година, в размер, равен на наймалкото от
(а) 13% от стойността на продукцията на мината и
(b) сумата, изчислена в съответствие с таблицата по-долу.
ТАБЛИЦА
Колона I

Колона II

Номер Стойност на продукция ($)

Дължими роялти върху тази част от стойността

1. 10,000 или по-малко

0

2. повече от 10,000 но не повече от 5 милиона

5%

3. повече от 5 милиона но не повече от 10 милиона

6%

4. повече от 10 милиона но не повече от 15 милиона

7%

5. повече от 15 милиона но не повече от 20 милиона

8%

6. повече от 20 милиона но не повече от 25 милиона

9%

7. повече от 25 милиона но не повече от 30 милиона

10%

8. повече от 30 милиона но не повече от 35 милиона

11%

9. повече от 35 милиона но не повече от 40 милиона

12%

10. повече от 40 милиона но не повече от 45 милиона

13%

11. повече от 45 милиона

14%

(2) Роляти, дължими съгласно подраздел (1) по отношение на мина възникват по време на
данъчната година, като е произведена продукцията на мината и ще се заплащат към Главния
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получател и се предават на Началника не по-късно от последния ден на четвъртия месеца след
края на тази данъчна година.
(3) При условията на параграф 67.1 (1) (b), Нейно Величество може да възстанови пълния размер
на роялти, дължими за мина по подраздел (1) от лицето, което е собственик или оператор на
мината или свързано с него лице по време на данъчната година, по отношение на която са
дължими роялти.
(4) За целите на този раздел, стойността на продукцията на мината за данъчната година се
изчислява в съответствие с формулата
A+B-C+D+E+F+G+H-I
където
А е сбор от
(а) приходите от продажби, по време на данъчната година, на минерали и вещества
съдържащи минерали, произведени от мината на лица, които не са свързани с оператора,
като се предоставят доказателства за тези продажби, както и
(b) пазарната стойност на всички минерали и вещества съдържащи минерали, произведени от
мината, които иначе са били продадени или прехвърлени по време на данъчната година,
определена съгласно подраздел(5),
B е пазарната стойност на всички запаси от минерали и вещества съдържащи минерали,
произведени от мината в края на данъчната година, определена съгласно алинея (5),
C е пазарната стойност на всички запаси от минерали и вещества съдържащи минерали,
произведени от мината в началото на данъчната година, определена съгласно подрaздел (5),
D е най-малкото от
(а) сумата на всички плащания , получени по време на данъчната година, което е свързано с
разход, които е поискана като приспадане или на обезщетение по този раздел, и
(b) този разход,
E е всяко превишаване на сума, посочена в параграф 65.1 (5) (b),
F е всяка сума, изтеглена през данъчната година от надлежен тръст за околната среда, установен
по отношение на мината, до максималния сбор от сумите, внесени в тръста,
G е с постъпленията, получени по време на данъчната година от застраховане на минерали и
вещества съдържащи минерали, произведени от мината,
Н е сумата на всички помощи по отношение на мината, направени за оператора, или за заеми за
оператора по отношение на мината, които са били опростени от федералното правителство по
време на данъчната година, и I е общата сума на удръжките и надбавките, искани съгласно
подраздел 65.1 (1).
(5) В съответствие с подраздел (6), пазарната стойност на минерали и вещества съдържащи
продаден или прехвърлен на лице, свързано с оператора, или за всяко друго лице, когато не са
предоставени доказателства за приходите от разпореждане и на материалните запаси на минерали
и вещества съдържащи минерали, трябва да бъде
(а) по отношение на скъпоценни или полускъпоценни камъни, максималната сума,
която може да се очаква да бъдат реализирани от продажбата на камъни на свободния
пазар, след сортиране в пазарни асортименти,
(i) по отношение на камъни в инвентара в началото или в края на данъчната година на
мината по това време, и
(ii) във всеки друг случай, като в последния момент от камъните са били оценени от
оценител на роялти върху миннодобив; и
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(b) по отношение на други минерали и вещества съдържащи минерали, сумата, която се очаква
да бъде реализирана от продажбата на тези минерали или вещества съдържащи минерали към
лице, който не е свързано с оператора,
(i) в началото или в края на данъчната година, когато стойността се изчислява за
инвентарни цели, и
(ii) по време, когато минералите и веществата съдържащи минерали са били превозени
от мината, където стойността се изчислява за всяка друга цел.
(6) Когато скъпоценни или полускъпоценни камъни, произведени от мината ще се продават на
лице, свързано с оператор на мината.
(а) ако оценителят на роялти върху миннодобив и операторът са се споразумели за проба и
да резервиране на цена за периода, през който оценката се извършва и оценителят на роялти
върху миннодобив и операторът са съгласни, че камъните са сортирани според тази пробата,
стойността на камъните, включително тяхната стойност за инвентаризационни цели, е
стойността, определена в съответствие с пробата и резервираната цена, или
(b) ако оценителят на роялти върху миннодобив и операторът се споразумеят относно
стойността на камъните, стойността на камъните, включително и стойността им за
инвентаризационни цели е договорената стойност.
(7) Печалбите и загубите от хеджиращите сделки не се включват при изчисляването на стойността
на продукцията на мината. SOR/79-234, s. 22; SOR/88-9, s. 23; SOR/98-433, s. 1; SOR/99-219, s. 5.
65.1 (1) При изчисляване на стойността на продукцията на мината за данъчната година,
само следните удръжки и обезщетения, може да се искат:
(а) разходи, направени по време на данъчната година за сортиране, оценяване, маркетинг и
продажба на минерали и вещества, съдържащи минерали , произведени от мината;
(b) разходите, направени по време на данъчната година за застраховка, съхранение, обработка и
транспортиране до комбината, завода за преработка или рафинерията или до пазара на, и
всички дължими мита по отношение на, минерали или вещества съдържащи минерали,
произведени от мината;
(c) разходите, направени по време на данъчната година за миннодобив и обработка на руда
или веществ,а съдържащи минерали от мината или за преработване на отпадъци от мината;
(d) разходите, направени по време на данъчната година за ремонт и поддръжка в мината;
(e) общи и непреки разходи, направени по време на данъчната година за собственост,
служители или операции в мината, които не са разпределени по друг начин за оперативни
разходи;
(f) разходи за проучване, направени през данъчната година от собственика на мината върху
земята, посочена в подраздел 3 (1), с изключение на проучване на върху имота за
миннодобив, ако тези разходи не са били заявени по друг начин като обезщетение или
приспадане съгласно тези наредби , в размер не надвишаващ 10 процента от стойността на
продукцията на мината, умножено по дела на собственика на тази продукция, изчислен
(i) след приспадане на разходите, посочени в параграфи (а) до (д), и
(ii) преди приспадането на амортизационните отчисления, вноските за надлежния
тръст за околната среда, отчисления за разработване или отчисления за преработка;
(g) предмет на подраздел (5), амортизационни отчисления, ненадвишаващи неприспаднатото
салдо на амортизируемите активи в края на данъчната година на мината;
(h) квоти за разработване, определени от оператора, не надвишаващи неприспаднатото салдо в
края на данъчната година на мината на
(i) разходи за проучване, възникнали преди датата на започване на производството, на
имота за миннодобив както е учреден на датата на започване на производството и не
удържани по силата на параграф (е) по отношение на всяка друга мина,
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(ii) всички разходи, направени за целите на привеждане в мината в производство,
като се приспадне сбора на
(A) стойността на всякакви минерали и вещества съдържащи минерали, произведени
от имота за миннодобив, които са били продадени или прехвърлени преди датата на
започване на производство, изчислена в съответствие с раздел 65, и
(B) пазарната стойност на всички минерали и вещества, съдържащи минерали,
произведени от минната собственост, които са в инвентара на датата на започване
на производство, изчислена в съответствие с подраздел 65 (5),
(iii) разходи за проучване, възникнали във имота на миннодобив след датата на започване
на производство,
(iv) разходи, направени след датата на започване на производството за дейности,
предназначени за продължител извършване, включително за почистване, премахване или
източване на дънните наноси в мината, потапянето, изкопаването или разширяването на
минната шахта, изграждане на главен коридор на мината или подобна подземна работа,
изграждането на проход или други подземни входове и изграждането на път или на
структури за отвеждане на минния отпадък в мината, и
(v) където минерали и вещества съдържащи минерали са произведени в приемливи
търговски количества от записаната концесия или договор за аренда, който е
включен в имота на мината след датата на започване на производството,
(A) когато концесията или арендата са били купени, изкупната цена на концесията
или арендата или сумата, посочена в точка
(B), в зависимост от това кое от двете е най-малкото, или
(C) във всеки друг случай, разходите, посочени в алинеи (i) и (ii), които са били
извършени за инкорпорирания иск или аренда и които не са били предварително
искани като намаление или обезщетение по този правилник;
(i) отстъпка за вноска към надлежен тръст за околната среда, определена от оператора,
която не надвишава неприспаднатото салдо в края на данъчната година на сумите, внесени
за тръста за околната среда по отношение на мината; и
(j) ако рудата или веществата съдържащи минерали се обработват от оператор на мината
преди продажбата, годишна надбавка за обработване е равна на по-малкото от
(i) предмет на подраздел (2), 8 процента от първоначалната цена на капиталите за
обработка, притежавани от оператора в края на данъчната година на мината, и
(ii) 65 процента от стойността на продукцията на мината, след приспадане на сумите,
посочени в параграфи (а) до (и).
(2) В случаите, когато мината е в производство за по-малко от 12 месеца през данъчната година
или данъчната година на мината е по-малко от 12 месеца,
(а) надбавка за преработка е процент, равен на 8 процента, умножен по една дванадесета по
броя на месеците през данъчната година, през която мината е в експлоатация или на броя на
месеците в съкратената данъчна година, в зависимост от случая, и
(b) сумите в колона I на таблицата към подраздел 65 (1) ще се намали, като се умножи всяка
сума с една дванадесета по броя на месеците през данъчната година, в която мината е в
експлоатация или на броя на месеците в съкратената данъчна година, в зависимост от случая.
(3) Когато оператор на мина иска приспадане на разходи, направени в сделка със свързано лице,
разходите допустими като приспадане по този раздел трябва да бъдат в размер на действителните
разходи, направени от свързаното лице, с изключение на всякаква печалба, доход или комисионна
за свързаното лице или на всяко друго свързано лице.
(4) За амортизационна квота може да се претендира по отношение на амортизируемия актив през
данъчната година, в която е използвана за първи път в дейността на мината.
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(5) Когато даден оператор разполага с или получи застрахователното обезщетение по отношение
на активи, за които е поискана надбавка за амортизация,
(а) неприспаднатия остатък на амортизируеми активи се намалява с най-малкото от
(I) приходите от разпореждане или застрахователното обезщетение, в зависимост от случая
и
(II) първоначалната стойност на актива, и
(b) когато най-малката от сумите, посочени в подпараграфи (а) (i) и (ii) надвишава
неприспаднатия остатък на амортизируеми активи през данъчната година, в която активите са
били използвани, излишъкът ще се включи в стойността на производството на мината за тази
данъчна година.
(6) За целите на подраздел (5), когато операторът на мината продава актив, за който е поискана
амортизационна надбавка към свързано лице или премахва актив от мината, приходите от
разпореждане с актива са сумата, която може да се очаква да бъдe реализирана от продажбата на
актива на лице, което не е свързано с оператора.
(7) Когато операторът на мина купува актив, който отговаря на условията за амортизационно
надбавка от свързано с него лице или прехвърля в мината актив от друга мина, собственост на
оператора, цената на актива за целите на изчисляване на амортизационната надбавка е сумата,
която операторът може да се очаква да плати за закупуване на актива от лице, което не е свързано
с оператора. (8) Когато в дадена данъчна година операторът на мина използва активи за
обработка в мина за да обработи минерали или вещества, съдържащи минерали, произведени в
друга мина, (7) приходите, спечелени от преработката не се включват при изчисляването на
стойността на продукцията на тази мина.
(b) удръжките за данъчната година разходите и за дейността на мелницата и базисните активи,
използвани за изчисляване на надбавката за обработка ще се намаляват с процент, равен на
част от оперативните разходи на мелницата, отнасящи се до обработката на минерали или
вещества съдържащи минерални от друга мина в тази данъчна година, и
(c) надбавката за амортизация на амортизируеми активи, които участват в преработката за
данъчната година, се намалява с процент, равен на дела на оперативните разходи на
мелницата свързани с обработката на минерали и вещества съдържащи минерали от другата
мина.
(9) Когато удръжката на обезщетение за амортизация в една данъчна година е било намалена
съгласно параграф (8) (в), неприспаднатото салдо на амортизируемите активи на мината, за които
са допустими обезщетения за амортизация за данъчната година, се намалява с искания размер на
обезщетението за амортизация, преди всякаква удръжка по силата на този параграф за дела от
оперативните разходи на мелница, свързани с обработката на минерали и вещества съдържащи
минерали от другата мина.
(10) Независимо от всеки друг подраздел на този раздел, няма да се прави удръжка или
обезщетението по отношение на мината във връзка с
(а) капиталовите разходи за сгради, завод, съоръжения, машини или оборудване, различни от
тези по параграф (1) (g);
(b) изчерпване на стойността на мината или имуществото за миннодобив поради изчерпване
на рудата или минералите;
(c) Когато собственик или оператор на мината е корпорация,
(i) възнагражденията и разходите за пътуване на директорите,
(ii) такси за агенти на трансфер на акции,
(iii) подготовката на корпоративните финансови декларации, доклади на акционерите и
срещи на акционерите и
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(iv), правни, счетоводни и други разходи, направени във връзка с инкорпориране,
реорганизации или сигурност или складови въпроси;
(d) лихви по всеки дълг, включително овърдрафт, кредит, ипотека, аванс, необезпечен
дългосрочен дълг или облигации, които се капитализирани или разходвани за счетоводни
цели;
(e) възнаграждението на ръководните длъжностни лица, административни и консултантски
разходи и разходите по отношение на офиси, които не се намират на мястото на добива, освен
ако това възнаграждение или тези разходи са пряко свързани с дейността на мина или за
маркетинг и продажба на минерали или вещества, съдържащи минерали , произвеждани от
мината;
(f) данъци върху печалбите, собствеността или капитала, или плащания на мястото на такива
данъци, платени на всяко ниво на управление;
(g) роялти, платени за използването на имота за миннодобив или роялти, изчислени върху
приходите, производството или печалбите на мината;
(h) плащания, извършени за организация, общност или корпорация, включително местна
организация, общност или корпорация, които не се дължат на предоставянето на стоки и
услуги, пряко свързани с развитието и експлоатацията на мината или да за търсене и проучване
на земята, посочена в подраздел 3 (1);
(i) плащанията, извършени за ползване или аренда на или достъп до повърхността на
земята, върху която се намира мината;
(j) отстъпки по облигации, необезпечени облигации, акции или продажба на вземания;
(k) увеличение на резерви или провизии за извънредни ситуации, различни от тези по
отношение на тръст за на околната среда;
(l) членски вноски и такси за членство на лица, различни от служители, участващи в
експлоатацията на мината;
(m) застрахователни премии, които не са приложими за минерали и вещества съдържащи
минерали произведени от мината;
(n) разходи, направени през данъчната година, с цел получаване на приходи, които не са
част от стойността на продукцията на мината;
(о) в съответствие с подпараграф 65.1 (1) (з) (V), покупната цена на записаната заявка, аренда
или мина;
(p) покупната цена на всеки финансов инструмент;
(r) даренията с благотворителна цел;
(s) разходи за реклама не пряко идентифицирани с продукцията на даден мина, или
(t) всеки разход , който не е доказан в съответствие с общоприетите одиторски практики.
SOR/99- 219, s. 5.
(а) смяна на собствеността или оператора на мина не повлиява
(а) неприспаднатото салдо на амортизируемите активи, които отговарят на изтикванията за
обезщетението за амортизация
(b) неприспаднатото салдо от разходите които отговарят на изтикванията за обезщетението за
разработване;
(c) неприспаднатото салдо на вноските към тръста за околната среда, или
(d) първоначалната стойност на активите, използвани за изчисляване на обезщетението за
преработка.
(2) При условията на параграф 65.1 (1) (з), където записан иск или аренда е отменен, изтекъл или
отказан, всички разходи, направени по отношение на този иск или аренда, които иначе биха били
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допустими за надбавка за разработване се прекратяват и вече не допустими за надбавка за
разработване по отношение на която и да е мина. SOR/99-219, s. 5.

Онтарио (Канада)
1. Резюме
Провинция Онтарио оценява данък върху миннодобив от печалбите от експлоатацията на
мините с печалба, определени като брутен приход от продажба на минерални продукти минус
повечето опeративни и капиталови разходи, включително проучване и обезщетение за
амортизация. Специални надбавки за преработка също са разходи, намаляващи данъчния резултат,
отразяващи стимули за допълнителна преработка на руди в провинцията. Не се плащат данъци
върху миннодобив върху годишни печалби за данък върху миннодобив , които са определени да
бъдат по-малко от $500,000. Освен това, период без данък върху миннодобив е на място за нови
мини, с които първите $ 10,000,000 в печалби за данъци за миннодобив са освободени от данъци,
предмет на максимална продължителност от 3 години от началото на производството. Данъчната
ставка, прилагана при определянето на данъците за миннодобив се определя на 10% от облагаемия
доход. Специални стимули за разработването на мини в отдалечените райони на Онтарио също са
на място в Закона за данъка върху миннодобива. На отдалечени мини се предоставя период без
данъци до 10 години, подлежащи на максимална печалба от $ 10,000,000 за данък върху
миннодобив. Нещо повече, ставката на данъка върху миннодобива за отдалечени мини е 5%, а не
10% , приложима в по-общ план.

2. Извадки от законодателни източници
Закон за данък върху миннодобива, R.S.O. 1990, ГЛАВА M.15
Изменен 1992, c. 4; 1994, c. 18, s. 6; 1996, c. 29, s. 35; 1997, c. 19, s. 14; 1998, c. 15, Sched. E, s. 17;
2000, c. 10, s. 21; 2000, c. 42, ss. 70-73; 2001, c. 23, ss. 150-154; 2002, c. 22, s. 137; 2004,
c. 16, Sched. D, Таблица.
СЪДЪРЖАНИЕ
Тълкуване
Изчисляване и време на плащането на данъка
Данък върху миннодобива
Освобождаване за реновиране на мина или голямо разширяване на съществуваща мина
Освободена сума за отдалечени мини
Сертифициране на отдалечена мина
Тълкуване
1 (1) В този закон:
"Оценка" включва преоценка; ("cotisation")
"Свързани предприятия" има смисъла на този израз от раздел 256 на
Закона за данък върху доходите (Канада) ("sociétés associées");
"Заместник-министър" означава заместник-министър на финансите ("sous-ministre");

А1 - 152

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

"Разходи за проучване и разработване" означава всякакви капитални разходи или разходи,
направени или възникнали, които са
(а) за целите на определяне на съществуването, местоположението, степента и
качеството на минерално вещество в Онтарио,
(b) за целите на стартиране на производство на мина в Онтарио,
(c) за целите на разработване на мина в Онтарио, след като мината влезе в производство,
включително потапяне или изграждане на минна шахта, главен коридор на мина или
други подобни подземни работа, предназначени за продължително използване и всяко
разширяване, или
(d) всякакви капиталови разходи или разходи, посочени в точка (а), (б) или (в) или направени
по силата на споразумение, като капиталовите разходи или разходи представляват
насрещна престация за придобиване на (i) дял в мина или в право миннодобив в имот
или
(ii) акции от капиталовите акции на акционерите, които взети заедно представляват
собствеността върху едно акционерно дружество на корпорацията или дялове или
право за придобиване на тези акции, но за по-голяма сигурност, не включват
(e) всякаква насрещна престация, дадена за всяка мина, право на миннодобив в имот или всяка
една акция или дял или право, освен както е предвидено в точка (d), или
(f) всякакви капитални или разходи, описани в точка (d) до степен, в която капиталовите
разходи или разходите са били , по силата на тази точка, разходи за проучване и
разработване от друг оператор ("frais d‘exploration et d‘aménagement")
"Справедлива пазарна стойност" означава сумата, която може да се очаква да бъдат реализирана
при продажба на свободния
пазар от желаещ продавач на желаещ купувач ("juste valeur marchande")
"Хеджиране" означава определянето на цена за продукцията на мината преди доставката чрез
форуърдната продажба или фючърсен договор на призната стокова борса, или покупката или
продажбата на чуждестранна валута, пряко свързана с приходите от продукцията на мината, но не
включва спекулативно валутно хеджиране освен до степен, в която хеджиращата сделка определя
крайната цена и приходите за продукцията ("couverture")
"Мина" означава всяко отваряне в земята, всяка обработка на земята и всяко хвостохранилище от
или чрез които е взето някакво минерално вещество и обхваща иска за миннодобив, мястото на
миннодобив и целия парцел земя, в която всеки такъв източник на минни отпадъци съществува
или е съществувал или такива дейности са осъществяват или са били осъществявани в Онтарио
("mine")
"Минерално вещество" означава всеки тип и вид руда, скали, минерал и минни отпадъци,
независимо дали са органични или неорганични, но не включва диатомитна пръст, варовик,
мергел, торф, глина, строителен камък, камък за украса или декоративни цели, незлатоносен пясък
или чакъл, или природен газ или нефт, или натриев хлорид, добит по метод чрез разтваряне
("substance minérale");
"активи за миннодобив" означава съоръжения, оборудване, машини и сгради, придобити за
целите на добива на минерални вещества от земята и спомагателни дейности, но не включва
обработка на активи или социални активи ("actif minier")
"Министър" означава министъра на финансите; ("ministre")
"министерство" означава Министерството на финансите
("ministère") "оператор" включва,
(а) лице, което има право да работи мина и спечели минерални вещества от нея, лично или
чрез агенти или служители или заедно с едно или повече други лица и
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(b) лице, което има право да получава дял от приходите или печалбите на мина или което
има дял в мина, независимо дали като член на съвместно контролирано предприятие,
като член на партньорство или като бенефициент на тръст, който има право да работи
мината и печели минерални вещества от нея, но не включва лице, чието единствено
право или интерес е правото да получава възнаграждение; ("exploitant")
"продукция" означава,
(а) минералните вещества, добити, взети или получени от всяка мина в Онтарио, ако
тези минерални вещества се продават като такива, или
(b) продуктът на операция по обработката, където минералните вещества са добити, взети
или придобити от всяка мина в Онтарио, ако преработения продукт се продава
("production")
"приходи" означава съвкупната стойност, която се получава или се дължи да се получи от друго
лице или лица, във всяка валута, независимо дали в брой или непарична форма от продукцията на
мината, включително всички вторични продукти, които се продават, или сумата, определена по
предписания начин, и всички получени насрещни престации или вземане от хеджиране на
форуърдни продажби или фючърсни продажби на продукцията на мината, конвертирани към
датата на получаване на възнаграждението за равностойността в канадските средства, ако са
следва да се получат в средства на друга държава; ("recettes")
"Преработване" означава, по отношение на минерални вещества, всяка форма на обогатяване,
концентриране, топене, рафиниране, произвеждане на метални минерални вещества,
произвеждане на неметални минерални вещества и комбинации от тях; ("traitement")
" активи за преработка" означава преработвателни предприятия, машини, оборудване и постройки,
придобити за целите на обработката на минерални вещества и спомагателни дейности, но не
включва,
(а) стойността на резервни части , държани в запасите на такива активи,
(b) запаси или материални запаси на преработени минерални
вещества,
(c) активи, използвани за транспортиране на преработени минерални вещества до пазара, или
(d) активи за миннодобив или социални активи ("actif servant au traitement");
"Социален актив" означава материален актив, собственост на оператора, който е свързан с
миннодобивни и преработвателни дейности и това е пряко свързано с предоставянето на
жилищни и развлекателни съоръжения или съоръжения за услуги, ако активът,
(а) е необходим, за да привлече и задържи служители и
(b) е достъпен за използване на всички служители ("élément d‘actif social");
"отдалечена мина" означава мина, която е сертифицирана съгласно раздел 4 като отдалечена
мина ("mine éloignée") "камък за украса или декоративни цели" не включва диаманти; ("pierre
servant à des fins ornementales ou décoratives")
"година на данъчно облагане " означава периода, за който сметките на оператора на мината са
обикновено направени и приети за целите на оценка по реда на този закон, както и всяка промяна в
обичайната и приета година на данъчно облагане , за целите на този закон се извършва само с
одобрението на министъра, но не съществува година на данъчно облагане за период по-голям от
петдесет и три последователни седмици ; (―année d‘imposition‖) R.S.O. 1990, c. M.15, s. 1 (1); 1994,
c. 18, s. 6 (1-4); 2000, c. 42, s. 70; 2001, c. 23, s. 150; 2004, c. 16, Sched. D, Таблица. Сделка със
заинтересованост.
(2) За целите на този закон, при определянето дали две или повече лица не се договарят за сделка
между независими партньори, ще се прилага раздел 251 от Закона за облагане на доходите
(Канада) с необходимите промени. R.S.O. 1990, c. M.15, s.
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1 (2). Размер на дължимия данък
(3) Размерът на дължимия данък от оператор за данъчно облагане за годината по реда на този закон
е сумата, на данъчната оценка или преоценка от министъра, обект на промяна за всяко възражение
или жалба по реда на този закон. 1994, c. 18, s.
6 (5). Изчисляване и време на плащането на данъка

Кога се начисляват данъци
2 (1) дължимият данък по този закон от оператор за данъчната година се счита че възниква
пропорционално по време на данъчната година. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 2 (1).
Плащане на данъци
(2) Всеки оператор, който дължи данък по този закон за данъчна година плаща данъка на месечни
вноски по време на данъчната година с остатъка на данъка, ако има такъв, платим не по-късно
от два месеца след края на данъчната година. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 2 (2).
Сума на вноските
(3) Размерът на всяка месечна вноска по този раздел за годината на данъчно облагане е наймалкото от
(а) сумата на данъка, дължим от оператора за годината на данъчно облагане, разделен на броя
на месеците, започващи в данъчното облагане години; или
(b) сумата на дължимия данък от страна на оператора за годината на данъчно облагане,
приключваща непосредствено преди годината на данъчното облагане , за която се
изчислява вноската, разделен на броя на месеците, започващи в тази непосредствено
предходната година на данъчно облагане. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 2 (3).
Вноски след обединяване
(4) Ако годината на данъчно облагане на оператор е първата данъчна година след обединение по
смисъла на раздел 87 от Закона за облагане на доходите (Канада), сумата на всяка месечна
вноска, дължима по този раздел за годината на данъчно облагане е най-малкото от
(а) сумата, определена съгласно точка (3) (а), или
(b) сбора на всички суми, всяка от които е размера на дължимия данък от корпорацията
предшественик на оператора, по смисъла на раздел 87 от Закона за облагане на доходите
(Канада), за последната година на данъчно и облагане, разделена на броя на месеците,
започващ през годината. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 2 (4); 2004, c. 16, Sched. D, Таблица.
Плащане на вноски
(5) Вноските на плащания по този раздел се плащат на министъра на или преди 25-ия ден на
всеки месец, започващ през годената на данъчно облагане чрез превеждането на плащанията
към министъра. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 2 (5); 1994, c. 18, s. 6 (6).
Данък върху миннодобива
3 (1) Всеки оператор е отговорен за и трябва да плаща данък за година на данъчно
облагане, равен на сумата, изчислена като се използва формулата,
[( A – B ) × C] + [(D – E) × 0.05]
в която
"А" е размерът на печалбата на оператора, ако има такава, както е определено съгласно подраздел
(5) за годината на данъчно облагане от всички мини, различни от отдалечените мини, в които
операторът има дял,
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"B" е сумата , изчислена съгласно подраздел (1.2) за годината на данъчно облагане,
"C" е данъчната ставка за годината на данъчно облагане , определена съгласно подраздел (3.1),
"D" е сумата на печалбата на оператора, ако има такава, определена съгласно подраздел (7) за
годината на данъчно облагане от всички отдалечени мини, в които операторът има дял, и
"E" е сумата, изчислена по подраздел (1.3) за годината на данъчно облагане . 2001, c. 23, s. 151 (1).
Не се счита за отдалечена мина
(1.1) отдалечена мина, за която операторът е направил избор в съответствие с подраздел 4 (4.1), не
се смята за отдалечена мина за целите на определяне на размера на дължимия данък по този
закон за година на данъчно облагане преди първата година на данъчно облагане, в която
операторът третира мината като отдалечена мина. 2001, c. 23, s. 151 (1). Изчисляване на "B"
(1.2) Променливата "В" в подраздел (1) за година на данъчно облагане е сумата, изчислена, като се
използва формулата
F × A / (A + D)
в която
"А" има същото значение, както в подраздел (1),
"D" има същото значение, както в подраздел (1), и
"F" е размера на годишното приспадане на оператора за годината на данъчно облагане ,
определено съгласно подраздел (2) за годината на данъчно облагане. 2001, c. 23, s. 151 (1).
Изчисляване на "E"
(1.3) Променливата "В" в подраздел (1) за година на данъчно облагане е сумата, изчислена,
като се използва формулата
F × D / (A + D)
в която
"А" има същото значение, както в подраздел (1),
"D" има същото значение, както в подраздел (1), и
"F" има същото значение, както в подраздел (1.2). 2001, c. 23, s. 151 (1).
Годишно приспадане
(2) Размерът на годишното приспадане на оператора за година на данъчно облагане е сумата,
поискана от оператора, която не превишава най-малкото от
(а) делът от $ 500,000, който броят на дните в годината на данъчното облагане е от 365 ; и
(b) сбора на сумите, определен съгласно раздел (3) за данъчната година за всяка мина, в
която операторът има дял. 2001, c. 23, s. 151 (1).
Годишно приспадане, свързани корпорации
(2.1) Въпреки подраздел (2), свързани корпорации, които са оператори на една или повече мини
трябва ще претендират за годишни отчисления за годината на данъчно облагане за суми,
които общо не надвишават $ 500,000. 2001, c. 23, s. 151 (1); 2004, c. 16, Sched. D, Таблица.
Част дял
(3) Сумата, определена по реда на настоящия подраздел, по отношение на дял на оператор в
мина е продуктът на дела на оператора в мината, умножен по най-малкото от
(a)

$500,000; и

(b) ако е приложимо, сумата, определена съгласно подраздел (4) по отношение на

мината. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (3).
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Данъчна ставка
(3.1) Данъчната ставка за данъчната година на даден оператор е десетично число, което е общият
размер на всяка една от сумите, изчислени като се използват следните формули, за които
променливите са дефинирани в подраздел (3.2):
1. A/T 0,2
2.

B/T 0,18

3.

C/T 0,16

4.

D/T 0,14

5.

E/T 0,12

6. F/T 0,10
2000, c. 10, s. 21 (2).
същото
(3,2) За целите на подраздел (3.1) "A" е броят на дните в данъчната година преди 2 Май 2000,
"B" е броят на дните в данъчната година от 1 май 2000 г. и преди 1 януари 2001,
"C" е броят на дните в данъчната година след 31 декември 2000 и преди 1 януари 2002,
"D" е броят на дните в данъчната година след 31 декември 2001 и преди 1 януари 2003,
"E" е броят на дните, в данъчната година след 31 декември 2002 и преди 1 януари 2004,
"F" е броят на дните, в данъчната година след 31 Декември 2003,
"T" е общият брой на дните в данъчната година.
2000, c. 10, s. 21 (2). Производството на част от годината
(4) Когато мина не произвежда през годината на данъчното облагане за шестдесет или повече
последователни дни, размерът, определен по реда на настоящия подраздел за целите на точка (3)
(б) е този дял от $ 500,000 , който броят на дните в годината на данъчното облагане, в които мината
е произвеждала е от 365. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (4).
Печалба, мини, различни от отдалечените мини
(5) печалба на оператора за данъчната година от всички мини, различни от отдалечените мини, в
които операторът има дял сумата, ако има такива, с която
(а) приходите на оператора за годината на данъчно облагане от мини, различни от
сумите, включени в изчисляването на дължимия данък по реда на този закон за
предходната година на данъчно облагане по отношение на мините, надвишава
съвкупността на
(b) разходите, направени от оператора в годината на данъчно облагане, които иначе не
подлежат на приспадане съгласно настоящия подраздел, до такава степен, в която
разходите се дължат на производството на продукцията от мините;
(c) разходите за експлоатация и поддръжка на оператора , направени през данъчната година
по отношение на социални активи в Онтарио за мините, след приспадане на всички наеми,
такси, субсидии и други плащания, получени от оператора по време на данъчната година
във връзка с тези разходи;
(d) административни и допълнителни разходи, направени от оператора през данъчната
година, в рамките на които разходите се дължат на производството или продажбата на
продукцията на мините;

А1 - 157

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

(e) разходи, направени от оператора през данъчната година по отношение на научни
изследвания, проведени в Канада или изследване за използване на продукта, проведен в
Канада, доколкото изследванията са свързани с продукцията на мините;
(f) дарения, направени от оператора през данъчната година за благотворителни, образователни
или доброжелателен цели, които са обосновано свързани с минни операции в Онтарио,
различни от дарения, които са обосновано свързани с всякакви отдалечени мини, в които
операторът има дял;
(g) сума, която не надхвърля максималния размер, който се приспада от оператора за
данъчната година по отношение на разходите за проучване и разработване, както е
определено в подраздел (13), намалена със сумата, ако има такава, приспаната от
оператора за данъчната година по подраздел (8) (9) по отношение на тези разходи;
(h) сума, кfято не надвишава обезщетение на оператора за амортизация за данъчната година,
изчислена в съответствие с подраздел (12), без обезщетение за амортизация, ако има такова,
приспаднато от оператора за данъчната година по подраздел (8) или (9);
(j) разходите и капиталните разходи , направени от оператора през данъчната година за
транспортирането на продукцията от мините до точката на доставка на продукцията до
купувачите;
(k) такива резерви и удръжки, които могат да бъдат предвидени за целите на
определянето на печалбата на оператора от мини, които не са отдалечени мини;
(l) предписаното обезщетение за преработка на оператора за данъчната година, различно от
неговото обезщетение за преработка за годината по отношение на отдалечените мини, в
които има дял и
(m) сума, ако има такива, на приспадане за загуби на оператора за отдалечена мина,
определена съгласно позраздел (6), по отношение на отдалечените мини, в които
операторът има дял. 2001, c. 23, s. 151 (2).
Приспадане на загуби на отдалечена мина
(7) Размерът на приспадането за загуба на оператор на отдалечена мина за годината на
данъчно облагане е сума, която се изчислява с помощта на формулата,
(G – H) × (0.05/C)
в която

G "е сбор от всички суми, ако има такива, всяка от които е загубата на оператора за
данъчната година от отдалечена мина, в която операторът има дял, определена
съгласно подраздел (9),

"Н" е сумата, с която сумата на печалбата на оператора за данъчната година от всяка
отдалечена мина, в която операторът има дял, според подраздел (8), надвишава сумата,
ако има такива, заявена от оператора по подраздел 3.2 (4) за данъчната година и
"C" е данъчната ставка за годината на данъчно облагане , определена съгласно подраздел
(3.1), 2001, c. 23, s. 151 (2).
Печалба от всички отдалечени мини
(7) печалба на оператора за данъчната година от всички отдалечени мини, в които операторът
има дял е сумата, изчислена със следната формула
I – (J + K + L)
в която
―I‖ е сбор от всички суми, ако има такива, всяка от които е печалбата на оператора за
данъчната година от отдалечена мина, в която операторът има дял, определена съгласно
подраздел (8),
"J" е сумата, ако има такива, приспадната съгласно подраздел 3.2 (4) от страна на оператора
за данъчната година,

А1 - 158

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

―К‖ е сбора на всички суми, ако има такива, всяка от които е загубата на оператора за
данъчната година от отдалечена мина, определена съгласно подраздел (9), и
"L" е сумата, ако има такава, на загубата на оператора за данъчната година от мини, които не
са отдалечени мини, според подраздел (10). 2001, c. 23, s. 151 (2). Печалба от отдалечени мини
(8) печалба на оператора, ако има такава, от отдалечена мина за данъчната година е сумата, ако
има такава, които ще се определя съгласно подраздел (5) за данъчната година, ако се счита, че
операторът няма дял в мина, различна от отдалечената мина по време на данъчната година,
отдалечената мина не се счита за отдалечена мина и се прилагат следните правила:
1. Единствените суми, които могат да се приспадат по силата на точка (5) (g) са разходи за
проучване и разработване, или са направени по отношение на отдалечена мина за целите,
описани в точка (б) или (в) от определението за "разходи за проучване и развитие" в
подраздел 1 (1).
2. Размерът на приспадането съгласно точка (5) (з) се определя, без позоваване на точка (12)
(c).
3.

Никаква сума не подлежи на приспадане съгласно точка (5) (1).

4. Надбавката за амортизация съгласно точка 3 (5) (з) е сума, равна на общата сума на
максималните суми, изчислени в съответствие с точки 3 (12) (а) и (б), предмет на точки 3
(12) (г) и (д) и подраздел 3 (21). 2001, c. 23, s. 151 (2).
Загуба, отдалечена мина
(9) загуба на оператора за данъчната година от отдалечена мина е сумата, ако има такава, с която
сумата, която иначе би била определена съгласно подраздел (8) за данъчната година по
отношение на отдалечена мина ще бъде по-малка от нула. 2001, c. 23, s. 151 (2).
Загуба, мини, различни от отдалечените мини
(10) Размерът на загубата на оператор, ако има такава, за данъчна година от мини, различни
от отдалечени мини е сума, която се изчислява с помощта на формулата,
M × C/0.05 в
която
"М" е сумата, с която сборът от сумите, определени за годината на данъчно облагане по
отношение на оператора за целите на точки (5) (b) k) надвишава сумата, определена
за годината на данъчно облагане по отношение на оператор по точка (5) (а) и
"C" е данъчната ставка за годината на данъчно облагане , определена съгласно подраздел
(3.1), 2001, c. 23, s. 151 (2).
(11)
Отменен: 1992, c. 4, s. 1 (1). Изчисляване на обезщетение за амортизация
(12) обезщетение на оператора за амортизация за данъчната година по отношение на
амортизируемото имущество,
(а) сумата, изчислена в съответствие с подраздел (12.0.1), ако амортизируемият имот е актив за
обработка или актив за транспортиране на преработени минерални вещества до пазара от
мястото, където е завършена обработката;
(b) сумата, изчислена в съответствие с подраздел (12.0.3), ако амортизируемият имот е актив
за миннодобив, но не актив за миннодобив, за който се изчислява надбавка за
амортизация съгласно точка (c);
(c) когато една мина е нова мина или значително разширяване на съществуваща мина,
определено от министъра на целите на тази точка, сума, по избор на оператора, вместо
сумата, изчислена съгласно точка (b) по отношение на активи за миннодобив, придобити
след 7 март 1978 г., и преди завършването на проекта от лице при сделка между
независими партньори за използване в новата мина или голямото разширение, която не
надвишава най-малкото от
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(I) печалбата на оператора за данъчната година от новата мината или голямото
разширение, изчислена по определения начин, както и
(II) неамортизуемите капиталови разходи на минните активи към края на данъчната година
(преди да се направи каквото и да е приспадане, изчислено по тази точка за данъчната
година);
(d) въпреки точки (а), (b) и (e), подраздел (21) и точка 4 (3) (b), където данъчната година на
оператора е по-малко от 365 дни, сума не надвишаваща този дял от съвкупността от
сумите, определени съгласно точките (а) и (e), подраздел (21) и точка
4 (3) (b) по отношение на активи за обработка и транспортиране и точка (b) по
отношение на минни активи, за които броят на дните през данъчната година е 365 и
(e) въпреки точка (а) когато активи за преработката се намират извън Канада или активи за
транспортирането на преработени минерални вещества се използват извън Канада, за
сума, не надвишаваща тази част от сумата, определена съгласно точка (а),
(i) по отношение на активи за преработка , където стойността на минерални вещества, добити
в Онтарио е общата стойност на минерални вещества, включени в преработвателното
предприятие, разположено извън
Канада, или
(ii) по отношение на активите, използвани за транспортиране на преработени минерални
вещества, където стойността на преработения продукт, получен от продукцията е от
общата стойност на преработения продукт, транспортиран от тези активи. R.S.O. 1990,
c. M.15, s. 3 (12); 2002, c. 22, s. 137 (1).
Същото, активи за обработка и транспортиране
(12.0.1) Размерът на квоти на оператора за амортизация съгласно точка (12) (а) за данъчната година
по отношение на активи, придобити в данъчната година или в предходната година на данъчно
облагане е общата стойност на всички суми, ако има такива,определена по отношение на
активите, посочени в тази точка, всяка от които е сумата, определена по отношение на
активите, придобити в годината на данъчно облагане или преди годината на данъчно облагане,
като не надвишава най-малкото от
(а) 15 на сто от капиталовите разходи на активите, придобити в конкретната данъчна година;
(b) неамортизирани капиталови разходи в края на данъчната година и преди всякакво
приспадане съгласно подраздел (12) се правят за годината на данъчно облагане на
активите, придобити в конкретната данъчна година. 2002, c. 22, s. 137 (2).
същото
(12.0.2) При изчисляване на квоти на оператора за амортизация съгласно подраздел (12.0.1) за
данъчната година, операторът определя най-малката от сумите, описани в клаузи (12.0.1) (а) и
(b) по отношение на активи, придобити във всяка отделна данъчна година, след което ще
прибави получената сума, ако има такива, за да се определи съвкупността от амортизационни
надбавки на оператора. 2002, c. 22, s. 137 (2).
Същото, някои минни активи
(12.0.3) Размерът на квоти на оператора за амортизация съгласно точка (12) (b) за данъчна година на
активи, придобити в данъчната година или в предходната година на данъчно облагане е
общия сбор на всички суми, ако има такива,определени по отношение на активите, посочени в
тази точка, всяка от които е сума, определена по отношение на активите, придобити в
данъчната година или преди годината на данъчно облагане, която не надвишава най-малкото
от
(а) 30 на сто от капиталовите разходи на активите, придобити в съответната данъчна година и
след 9 април 1974 г., които не са били използвани преди това в минните операции и 15 на
сто от капиталовите разходи на други минни активи, придобити в съответната година, и
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(b) неамортизираните капиталови разходи в края на данъчната година и преди приспадане
по подраздел (12) се правят за данъчната година на активите, посочени в точка (а).
2002, c. 22, s. 137 (2).
същото
(12.0.4) При изчисляване на квоти на оператора за амортизация по подраздел (12.0.3) за данъчна
година, операторът трябва да определи най-малката от сумите, описани в клаузи (12.0.3) (а) и
(б) по отношение на активите, придобити при всяка конкретна данъчна година, като след това
добави получените суми, ако има такива, за да се определи съвкупното обезщетение за
амортизация на оператора. 2002, c. 22, s. 137 (2).
Изключение
(12.0.5) Въпреки повторното влизане в сила на клаузи (12) (а) и (b) в раздел 137 от Закон за силна
икономика (бюджетни мерки), 2002 г. (Keeping the Promise For a Strong Economy Act (Budget
Measures), 2002), тези клаузи, тъй като те са четени непосредствено преди отново да влязат в
сила, продължават да се прилагат по отношение на оператор за данъчна година, започваща
след 31 декември 1999 г., ако и двете от следните условия са изпълнени:
1. Преди 30 октомври 2002 г. операторът е подал декларация по този закон за данъчната
година.
2. В декларацията или корекция на декларацията, която е подадена преди 30 октомври 2002
г., сумата, изчислена съгласно точка (12) (а) или (б) (тъй като тези клаузи са четени
непосредствено преди отново влязат в сила) за данъчната година се основава изцяло или
частично на активи, които са напълно амортизирани. 2002, c. 22, s. 137 (2).
същото
(12.1) Следните правила се прилагат , ако операторът има дял в повече от една мина по време
на данъчната година и поне една от мините е отдалечена мина:
1. Надбавката за амортизация , която се приспада от оператора при изчисляване на
размера на печалбата на оператора за данъчната година съгласно подраздел (5) или (8) или
загуба за данъчната година съгласно подраздел (9) или (10) е сумата, която ще бъде
надбавката на оператора за амортизация за данъчната година по подраздел (12) по отношение
на амортизируемия имот, който е обосновано свързан с мината или мините, по отношение на
които е направено изчислението по подраздел (5), (8) (9) или (10 ).
2. Общият брой на всички суми, удържани като обезщетение за амортизация за данъчната
година по отношение на всички мини, в които операторът има дял, не трябва да
надвишава обезщетението за амортизация на оператора за данъчната година, определена
съгласно подраздел (12). 2001, c. 23, s. 151 (3).
Разходи за проучване и разработване
(13) За целите на точка (5) (g), максималният размер, който се приспада от оператора за данъчната
година по отношение на разходите за проучване и разработване е съвкупност от (а) разходи за
проучване и разработване , направени в Онтарио от оператора в степен, в която такива разходи
са определени като разходи за проучване и разработване по този закон по времето, когато са
възникнали, и
(b) разходите за проучване и разработване, извършени от друго лице в такава степен, че (I)
такива разходи, квалифицирани като разходите за проучване и разработване по този
закон по времето, когато те са направени от друго лице, както и
(ii) такива разходи отговарят на условията да бъдат отказани и са били отказани от
друго лице, в полза на оператора съгласно подраздел д Раздел Б на част I на Закона
за облагане доходите (Канада) и не са били приспаднати от другото лице по силата
на настоящия закон или в изчисляването на облагаемия доход на другото лице,
съгласно Част I на Закона за облагане доходите (Канада),
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напален със съвкупността от,
(c) всички суми, удържани по силата на този закон от страна на оператора през всяка
предишна година на данъчно облагане по отношение на разходите за изследване и
разработване;
(d) всички суми, като допустими разходи за проучване в рамките на закона за
програмата за проучване на минералите в Онтарио;
(e) сумата на каквато и да е помощ или надбавка от страна на правителството, общината или
друг обществен орган, по отношение на настоящото, включително всякакви безвъзмездни
помощи, субсидия, невъзстановим заем, надбавка за инвестиция или друга форма на
помощ или надбавка, получена или предстояща да се получи от оператора, различна от
безвъзмездна помощ или данъчен кредит по Закона за програмата за проучване на
минералните в Онтарио, и
(f) всички разходи за проучване и разработване , които отговарят на условията да бъдат
отказани и са били отказани от оператора в полза на друго лице съгласно подраздел д
Раздел Б на част I от Закона за облагане доходите (Канада) R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (13).
Намаляване на капиталовите разходи
(14) За целите на този раздел, когато операторът е приспаднал сумите по подраздел
127 (5) от Закона за облагане на доходите (Канада) по отношение на амортизируема
собственост или е получил или има право да получи подкрепа от правителството, общината
или друг обществен орган, по отношение на или за придобиване на амортизируем имот,
независимо дали като безвъзмездна помощ, субсидия, невъзстановим заем или всяка друга
форма на помощ, капиталовите разходи за имота ще се считат за сумата, с която
съвкупността от
(а) съответстващите капиталови разходи на оператора, определени без позоваване на
настоящия подраздел;
и
(b) частта, ако има такава, на помощта, която е била възстановена от оператора преди
съответното разпореждане от страна на оператора, надвишава съвкупността от
(c) всички суми, удържани по силата на подраздел 127 (5) от Закона за облагане на
доходите (Канада) и
(d) размера на помощта, която операторът е получил или има право да получи по
отношение на този имот, преди съответното разпореждане от оператора. R.S.O. 1990, c.
M.15, s. 3 (14).
Недопустими удръжки
(15) Не може да се иска или прави обезщетение или сума за приспадане по този раздел по
отношение на
(а) капитални разходи, загуба или замяна на капитал, плащане за сметка на капитала или на
сума, по отношение на амортизация, амортизация или изчерпване, освен ако не е изрично
позволено от този закон;
(b) платени лихви или дивиденти ;
(c) роялти за правото да се извличат минерални вещества, или да се използва недвижим имот
във връзка с добива на минерални вещества, изплатени на всяко лице, различно от Нейно
Величество в право на Канада или Онтарио, и
(d) всеки доход или данък върху печалбата и всеки данък върху капитала платен под всяка
юрисдикция. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (15). Неамортизирани капиталови разходи
(16) Неамортизираните капиталови разходи на амортизируемия имот по всяко време означава
сумата, с която съвкупността от,
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(а) капиталовите разходи на имота, придобит преди това време, и
(b) всички суми, които са включени в печалбата по силата на подраздел (17) за година на
данъчното облагане , която приключва преди това време, надвишава съвкупността от
(c) общата стойност на сумите, приспаднати по този закон преди това време, като
обезщетение за амортизация по отношение на имота;
(d) за всяко разпореждане с имот или част от него, най-малкото от,
(i) приходите от разпореждане с имота или част от него, и
(ii) капиталовата стойност на имота или част от него, и
(e) общата стойност на сумите, които не се приспадат по силата на този закон, в резултат
на прилагането на точка (12) (д) или подраздел (21) по отношение на надбавката за
амортизация. R.S.O.
1990, c. M.15, s. 3 (16).
Връщане на активи
(17) В случаите, когато в края на данъчна година, сбора на всички суми, определени съгласно
клаузи (16) (c) и (d) надвишава съвкупността на всички суми, определени съгласно клаузи (16)
(а) и (b) превишението следва да се счита за приход за целите на точка (5) (а). R.S.O. 1990, c.
M.15, s. 3 (17).
Когато няма договаряне за сделка между независими партньори
(18) Когато някой имот е придобит от или прехвърлен на лице, което не работи с оператора
като независим партньор, капиталовите разходи на имота на купувача за целите на този
закон и приходите от разпореждане с имуществото за целите на този закон, се считат за
(а) сумата или сумите, определени по предписания начин, когато имотът се амортизируемо
имущество, посочено в подраздел (12), и
(b) справедливата пазарна стойност, когато имотът не е амортизируемо имущество, посочено в
подраздел (12). R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (18). на същото място
(19) Когато продукцията от мина се продава на купувача, който не работи с оператора като
независим партньор, сумата от приходите за целите на точка (5) (а) се считат за справедлива
пазарна стойност на продукцията. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (19).
на същото място
(20) Когато стоки и услуги са получени или придобити от доставчик, който не работи с
оператора като с независим партньор за сума, която надвишава справедливата пазарна
стойност на стоките или услугите, никаква сума, превишаваща справедливата пазарна
стойност на стоките или услугите няма да се приспадне съгласно подраздел (5). R.S.O.
1990, c. M.15, s. 3 (20).
Намаляване на разходите за преработка
(21) За целите на клаузи (5) (b), (c), (d), (e), (с) и (j) (12), (а) и 3.1 (3) (а), където
преработвателно предприятие, притежавано и експлоатирано от оператора,
(а) намираща се в Онтарио, сумата на разходите на оператора, неговите капиталови разходи,
разходи или надбавки, свързани с обработването ще бъдат намалени с дела, който
стойността на продукцията на минерални вещества, добити в Канада извън Онтарио е на
общата стойност на продукцията на минерални вещества в преработвателно предприятие,
или
(b) когато се намира в Канада извън Онтарио, размерът на разходите на оператора,
капиталови разходи или надбавки трябва да бъдат намалени в същия дял, така че
съвкупността от стойността на продукцията на,
(i) минерални вещества от мини в Онтарио, различни от минерални вещества от мини на
оператора в Онтарио, и
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ii) минерални вещества от мините, разположени извън Онтарио, независимо дали са от
мини на оператора или не, е на общата стойност на продукцията на минерални вещества
до завода за преработка. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (21); 1992, c. 4, s. 1 (2). Завод за
преработка разположен извън Канада
(22) няма да се извършва приспадане по клаузи (5) (c), d), e) и (f) за разходи и капиталови
разходи, свързани с преработка в преработвателно предприятие на оператора, разположено
извън Канада. R.S.O. 1990, c. M.15, s. 3 (22).
Освобождаване за реновирана мина или голямо разширяване на съществуваща мина
3.1 (1) Оператор, който има дял по време на данъчната година в нова мина, която се е появила след
20 май 1987 г., или в мина, в която е настъпило значително разширяване след 20 май 1987 г.,
може да избере да изключи от печалбата на данъчната година сума не надвишаваща
освободената сума на оператора за данъчната година за мината, както е определено съгласно
подраздел (2), ако операторът подава или е подал декларация и обезщетение за освобождаване
от данък върху миннодобив по образеца, утвърден от министъра при определения път или
пъти. 1992, c. 4, s. 2; 1997, c. 19, s. 14 (1). Необлагаема сума
(2) необлагаема сума на оператора за данъчната година за мина е най-малката сума от
(а) печалбата на оператора, ако има такава, от новата мина или от значителното увеличаване на
съществуващата мина, за частта на необлагаемата период, който е в рамките на годината на
данъчно облагане и след 30 април 1991; или
(b) сумата, ако има такива, с която лимитът на необлагаемата сума на оператора за мината
надвишава съвкупността на всички суми, ако има такива, всяка от които е сума, изключена
съгласно алинея (1) от печалбата на оператора за предходна година на данъчно облагане.
1992, c. 4, s. 2.
Определяне на печалбата
(3) Печалбата на оператора от новата мина или от значителното увеличаване на съществуващата
мина се определя съгласно подраздел 3 (5), като че делът на оператора в новата мина или в
значително разширената мина е единствения дял, който операторът е имал в мина по време на
данъчната година, при условие, че.
Надбавката за амортизация съгласно точка 3 (5) (г) е сума равна на общата сума на
максималните суми, изчислени в съответствие с точки 3 (12) (а) и (b), предмет на точки 3 (12)
(d) и (e) и подраздел 3 (21); и
(b) няма да се приспада сума по отношение на надбавката за амортизации на оператора
изчислена съгласно точка 3 (12) (в) по отношение на амортизируемата собственост,
която може да се смята основателно, че се използва във връзка с нова мина или
значително разширяване на съществуващата мина. 1992, c. 4, s. 2.
Временни корекции
(4) Ако данъчната година на оператора започва преди 1 май 1991 г., операторът може да изключи
от печалбата, в допълнение към сумата, определена съгласно подраздел (2) за данъчната
година, сума не надвишаваща печалбата на оператора, ако има такава, от новата мина или
значителни разширена съществуващата мина за частта от необлагаемия период, който е в
рамките на данъчната година и в същото време преди 1 май 1991 г., 1992, c. 4, s. 2.
Пропорционално разпределение на амортизационните отчисления
(5) Ако само част от данъчната година на оператора е в рамките на необлагаемия период по
отношение на нова мина или значително разширение , сумата на амортизационните
отчисления на оператора необходими да бъдат приспаднати при определяне на печалбата на
оператора от мината или значителното разширение се равнява на дял от амортизационното
отчисление, определено съгласно точка (3) (а), така че броят на дните, през частта от
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необлагаемия период в данъчната година е от общия брой на дните през годината на данъчно
облагане. 1992, c. 4, s. 2.
Повече от един оператор
(6) Ако повече от един оператор има право да избира по подраздел (1) да изключи сума от
печалбата си по отношение на една и съща мина, операторите определят помежду си лимита за
изключване на всеки един от тях, но в никакъв случай общият лимит за приспадане на
операторите за мината няма да надвишава 10 000 000 $ от общата от всички суми, ако има
такива, всяка от които е количество, което е било приспаднато съгласно подраздел (1) по
отношение на мината от печалбата на лице, което вече не е оператор на мината. 1992, c. 4, s. 2.

Тълкуване
(7) За целите на този раздел,
(а) лимита на приспадане за оператор за мина е
(i) ако не е имало други оператори на мината след 30 април 1991 г.,
$10,000,000,
(ii) ако има или е имало други оператори на мината след 30 април 1991 г., $10,000,000 без
сумата от
(A) всички суми, ако има такива, всяка от които е сума, която се приспада от
печалбата по отношение на мината по подраздел (1) от лице, което вече не е
оператор на мината, и
(B) всички суми, всяка от които е сумата на лимита на приспадане,
предназначен за друг оператор на мината в постановеното в подраздел(6);
(b) необлагаемият период по отношение на нова мина или значително разширение на
съществуващо мината е тридесет и шестмесечен период, започващ от месеца, когато
новата мина или значителното разширение влезе в производство в разумни търговски
количества;
(c) нова мина се счита, че влиза в производство в разумни търговски количества на първия
ден от месеца, когато оператор на новата мина за първи път придобива право да
получават приходи от продукцията на мината; и
(d) значително разширение на съществуваща мина се счита, че влиза в производство в разумни
търговски количества на първия ден, когато нивото на производство на минерални
вещества от разширената мина надвишава с поне 30 на сто среднодневното ниво на
производство на минерални вещества от мината по време на всяка една от петте
календарни години, които приключват непосредствено преди календарната година, в
която са направени първите капиталови разходи за разширяване на мината. 1992, c. 4, s. 2.
Загуба
(8) Този раздел не се прилага по отношение на нова мина или значително разширение на
съществуваща мина, ако определение съгласно този раздел от печалбата на оператора от
новата мина или значителното разширение произвежда на загуба по отношение на частта от
необлагаемия период, в рамките на данъчната година, за която е направено постановлението.
1992, c. 4, s. 2.
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Приспадната сума за отдалечени мини
3.2 (1) В този раздел:
"Освободена сума за отдалечени мини" означава, по отношение на даден оператор, сумата,
определена съгласно подраздел (4) за данъчната година;(―montant exonéré au titre des mines
éloignées‖)
"лимит на приспадане" означава, по отношение на отдалечена мина на оператор, сумата,
определена съгласно подраздел(6), (―limite d‘exonération‖)
"необлагаем период" означава, по отношение на отдалечена мина, необлагаемия период, описан в
подраздел (5). (―période d‘exonération‖) 2000, c. 42, s. 72. Прилагане
(2) Този раздел се прилага за оператор, който има дял в отдалечена мина, която започва да
съществува след 7 Май 1996. 2000, c. 42, s. 72.
Избор от оператор
(3) Оператор може да изключи от печалбата на оператора за данъчна година, която приключва след
7 май 1996 от отдалечени мини, в които операторът има дял, сума, която не надвишава
необлагаемата сума на оператора за отдалечени мини. 2000, c. 42, s. 72.
Изчисляване на изключената сума
(4) изключената сума на оператора за отдалечени мини за година на данъчно облагане е общата
сума на всички суми, ако има такива, всяка от които се отнася до отдалечена мина, в която
операторът има дял и се равнява на най-малкото от,
(а) печалбата на оператора, ако има такава, от отдалечената мина за тази част от
необлагаемия период по време на годината та данъчното облагане; и
(b) сумата, ако има такава, на необлагаем лимит на оператора, ако има такъв, за
отдалечената мина за година на данъчно облагане . 2000, c. 42, s. 72; 2001, c. 23, s. 152
(1).
Необлагаем период
(5) необлагаемият период за отдалечена мина е 120 месеца минус броя на календарните месеци,
които са преминали в необлагаемия период за мината според точка 3.1 (7) (b) и
необлагаемият период започва с месец, в който всеки оператор на мината за първи път
придобива право да получава постъпления от продукцията на мината. 2000, c. 42, s. 72.
Необлагаем лимит
(6) необлагаемият лимит на оператора за отдалечена мина за година на данъчно облагане е
следната сума:
1. Ако е имало само един оператор на мината, откакто е възникнала, необлагаем лимит на
оператора за мината е сумата, ако има такава, с която 10 000 милиона щатски долара
надвишава общата стойност на всички суми, ако има такива, изключени от печалбата от
оператора за предходната година на данъчно облагане по подраздел (3) или 3,1 (1).
2. Ако има или е имало двама или повече оператори на мината, необлагаемият лимит на
оператор за мината е сумата, ако има такава, с която 10 милиона щатски долара
надвишава сумата от всички суми, ако има такива, всяка от които е сума, което била
изключена от печалбата по отношение на мината от оператора за предходна година на
данъчно облагане по подраздел (3) или 3.1 (1),
ii. всички суми, ако има такива, всяка от които е размерът на необлагаемия лимит,
предназначен за друг оператор на мината по подраздел (7) или 3.1 (6), и
iii. всички суми, ако има такива, всяка от които е размерът, който е бил изключен по
подраздел (3) или 3,1 (1) от печалбата от лице, което вече не е оператор на
мината 2000, c. 42, s. 72.
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Необлагаем лимит, повече от един оператор
(7) Ако в данъчна година, повече от един оператор има дял в отдалечен мина, операторите, по
силата на споразумение, разпределят помежду си необлагаемия лимит за отдалечената мина и
всеки оператор е длъжен да представи копие от споразумението за разпределение с данъчната
си декларация за всяко данъчна година, в която операторът е направил изключване по
подраздел (3). 2000, c. 42, s. 72.
Ограничение на разпределението на необлагаемия лимит
(8) Общата сума на необлагаемия лимит на всички оператори за отдалечена мина според
разпределението по подраздел (7) не трябва да надвишава сумата, с която $ 10 милиона
надвишава сумите, ако има такива, които са били изключени по подраздел (3) или 3.1 (1) от
печалбата от лице, което вече не е оператор на мината. 2000, c. 42, s. 72.
Определяне на печалбата
(9) За целите на този раздел, печалба на оператора от отдалечена мина за част от необлагаемия
период, който е по време на годината на данъчно облагане се определя съгласно подраздел 3
(8), все едно тази част от необлагаемия период е била година на данъчно облагане. 2001, c. 23,
s. 152 (2).
Сертифициране на отдалечена мина
4. (1) Министърът на развитието на севера и мините може да удостовери, че една мина е
отдалечена мина за целите на този закон,
(а) ако мината е възникнала след 07 май 1996 г.;
(b) ако има план за закриване на мината в част VII от Закона за минното дело, и
(c) ако по мнението на министъра на развитие на севера и мините, има най-малко 30 km между
отвора на шахтата на мината и най-близкия път, достъпен при всякакви метеорологични
условия или железница,подходящи да отговорят на изискванията за транспортиране на
мината. 2000, c. 42, s. 73.
Кога мината започва да съществува
(2) За целите на точка (1) (а), мина се счита за възникнала след 7 май 1996 г. при наличие на едно от
следните обстоятелства:
1. Никой оператор на мина няма право да получава постъпления от продукцията на мината
преди 08 май 1996. Мината е отделна и в геоложки аспект различна от, и няма общи
изработки с , никоя друга мина, която се експлоатира по всяко време преди данъчната
година, в която всеки оператор на мината за първи път придобива право да получи
приходи от продукцията на мината;
2. Мината отваря отново след 7 Май 1996 г., след като е била затворена за непрекъснат
период от най-малко 60 месеца. 2000, c. 42, s. 73.
Заявка за сертификация
(3) Оператор, който желае да има мина сертифицирана като отдалечена мина подава заявление
до министър на развитие на севера и мините за сертифициране на мината и включва в
заявлението,
(а) доказателство, приемливо за министъра на развитие на севера и мините, че критериите,
посочени в подраздел (1), са спазени, и
(b) всяка друга информация, която министърът на развитието на севера и мините може да
изиска. 2000, c. 42, s. 73. Срок за заявяване
(4) Заявлението за сертифициране не може да се направи, преди да има първоначален план за
закриване на мината в част VII от Закона за минното дело. 2000, c. 42, s. 73.
Избор
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(4.1) В съответствие с подраздел (4.2), оператор може да избере да изчисли печалбата си за
данъчната година по подраздел 3 (5) или раздел 3.1, в зависимост от случая, по отношение на
отдалечена мина, в която операторът има дял, ако мината не е била отдалечена мина. 2001, c.
23, s. 153.
Време за избиране
(4.2) Оператор може да избере по подраздел (4.1) за година на данъчно облагане , само ако,
(а) избор по този подраздел се прави от оператора в декларация представена по раздел 7 за
годината на данъчното облагане в която мината е сертифицирана като отдалечена мина; и
(b) операторът не е третирал мината като отдалечена мина за предходната година на
данъчно облагане. 2001, c. 23, s. 153.
Изключение
(4.3) Въпреки точка (4.2) (а), ако оператор предостави декларацията, спомената в тази точка преди
подраздел (4.2) да влезе в сила, операторът може да избира по подраздел (4.1) за година на
данъчно облагане, ако
(а) изборът по подраздел (4.1) се предоставя на министъра в рамките на 90 дни след като влезе
в сила подраздел (4.2); и
(b) операторът не е третирал мината като отдалечена мина за предходната година на
данъчно облагане. 2001, c. 23, s. 153.
Лишаване от сертифициране
(5) Министърът на развитие на севера и мините може да отмени сертифициране на мина по
този раздел,
(а) ако се смята обосновано, че е направено неправилно изявление в исковата молба или е била
пропусната информация от изявлението за целите на получаване на сертификация, или
(b) ако нито един от критериите, посочени в клаузи (1) (а) и (б) не е изпълнен. 2000, c. 42, s. 73.
Ефект на отмяната
(6) Ако сертифицирането на мината е отменено, се счита, че никога не е настъпило. 2000, c.
42, s. 73.
Ефект на затваряне на мина
(7) Ако мина сертифицирана по този раздел е затворена за непрекъснат период от най-малко 60
месеца, мината престане да отговаря на изискванията за отдалечена мина. 2000, c. 42, s. 73.
Повторно отваряне на мина
(8) Ако мината,описана в подраздел (7) е отново отворена, тя се счита за нова мина при
повторното отваряне и операторът може да направи ново искане за сертифициране на
мината по този раздел. 2000, c. 42, s. 73.
Дефиниция
(9) В този раздел "Врата на рудника", по отношение на мината има смисъла, определен с регламент. 2000, c. 42, s.
73.

Източник: http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/90m15_e.htm,
преглеждана на 5 февруари 2005 г.
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Саскачеван (Канада)
1. Резюме
Саскачеван събира смесица от роялти на основа на печалба и продажби, в зависимост от
вида на стоката. Роялти върху благородни и неблагородни метали се начисляват като процент от
нетната печалба. Разходи за търсене и предпроизводствени капиталови разходи са включени в
групата за възстановяване на капитала. Не се плащат роялти докато 150% от общото
възстановяване капитала басейн не са били приспаднати. Ставки за роялти двойни от 5% до 10%,
след като станат кумулативни са превишени праговите нива на продукцията роялти върху уран на
Саскачеван включва базова ставка от 5% върху брутните приходи от продажби минус 1%
надбавка за ресурси. В допълнение, с диференцирана схема за роялти се прилага за производство
на уран. ставките на роялти са мащабирани въз основа на индексирана цена на уран . Цената се
отнася за брутните приходи без удръжките от банковото възстановяване на капитала
определено на базата на отстъпки за единица различни капиталови разходи, свързани с годишен
капацитет. Роялти върху въглища в Саскачеван се основават на брутните продажби на въглища
без транспорта и по нататъшните разходи за преработка и кредит за ресурс. настоящите роялти
са 15% от брутните продажби без 1% кредит за ресурс.

2. Извадки от законодателни източници
Източници:
http://www.qp.gov.sk.ca/index.cfm?fuseaction=publications.details&p=1531
http://www.qp.gov.sk.ca/index.cfm?fuseaction=publications.details&p=1030
(прегледана на 27 февруари 2005 г.)
СХЕМА ЧАСТ I
Роялти на Короната върху минерали
ЗАГЛАВИЕ
Кратко заглавие
1. Тази схема може да се цитира като Схема за роялти върху минерали на Короната The Crown
Mineral Royalty Schedule, 1986. ЧАСТ II
Роялти на Короната върху минералите
Прилагане
2. Тази част се прилага за изчисляването и изплащането на роялти за всички минерали, различни от
уран, извлечени, рециклирани или произведени от, или разпределени под споразумение за
централизирана експлоатация за всички земи с минерали на Короната на или след 1 януари 1999
година.
Тълкуване на частта
2.1(1) В тази част:
(а) "разпределени разходи за търсене ", свързани с производствена единица за годината,
означава разходи за нърсене , които са разпределени за производствена единица минус
всички суми, удържани от платеца на роялти като разпределени разходи за проучване за
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годината за всички други производствени единици на платеца на роялти , но не включва
тези разходи, възникнали върху земи, управлявани от федералното правителство или в
границите на един индианския резерват, освен ако разходите са извършени преди
управлението на земите да е прехвърлено на федералното правителство или на
индианската група;
(b) "разпределени исторически разходи за проучване", свързани с производствена единица
на платеца на роялти , означава разходи за проучване , които:
(i) са били направени от платеца на роялти по време на 10-годишния период, който
приключва с началото на търговско производство;
(ii) са разпределени за тази производствена единица преди началото на търговско
производство, и
(iii) не са били разпределени за която и да е друга производствена единица;
но не включват:
(iv) онези разходи, направени по федералните земи или в границите на индианските
резервати, разположени в Саскачеван, освен ако разходите са извършени преди
управлението на земите да е прехвърлено на федералното правителство или на
индианската група;
(b) "разпределени предпроизводствени разходи", свързани с производствена единица на
платеца на роялти , означава съвкупността от:
(i) разпределените исторически разходи за проучване; и
(ii) разходи, направени от платеца на роялти за проектиране, разработване и строителство
на:
(А) производствената единица преди началото на търговско производство на
производствената единица , и
(B) нови миннодобивни операции в една производствена единица в търговско
производство, които не споделят обща точка за достъп с други миннодобивни
операции в производствената единица, които са били необходими за
производството на минерали от производствена единица, различни от:
(C) разходи, направени за преработвателно съоръжение, което е част от отделна
производствена единица на платеца на роялти, различни от тези разходи,
необходими, за да могат минерали от производствена единица в процес на
разработка да се обработват в преработвателното съоръжение
(D) разходи предварително разпределени на друга производствена единица на платеца
на роялти;
и
(E) разходи на платеца на роялти за проектиране, разработване и изграждане на нови
минндобивни операции, които са заявени от платеца на роялти преди
производството на минерали от тези нови миннодобивни операции, намалени със
съвкупността от,
(iii) брутните продажби на минерали на платеца на роялти, произведени преди началото
на търговско производство от производствена единица на платеца на роялти;
(iv) приходите от разпореждане с актив, преди началото на търговско производство, чиято
стойност е била включена изцяло или частично,като предпроизводствени разходи; и
(v) приходите от разпореждане с актив, след началото на търговско производство, чиято
стойност е била включена изцяло или частично като предпроизводствени разходи, до
степента, в която приходите са по-малко или равни на стойността на разпределените
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предпроизводствени разходи, намалени с всички суми, удържани през предходни
години с дължими роялти съгласно точка (k);
(d) "начало на търговско производство" означава:
(i) на първия ден от първия месец, в който производствената единица започва
производство , измервани по отношение на степента на произвеждане на полезни
изкопаеми, което е равно на 60% от максималното ниво на производство разчетено за
производствената единица в продължение на период от 60 дни; или
(ii) първия ден от който и да е месец, в който, по мнението на министъра, производството
започва в разумни търговски количества;
(e) "коефициент за възстановяване на капитал " е коефициент, равен на 1,5;
(f) "извеждане от експлоатация" означава премахване или продължително излизане от
експлоатация на цялата или на част от производствената единица и включва дейности,
пряко свързани с премахването или излизането от експлоатация;
(g) "продажба" включва всяка сделка или събитие, даващо право на платеца на роялти върху
цената или приходите, или на част от цената или приходите, на продадени или внесени
активи, обезщетение за взети активи, унищожени, засегнати от щети, повредени или по
друг начин иззети от притежанието на платеца на роялти или неговия контрол, но не
включва:
(i) всяко прехвърляне на активи, единствено за целите на обезпечение на дълг или заем;
(ii) всяко прехвърляне от страна на кредитор, единствено за целите на връщане на активи,
които са били използвани като обезпечение за дълг или кредит, или
(iii) всяко прехвърляне на активи, по силата на които има промяна в правото на
собственост на активите без промяна в правото на печалба;
(h) "разходи за проучване" са разходите, които са направени от платеца на роялти през
годината за целите на определяне на съществуване, местоположение, количество или
клас на минерални находища под минерални земи на Короната и включва разходи,
направени в процеса на:
(i) проучване;
(ii) извършване на геоложки, геофизични и геохимични
изследвания;
(iii) сондиране; и
(iv) прокопаване на канали, изкопни ями за изпитване и предварително вземане на проби;
но не включват:
(v) разходи за лихви;
(vi) разходи за придобиване на земя или права върху минерали;
(vii) всяко извършено плащане или всякакви роялти или допълнителен доход по роялти,
платени към което и да е лице за закупуване или придобиване на, или за придобиване
на възможност за закупуване или право на първи отказ за права върху минерали,
някакъв дял в права върху минерали или на правото на добив на даден минерал; или
(viii) всяка част от разходите, покрити по безвъзмездна помощ или субсидия или друга
вноска от трета страна;
(i) "брутни приходи" означава, при спазване на раздел 4, общото, без дублиране, на всички
суми, всяка от които е сумата, която е била платена или подлежи на получаване от страна
на платеца на роялти, за сметка на, или вместо плащане на, или за заплащане на, приходи
от продажба, разпореждане или трансфер от платеца на роялти на всички минерали,
извлечени, събрани или произведени от, или разпределени за, всички земи с минерали на
Короната, които са част
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от производствената единица на платеца на роялти;
(j) "миннодобивни операции" означава добива, събирането или производството на минерали
от земите с минерали на Короната и транспортирането на тези минерали до точката на
началото на операциите по обработка, но не включва никакви операции по преработване;
(k) "нетна печалба, получена от миннодобивни и преработвателни операции", за една година,
означава, предмет на подраздели (2) и (2.1), сумата, с която общата сума от:
(i) брутните приходи на платеца на роялти, ако има такива, за годината, в която е била
получена от дела на платеца на роялти на добитите минерали, събрани или
произведени от, или разпределени по споразумение за централизирана експлоатация
с, производствената единица; и
(ii) постъпленията от продажба на актив през годината, цената на която е била: (A)
включена изцяло или частично в разпределените предпроизводствени разходи за
степен, в която приходите надвишават непотърсени баланс на разпределените
пред производствени разходи, или
(B) приспаднати като производствен разход;
при условие, че освобождаване от дял в производствена единица не трябва да се
тълкува като освобождаване от актив за целите на настоящата подточка; превишава
общата сума, без дублиране, на следното, които са надлежно приложими през
годината на дела на платеца на роялти от минералите, посочени в подточка (i):
(iii) всички разходи, такси и разноски, направени от платеца на роялти, които са
директни производствени разходи, отнасящи се за добив и преработка на минерали,
без приходите от застраховане на активи, собственост на платеца на роялти в
годината, в която са получени тези постъпления;
(iv) одобрените разходи за експлоатация на жилищни и обществени услуги или
съоръжения в близост до производствена единица за използване от лицата, които
обикновено работят в производствената единица;
(v) одобрени общи и административни разходи обосновано свързани с производствената
единица на платеца на роялти;
(vi) всички одобрени разходи и разноски, направени от платеца на роялти за целите на
разработване на нови пазари или разширяване на съществуващите пазари за
минерали, произведени в Саскачеван;
(vii) цената на застраховката, свързана с дела на платеца на роялти на:
(А) активи, използвани в производството на минерали от производствена единица, и
(B) активи, използвани за осигуряване на жилищни или обществени услуги или
съоръжения в близост до производствената единица за използване от лицата,
които обикновено работят в производствена единица;
(viii) общински и училищни такси, за които платеца на роялти носи отговорност за
производствената единица;
(ix) разпределени разходи за проучване , направени от платеца на роялти за годината, и
сумата, с която общият размер на разходите за проучване отпуснати от предходни
години, надвишава общата стойност на разпределените разходи за проучване
предварително удържани от платеца на роялти в съответствие с настоящата подточка;
(х) амортизация на активите:
(А) използвани в производството на минерали от производствена единица;
или
(B) използвани за осигуряване на жилищни и обществени услуги или съоръжения в
близост до производствена единица за използване от лицата, които обикновено
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работят в производствена единица, не надвишаващи сумата, ако има такива, с
която делът на платеца на роялти на цената на тези активи надвишава общата
стойност на сумите, предварително удържани от платеца на роялти в
съответствие с настоящата подточка;
(xi) по отношение на производствената единица на платеца на роялти и при спазване на
раздел 8, чийто размер не надвишава разпределените предварително производствени
разходи, без общият сбор от всички суми, предварително удържани от платеца на
роялти като разпределени предпроизводствени разходи в предходна година по
отношение на тази производствена единица, умножено по * коефициент за
възстановяване на капитала ;
(xii) разходи за рекултивация и извеждане от експлоатация на производствена единица на
платеца на роялти, която не са били или няма да бъдат възстановени от фонд,
вноските, за които са били приспаднати предварително в съответствие с параграф
(xiii) (B) и които са одобрени от министъра;
(xiii) разходите за осигуряване или вноски за:
(A) гаранция, неотменяем акредитив, неотменяем писмо на гаранция, гаранция за
изпълнение на договор, облигация с гаранция или обезпечителен дял, които биха
представлявали фонд за финансова гаранция за извеждане от експлоатация и
рекултивация в съответствие с разпоредбите на Наредбата за минералната
промишленост и опазване на околната среда, 1996;
(B) всеки друг обезпечителен фонд, който се изисква в съответствие с Наредбата за
минерална промишленост и опазване на околната среда, 1996;
(xiv) в случай на продажба, различна от продажба ФОБ на производствена единица,
транспортни разходи, които са одобрени от министъра и изплащането на които е
отговорност на платеца на роялти;
(xv) нетните загуби от предишни години, които се изчисляват като суми, ако има такива, с
които общата стойност на позициите в подточки (iii) до (xiv) надвишава общата
стойност на позициите по подточки (i) и (ii) за предходни години, без сумите,
приспаднати предварително от платеца на роялти в съответствие с настоящата
подточка, но не се допуска приспадане за:
(xvi) изчерпване на стойността на някой от минералните резерви поради изчерпване или
частично изчерпване на този резерв; (xvii) лихви и други финансови разходи;
(xviii) разходите, направени за проучване извън Саскачеван или върху земи, управлявани
от федералното правителство или в границите на един индиански резерват, освен ако
проучването е било предприето преди управлението на земята да е прехвърлено на
федералното правителство или на индианска група; (xix) данъци върху печалби,
доходи или капитал;
(xx) роялти;
(xxi) дивиденти, разпределение на излишъка или капитал;
(xxii) всички разходи, които са били възстановени изцяло или частично под формата на
субсидии, безвъзмездни средства или друг вид възстановяване в размера на
възстановяването;
(xxiii) всякакви разходи, направени за закупуване или придобиване на правото за
производство на минерали или възможност за закупуване или придобиване на това
право; или
(xxiv) резерви или провизии за рекултивация или извеждане от експлоатация ,
различни от вноските във фонд, съгласно параграф (xiii) (B);
(l) "благородни метали" означава следните минерали:
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(i) злато;
(ii) сребро;
(iii) платината;
(iv) паладий;
(v) родий;
(vi) рутений;
(vii) осмий;
(viii) иридий;
(m) "преработвателни операции" означава всяка форма на раздробяване, смилане,
обогатяване, концентриране, претопяване на руда или рафиниране, на дела на платеца на
роялти от минерали, извлечени, рециклирани или произведени от, или разпределени по
споразумение за централизирана експлоатация с производствената единица на платеца на
роялти;
(n) "производствени разходи", свързани с производствена единица на платеца на роялти ,
означава съвкупността от:
(i) всички такси за раздробяване, плащани от капиталовите разходи или разходи,
направени или възникнали от платеца на роялти, които са пряко свързани в съответствие
с общоприетите счетоводни принципи за производство на минерали от производствена
единица;
(ii) заплати и възнаграждения на служители на платеца на роялти, пряко заети в
експлоатацията на производствената единица;
(iii) платеца на роялти, където минералната руда от производствена единица е обработена
от мелница и:
(A) таксите за раздробяване се плащат в пари, а не в натура, и
(B) мелницата се счита, че работи с платеца на роялти при нормални търговски
условия;
(iv) производствените разходи на мелницата при предоставяне на раздробяване, където
минералната руда от производствената единица, се обработва от мелницата и:
(A) таксите на мелницата се изплащат в натура, или
(B) мелницата не се счита, че работи с платеца на роялти при нормални търговски
условия;
(о) "производствена единица" означава, при спазване на раздел 3:
(i) преработвателното съоръжение на платеца на роялти до степента, в която се използва
за обработка на минерали, получени от аренда от Короната, всякаква аренда от
Короната, поради която платецът на роялти е назован като арендатор
и от която минерали, които са били или ще бъдат обработвани в преработвателното
съоръжение и всяка мина, разположена в земята, описана в договора за аренда с
Короната; или
(ii) други:
(A) Арендата с Короната, в която платецът на роялти се именува арендатор;
и
(B) всяка мина, разположена в земята, описана в договора за аренда с Короната;
от които минерали, са или ще бъдат обработени в преработвателно съоръжение, в
което платецът на роялти няма дял;
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(p) "производствена единица на платец на роялти " означава, предмет на раздел 3, делът на
платеца на роялти от производствената единица до размера на дела на съоръжението за
преработка на платеца на роялти, използвано за обработка на дела на платеца на роялти на
минерали, получени от производствената единица и:
(i) дела на платеца на роялти, показан в договора за аренда с Короната като част от
производствената единица; или
(ii) дела на платеца на роялти, както е посочено в архивите на министерството;
(q) "рекултивация" означава възстановяване, след извеждане от експлоатация, на всички или
на част от земята, водата или водни течения, използвани или нарушена от изграждането
или експлоатацията на производствената единица;
(r) " платец на роялти " означава лицето, посочено като титуляр на договора за аренда с
Короната и, когато е посочено повече от едно лице, означава всяко лице, до размера на
дела на това лице, показано в документа или, ако не е показано, до размера на дела на
лицето, посочен в документите на министерството, и ако лицето, посочено като титуляр в
договора за аренда с Короната е партньорство, всеки партньор се счита за платец на
роялти и отговорен за разходите и нетната печалба, получена от добивна и
преработващите операции действително направените или спечелил, в зависимост от
случая, от партньорството, до степента на дела на това лице в партньорството, както е
показано в Споразумението за партньорство, и партньорството не се счита за платец на
роялти за производствената единица;
(s) "съоръжение за обработка на платеца на роялти " означава всяко съоръжение, което:
(i) е собственост на платеца на роялти, независимо дали платецът на роялти е собственик
на земята, върху която се намира съоръжението, и който е арендаторът в договора за
аренда с Короната като част от производствената единица; и
(ii) е или може разумно да се очаква да бъдат използвани за обработка на произведените
минерали от производствената единица и включва всички активи, използвани в операциите
по обработка, включително съоръжения за управление на отпадъците, до степен, в която те
се използват за обработка на минерали, получени от производствената единица;
(t) "година на прекратяване" означава, освен ако не е определено друго от министъра, годината,
в която преработвателното съоръжение на платеца на роялти или на съоръжението, което
последните мелници за минерали от производствена единица на платеца на роялти са
преустановили работа, по начин, различен от временен, да обработват минерали от
производствена единица.
(2) За целите на изчисляване на нетната печалба, получена от добивни и преработващи операции:
(а) Платец на роялти ще прехвърли по сметка предходния период и приложи към оперативната
печалба за годината на прекратяване сумата, ако има такава, с която общата сума във фонда
съгласно параграф (xiii) (B), надвишава разхода на дела на платеца на роялти за извеждане от
експлоатация и рекултивация на производствената единица; и
(b) сумата, изчислена съгласно точка (а), когато се пренася по сметка на предходния период,
трябва да се регулира чрез подходящ процент на отстъпка, определен от министъра.
(2.1) Независимо от другите разпоредби на тези регламенти, нетната печалба, получена от добивни
и преработвателни операции за една година, се смята за нула за целите на настоящата част, ако:
(а) в началото на търговско производство на производствената единица на платеца на роялти
настъпило в една година, която е:
(i) след 2002; или
(ii) по-малко от 10 години преди годината, за която нетната печалба се изчислява и
(b) реалната нетна печалба от тези операции за годината е по-голяма от нула.
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(3) В тази част, лица, които не се договарят помежду си при нормални търговски условия, се
считат за свързани, както е определено в съответствие със Закона за облагане доходите (Канада).
(4) където лица, които не са в рамките на разпоредбите на подраздел (3), въпросът е дали те в
определен момент са се договаряли помежду си при нормални търговски условия, както и при
определяне на този факт внимание трябва да се обърне дали всеки отстоява правата на това лице
да води бизнеса по официален начин, без да се уповава на справедливостта на другия или
неговата почтеност и без да подлежи на контрол от страна на другия или непреодолимо влияние.
Всяка мина, която формира отделна производствена единица
3 (1) В случаите, когато делът на платеца на роялти е в производство от повече от една мина, всяка
мина образува отделна производствена единица за целите на изчисляване на роялти, дължимо от
платеца на роялти. (2) Независимо от разпоредбите на подраздел (1), когато две или повече мини са
собственост на едно и също лице, което има същия дял като процент от собствеността и тези мини
споделят общо съоръжение за обработка със същото процентното дялово участие, както в мините,
или при всякакви други обстоятелства , които Министърът може да определи, мините образуват
отделна производствена единица за целите на изчисляване на роялти, ако:
(а) роялти платецът заявява в писмен вид на министъра с искане мините да се разглеждат като
една производствена единица; и
(b) платеца на роялти получава исканото одобрение на министъра.
(3) производствена единица се смята, че продължава да съществува след като е преустановен
миннодобивът или договорът за аренда е прекратен, докато:
(а) вече не съществува брутен приход свързан с производствената единица; и
(b) са завършени извеждане от експлоатация и рекултивация от платеца на роялти.
(4) За целите на настоящата схема, ако някоя мина, свързана с производствена единица, създадена
съгласно настоящата схема, е била в търговско производство преди 1 януари 1999 г.,
производствената единица се счита, че е в търговско производство, считано от датата на началото
на търговско производство на мината.
Ставка на роялти
3.1 (1) плащанията, подлежащи на плащане от платеца на роялти за производствена единица на
платеца на роялти за всички минерали е:
(а) 5% от нетната печалба на платеца на роялти, получени от добивни и преработвателни
операции, свързани с производствената единица на платеца на роялти за годината, за:
(i) тези продажби или други разпореждания на благородни метали от производствената
единица, така че като се добавят кумулативните продажби или други
разпореждания с благородни метали в предходни години са по-малко от или равно
на 1,0 милиона тройунции от благородни метали, и
(ii) тези продажби или други разпореждания с всички минерали от производствена
единица, така че като се добавят към кумулативните продажби или други
разпореждания с всички минерали в предходни години, са по-малко или равно на
1,0 милиона метрични тона;
или
(b) 10% от нетната печалба на платеца на роялти, получена от добивни и преработвателни
операции, свързани с производствената единица на платеца на роялти за годината, за:
(i) тези продажби или други разпореждания с благородни метали от производствената
единица, така че като се добавят към кумулативните продажби или други
разпореждания на благородни метали в предходни години, са повече от 1,0 милиона
тройунции от благородни метали; или
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(ii) тези продажби или други разпореждания на всички минерали от производствена
единица , които като се добавят към кумулативните продажби или други
разпореждания на всички минерали в предходни години, а повече от 1,0 милиона
метрични тона.
(2) Когато, при правенето на изчисление за целите на този раздел, всяка сума, която е помалка от нула, сумата ще се използва при изчисляването като нула.
Изчисляване на брутните приходи
4 (1) При спазване на подраздели (2) и (3), за целите на изчисляването на брутния приход за една
година, платецът на роялти се счита, че е получил сума, равна на справедливата пазарна стойност
на всички минерали продадени, прехвърлени или пласирани от платеца на роялти през годината,
определена към момента в който тези минерали са продадени, прехвърлени или пласирани от
платеца на роялти и сума, равна на справедливата пазарната стойност на всички минерали,
изразходвани от платеца на роялти или лице, което не работи при нормални търговски условия с
платеца на роялти през годината, определена към момента, в който тези минерали са били
изразходвани от платеца на роялти или това лице.
(2) Когато минерали се продават на едно лице, което не работи при нормални търговски условия с
платеца на роялти, брутният приход за тези продажби на минерали включва сума, равна на
разликата между:
(a) съвкупността от:
(i) продажната цена, получена или подлежаща на получаване от лицето, което не работи
при нормални търговски условия за тези минерали в първата сделка при нормални
търговски условия, ФОБ мината; и
(ii) всички други суми, получени или подлежащи на получаване от платеца на роялти и
лицето, което не работи при нормални търговски условия във връзка с:
(A) продажба и транспортиране на минерали на първия търговски независим купувач
или неговият правоприемник, и
(B) товарене, разтоварване, съхранение, обработка, застраховки и демюрейдж на
минерали за първия търговски независим купувач или неговият правоприемник, и
(b) или:
(и) в случай на продажби, които не са офшорни продажби, транспортни разходи,
направени от платеца на роялти или лицето, което не е търговски независимо за
транспортиране на минералите от производствената единица до първия търговски
независим купувач или неговият правоприемник, или
(ii), в случай на офшорни продажби:
(A) всякакви разходи, които, по мнението на министъра са разумни, с изключение на
всякакви комисионни или други възнаграждения, платени или платими на
купувач или агент по износа , когато платеца на роялти или лицето не работят на
принципа на търговска самостоятелност са извършени разходите за:
(I) разтоварване, съхранение, третиране, демюрейдж или разтоварване на
минералите върху плавателните съдове в точка на претоварване и
(II) транспортиране по океан до местоназначението; и
(B) транспортни разходи, направени от платеца на роялти и всяко лице, което не
работят на принципа на търговска самостоятелност за транспортиране на
минерали от производствена единица до точката на претоварване.
(3) В случаите, когато министър е убеден, че сумата, определена от платеца на роялти трябва да
бъде включена в изчисляването на брутния приход на платеца на роялти за годината за който и да
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е от минералите, не отразява точно справедливата пазарна стойност и, че не е възможно да се
определи стойността на първата продажба на минералите при нормални търговски условия,
министърът може да се определи сума, която по мнението на министъра, по-точно отразява
справедливата пазарна стойност и конкретната сума е справедливата пазарна стойност на
минерален за целите на подраздел (1).
Определяне на разходи и разпределяне на разходи
5 (1) При спазване на раздели 7 и 8, за целите на определяне на цената на активите на платеца на
роялти, разходът е разходът за платеца на роялти за придобиване на активи, определен в
съответствие с общоприетите счетоводни принципи в Канада.
(2) Ако има повече от един платец на роялти, свързан с производствената единица, платците
на роялти могат, след предварително писмено съгласие на министъра, да разпределят своите
разходи и удръжки, посочени в точка 2.1 (1) (н) помежду си по начина, одобрен от министъра.
…

ЧАСТ III
Роялти на Короната върху уран
РАЗДЕЛ 1
Тълкуване
Прилагане на частта
14. Тази част се прилага за изчисляването и изплащането на роялти по отношение на уран
продаден или изразходван на и след 1 януари 2001 г., независимо от това дали уранът е
произведено в Саскачеван от земи на Короната съдържащи минерали преди тази дата 14 декември
2001 SR 96 / 2001 S25.
Тълкуване на частта
15(1) В тази чест:
(а) "базови роялти" означава базовите роялти ,описани в точка 24;
(b) "начало на производството" означава началото на производството, определено в
съответствие с раздел 16;
(c) "банка за възстановяване на капитала " означава банковия капитал за възстановяване,
определен в съответствие с раздел 17;
(d) "банкова удръжка за възстановяване на капитала" по отношение на платеца на роялти
означава приспадане, което се изисква да бъде поискано съгласно раздел 25 от брутните
продажби на платеца на роялти, които са обект на диференцирани роялти за права и които
в годината на роялти, е най-малкото от:
(i) размера на банковия капитал за възстановяване на платеца на роялти в края на
предходната година на роялти, намален с всички реализирани активи и включва всякакъв
прираст на основния капитал през текущата роялти година ;
(ii) сумата, необходима за намаляване на плащането на диференцираните роялти на
платеца на роялти до нула, или
(iii) 50% от:
(A) сумата на всички допълнения към банковия капитал за възстановяване на платеца на
роялти за текущата година и предходни години до последната предходна година, в
която салдото е нула;
без:
(B) сумата на всички реализирани активи на платеца на роялти за текущата и предходните
години до последната предходна година, в която салдото е нула;
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(e) "договор за аренда с Короната" означава:
(i) договор за аренда на земи с наличие на минерали на Короната, предоставени в
съответствие с част V от Правилник за разпореждане с минерали, 1986, които са
регламенти на Саскачеван 30/86;
(ii) договор за аренда по реда на Правилника за разпореждане с минерали , 1961 г., които
са регламенти на Саскачеван 431/67, който се счита за аренда в съответствие с точка 4
(2) (в) от Правилника за разпореждане с минерали 1986, които са регламенти на
Саскачеван , 30/86, и
(iii) споразумение или договор за аренда, издадени в съответствие с точка 4 (б) от
закона за минералите на Короната ;
(е) "разпореждане":
(f) означава всяка сделка или събитие, даващо право на платеца на роялти върху цената
или приходите, или на част от цената или приходите на:
(A) съоръжение, продадено или като вноска за стойност и
компенсация за съоръжение взето, унищожено, засегнато от щети, повредено или по
друг начин премахнато от притежанието на платеца на роялти или неговия
контрол, но
(ii) не включва прехвърляне на съоръжение:
(A) с единствената цел на обезпечаване на дълг или заем;
(B) с единствената цел за връщане на съоръжение, което е било използвано като
обезпечение за дълг или заем;
(C) където правото на собственост не се променя; или
(D) за роялти платец, който:
(I) е собственост изцяло или частично от друг платец на роялти, или
(II) притежава, изцяло или частично, друг платец на роялти;
(g) "съоръжение" означава, по отношение на платец на роялти:
(i) всички земи съдържащи минерали на Короната, включени в договора за аренда с
Короната, в които платеца на роялти има дял и всяка мина, разположени на тези земи
съдържащи минерали на Короната, от която уран е бил е или ще бъде обработен в
мелница, в която платецът на роялти може да има или може да няма дял, или
(ii) мелницата на платеца на роялти;
(h) "брутни продажби" означава, при спазване на точка 26, сборът от продажните цени и на
всички други суми, платени или платими на или в полза на платеца на роялти за уран;
(i) "стойност на индекса" означава:
(i) за 1998, 1.0;
(ii) за роялти година след 1998 г., сумата A се изчислява в съответствие със следната
формула:
A = B/C
където
A е стойността на коефициента за годината на роялти ;
B е ценовият коефициент за предходната година на роялти; и
C е ценовия индекс за 1998;
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(j) "килограми от U 3 O 8" означава теглото на уран, в която и да е химическа форма, която се
изразява по отношение на еквивалентното тегло в килограми на концентрати на природен
уран triuranium octoxide, известен също като U 3 O 8;
(k) "мелница" означава мелница с местонахождение в Саскачеван и използвана при
преработката на уран; (л) "надбавка за мелница " означава надбавка, предоставена в началото
на производството за съоръжението, което е мелница и е резултатът от: (i) капацитета на
мелницата ;
(ii) собствеността на платеца на роялти в мелницата в проценти ; и
(iii) стойността на коефициента, умножена по $ 80;
(l) "капацитет на мелница " означава капацитет на мелница в съответствие с раздел 18;
(m) "надбавка за разширяване на мелница" означава надбавката за разширяване на мелница в
началото на производството, при което се използва разширения капацитет, и е резултат от:
(i) капацитета на разширяване на мелницата ;
(ii) процентния дял на платеца на роялти в капацитета на разширяване на мелницата
независимо дали роялти платецът има процентното дялово участие в мелницата, но
сборът на всички дялове на платеца на роялти и всички останали платци на роялти в
капацитета на разширяването на мелница не трябва да надвишава 100% от
капацитета на разширяване на мелницата и
(iii) стойността на коефициента, умножена по 50$ ;
(n) "разширяване на капацитета на мелницата " означава разширяване на капацитета на
мелницата в съответствие с раздел 19; (п) "мина" означава едно или повече мини, където е
извлечен уран в съответствие с договора за аренда с Короната и който е указан от министъра
съгласно подраздел (5);
(o) "надбавка за мина" означава надбавка, предоставена в началото на производството на
съоръжението, което е мина и е резултат от:
(i) капацитета на мината ;
(ii) собствеността на платеца на роялти в мината в проценти , и
(iii) стойността на коефициента, умножена по:
(A) $ 45 за открит рудник или всяка друга мина, която не включва
разработването на минна шахта или други средства за достъп до подземна минна
операция, или
(B) 60 $ за подземна мина;
(p) "капацитет на мина " означава годишен капацитет в началото на производството от
съоръжение, което е мина, изразено в килограми на U 3 O 8, която е зададена в лиценза за
ползване от Канадската комисия за ядрена безопасност за съоръжението, което включва
мината , и включва всички промени в лиценза за ползване от Канадската комисия за
ядрена безопасност за съоръжението, което включва мина, която получава правото за
корекция към капацитета на мелницата съгласно подраздел 18 (2);
(q) "индекс на цените" означава безусловния ценови индекс за роялти година публикуван в
Bank of Canada Review като брутния вътрешен продукт по пазарна стойност в таблицата
със заглавие "Брутен вътрешен продукт: Ценови индекси";
(r) "роялти платец" означава, при спазване на подраздел (4):
(i) всеки арендатор на договор за аренда с Короната, на когото е дадено право да добива
уран до размера на дела на арендатора в договор за аренда с Короната, както е
показано в договора за аренда, или ако не е показано, до размера на дела на
арендатора в посочени в документите на министерството;
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(ii) когато партньорство е арендатор на договор за аренда с Короната, което му дава право
на уранова мина, всеки партньор до размера на своето участие в партньорство, и
(iii) когато едно съвместно контролирано предприятие е вписано в във връзка с добива на
уран, всеки участник в съвместното контролирано предприятие до размера на дела си
в съвместното контролирано предприятие;
(s) "мелница на платеца на роялти" означава всяка мелница, която е собственост изцяло или
частично на роялти платец и която е или може да се очаква да бъде използвана за
обработка на уран извлечен в съответствие с договора за аренда с Короната, независимо от
това дали мелницата се намира в земите съдържащи минерали на Короната, включени в
договора за аренда с Короната и включва хвостопровода;
(V) "роялти година" е календарната година;
(t) "кредит на ресурс Саскачеван " означава кредит на ресурс Саскачеван както е описано в
раздел 35;
(u) "кредит на дребен производител" означава кредит на дребен производителя, описан в раздел
20;
(v) "диференцирани роялти" означава диференцирани роялти, определени в съответствие с
раздел 25;
(w) "уран" означава едното или и двете от следните, произведени от земите съдържащи
минерали на Коронага в Саскачеван:
(i) уранова руда;
(ii) уранов концентрат;
(aa) ―уранов концентрат‖ означава:
(i) вещество, съдържащо U 235 или U 238 вследствие на концентрацията на уранова руда;
и
(ii) всяко вещество или минерал, извлечени от уранова руда;
(bb) "уранова руда" означава всяко вещество, открито в природата, която съдържа търговски
възстановими количества на U 235 или U 238, със или без други минерали.
(2) За целите на настоящата част, лица работят при нормални търговски условия, ако попадат в
рамките на смисъла на раздел 251 от Закона за облагане на доходите (Канада).
(3) За целите на настоящата част, едно съоръжение се счита, че продължава съществува и след като
миннодобива е преустановен или след като договора за аренда с Короната е прекратен, докато:
(а) рекултивацията е завършена и договорът за аренда, издаден от Короната за
повърхността, е върнат или прекратен; и
(b) целият уран, произведен от съоръжението е бил:
(i) продаден или изразходван; и
(ii) включен при определянето на дължимите роялти.
(4) роялти платец продължава да бъде платец на роялти докато всички съоръжения, в които роялти
платецът е имал дял, престава да продължи да съществува в съответствие с подраздел (3).
(5) За целите на настоящата част, министърът може да определи две или повече мини за една
мина, където мините са предмет на:
(а) същия договор за аренда с Короната, или
(b) отделен договор за аренда с Короната с едни и същи роялти платци , където всички мини са
преразгледани в една и съща декларация за влияние върху околната среда.
Начало на производството
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16 (1) За целите на настоящата част, и при спазване на подраздел (2), "начало на производството"
за съоръжение означава първия ден от първия месец, в който е направена продажбата на уран,
произведен или преработен в това съоръжение.
(2) В случай на съоръжение, което е имало продажби на уран, произведен или преработен в това
съоръжение преди 1 Януари 1999 г., началото на производството се счита, че е преди 1 януари
1999 година.
Банка за възстановяване на капитала
17. За целите на тази част (а) банката за възстановяване на капитала на платеца на роялти в края на година на роялти е
сумата A изчислено според съответната формула: A = (B+C –D)x E/F
където
А е сумата в банката за възстановяване на капитал в края на роялти годината;
B е размерът в банката за възстановяване на капитала в края на предходната година на роялти;
C е съвкупността от сумите на всички минни надбавки, мелничарски надбавки и надбавки за
разширение на мелницата, отпуснати през текущата роялти година без всички намаления,
произтичащи от продажбата на дял в съоръжение, което отговаря на изискванията за всяка
една от тези надбавки;
D е общото приспадане на банката за възстановяване на капитал изискано според
определеното в точка 15 (1) (г); E е стойността на коефициента за следващата година на
роялти; и
F е стойността на коефициента за текущата година на роялти; и
(b) съоръжението не отговаря на условията за надбавка за мина или надбавка за мелница, ако:
(i) началото на неговото производство е преди 1 януари 1999 г.; или
(ii) то е построено като пилотен проект или за демонстрационни цели, за да се
определи търговската жизнеспособност и е лицензирано като обект или строителна операция
от Канадската комисия за ядрена безопасност.
Капацитет на мелницата
18 (1) За целите на настоящата част "капацитет на мелница " е годишният капацитет на
съоръжението, което е мелница, както е посочено в разрешителното за дейност, свързано с
мелницата издадено от Канадската комисия за ядрена безопасност, и се посочва в килограми U 3 O
8.
(2) Измерването, определено в съответствие с подраздел (1) трябва да се коригира за всички
лицензирани промени на капацитета в разрешителното за дейност, за което операторът е подал
заявление в рамките на 24-месечния период след началото на производството на съоръжението,
което е мелница . (3) При изчисляване на надбавка за мелница, всяка промяна на годишния
капацитет в съответствие с подраздел (2) следва да се счита за настъпила по време на началото на
производството на съоръжението, което е мелница.
Капацитет на разширяване на мелницата
19 (1) За целите на настоящата част "капацитет на разширение на мелница" означава капацитета
на мелницата в килограми U 3 O 8, увеличен с най-малко сумарно 25% чрез процеса или
процесите на лицензиране на Канадската комисия за ядрена безопасност, повече от максималния
лицензирани капацитет, който е бил:
(а) използван за отпускане на надбавки за мелницата;
(b) използван преди това за отпускане на надбавка за разширяване на мелница; или
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(c) ако мелница е била в производство преди 1999 г., лицензираният капацитет на мелницата на
1 януари 1999 г.
(2) За целите на настоящата част, капацитетът на разширение на мелницата трябва да се коригира
с всички промени на лицензирания капацитет в разрешителното за дейност, за който операторът е
подал молба в рамките на 24- месечния период след предоставянето на надбавката за разширяване
на мелницата.
(3) Корекция на капацитет на разширение та мелница в съответствие с подраздел (2) се счита за
настъпила в момента, в който е отпусната надбавката за мелница.
Кредит за малкия производител
20 (1) За целите на настоящата част, кредитът на дребен производител в края на роялти
година е сумата A изчислена в съответствие със следното:
A = (B–C) x D/E
където
А е кредит на дребен производителя в края на роялти година;
В е:
(i) през първата година на роялти, в която е поискан, стойността на коефициента,
умножена по $750,000; или
(ii) във всяка следваща година роялти, салдото на кредита на дребния производител в
края на предходната година на роялти;
C е общата сума на всички кредити на дребния производител поискани през роялти годината; D е
стойността на коефициента за следващата година на роялти; и E е стойността на коефициента за
текущата година на роялти.
(2) Платец на роялти трябва да изиска кредит за дребен производител през първия месец на
продажбите на уран, при което:
(а) банката за възстановяване на капитал е изчерпана, или
(b) максималното приспадане на банката за възстановяване на капитал е било
заявено в тази роялти година.
РАЗДЕЛ 2
Плащане на роялти
21 (1) Всеки роялти платец връчва роялти плащане в съответствие с тези разпоредби за целия
уран, продаден или консумиран от платеца на роялти.
(2) На или преди последния ден от месеца, следващ месеца, в който роялти платецът е продал
или изразходвал урана, платецът на роялти представя на министъра:
(а) плащането на роялти, изчислено в съответствие с член 23;
(b) декларация за роялти във форма, приемлива за министъра, и
(c) копие от удостоверение, подкрепящо плащането на роялти.
(3) Плащането на роялти трябва да се изчислява месечно.
(4) Ако акциите на платеца на роялти в продажбите и консумацията на уран, произведен или
преработен от повече от едно съоръжение, платецът на роялти ще комбинира урана от всеки обект
за целите на изчисляване на плащането на роялти от платеца на роялти.
(5) Ако платец на роялти е притежаван изцяло или частично:
(а) неговият собственик ще:
(i) съчетае дела на собственика в урана, който е продаден или изразходван от платеца на
роялти, който собственикът притежава, на базата на пропорционалния дял на
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собственика в този платец на роялти, с целия друг уран, продаден или изразходван от
собственика;
(ii) съчетае дела на собственика в банките за възстановяване на капитал въз основа на
пропорционалния дял на собственика в платеца на роялти, с банката за
въдстановяване на капитал на собственика; и
(iii) изчисли плащанията на роялти на собственика, след като се вземат предвид подточки (i)
и (ii); и
(b) платеца на роялти, който е притежаван, не се изисква да извърши плащане на роялти за
какъвто и да е уран, който е комбиниран в съответствие с точка (а), и за който роялти
плащането се извършва от собственика му.
(6) Независимо от разпоредбите на подраздел (5), министърът може да одобри искане от платец
на роялти да докладва по друг начин.
(7) За целите на подраздел (5), "собственик" означава платец на роялти, който притежава друг
платец на роялти изцяло или частично.
(8) на или преди последния ден от третия месец след края на роялти година,
платецът на роялти е длъжен да представи на министъра:
(а) годишна декларация за предходната година на роялти; и
(b) плащането на роялти, което се дължи в годината на роялти, като се приспада сумата
на месечните плащания на роялти, извършени през тази година на роялти.
(9) Ако общата сума на месечните плащания на роялти за текущата година на роялти,
извършени съгласно подраздел (2) надвишава общата стойност на годишните плащания
роялти, изчислени в съответствие с подраздел (8), министърът възстановява на роялти
платеца разликата между тези суми в срок от 30 дни след получаване на годишната
декларация на платеца на роялти.
Дължими лихви
22 (1) Всеки платец на роялти заплаща лихва на министъра на всяко плащане на роялти или част
от плащането, което не е извършено, не се изплаща в съответствие с изискванията от подраздел
21 (8).
(2) Неизвършеното плащане на роялти или част от плащане на роялти, посочено в подраздел (1) се
олихвява от момента, в който роялти плащането е било дължимо силата на подраздел 21 (8).
(3) За целите на този раздел, плащане на роялти се счита за платено на датата, на която то е
получено от министъра.
(4) Министърът изплаща лихва на платеца на роялти само във връзка с възстановените суми на
платеца на роялти в резултат на оценка или преоценка съгласно раздел 30, както и
възстановяването носи лихва от момента, в който е направено първоначалното плащане роялти
съгласно раздел 21 (8).
(5) За целите на този раздел, годишният лихвен процент е равен на резултата от:
(a) 1.2; и
(b) процента на лихвата, публикуван в Bank of Canada Review като "банков лихвен процент" на
31 декември на предходната година.
(6) Независимо от разпоредбите на подраздел (5), министърът може да одобри искане от платец
на роялти да докладва по друг начин.
(7) За целите на подраздел (5), "собственик" означава платец на роялти, който притежава друг
платец на роялти изцяло или частично.
(8) на или преди последния ден от третия месец след края на роялти година, роялти
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платецът е длъжен да представи на министъра:
(а) годишна декларация за предходната година на роялти; и
(b) плащането на роялти, което се дължи в годината на роялти, като се приспада сумата на
месечните плащания на роялти, извършени през тази година на роялти.
(9) Ако общата сума на месечните плащания на роялти за текущата година на роялти,
извършени съгласно подраздел (2) надвишава общата стойност на годишните плащания
роялти, изчислени в съответствие с подраздел (8), министърът възстановява на платеца на
роялти разликата между тези суми в срок от 30 дни след получаване на годишната
декларация на платеца на роялти.
Дължими лихви
22 (1) Всеки платец на роялти заплаща лихва на министъра на всяко плащане на роялти или част
от плащането, което не е извършено не се изплаща в съответствие с изискванията от подраздел 21
(8).
(2) Неизвършеното плащане на роялти или част от плащане на роялти, посочено в подраздел (1) се
олихвява от момента, в който роялти плащането е било дължимо силата на подраздел 21 (8).
(3) За целите на този раздел, плащане на роялти се счита за платено на датата, на която то е
получено от министъра.
(4) Министърът изплаща лихва на платеца на роялти само във връзка с възстановените суми на
платеца на роялти в резултат на оценка или преоценка в съответствие с раздел 30 и
възстановяването носи лихва от момента на извършеното първоначално плащане на роялти
съгласно раздел 21 (8). (5) За целите на този раздел, годишният лихвен процент е равен на
резултата от:
(a) 1.2; и
(b) процента на лихвата, публикуван в Bank of Canada Review като "банков лихвен процент" на
31 декември на предходната година. Изчисляване на роялти 23 Плащането на роялти, което се
извърши в съответствие с раздел 21 е сумата A изчислена в съответствие със следната
формула:
A=B+C–D
където
А е дължимите роялти;
А е базови дължими роялти;
C е дължими диференцирани роялти; и
D е кредита за ресурс на Саскачеван.
Базови роялти
24 Базовите роялти са 5% от брутните продажби на платеца на роялти на уран. Диференцирани
роялти
25 (1) Вноските на диференцираните роялти е сумата A, изчислена в съответствие със следната
формула:
A=B+C+D–E
където
А е диференцираните роялти;
B е сумата, определена в съответствие с подраздел (2),
C е сумата, определена в съответствие с подраздел (3);
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D е сумата, определена в съответствие с подраздел (4), и
E е всеки кредит на дребен производител, който е бил поискан. (2) 15% от най-малкото от:
(а) брутните продажби на платеца на роялти, коригирани съгласно раздел 36 без резултата от:
(i) $60;
(ii) стойността на индекса; и
(iii) теглото на уран в килограми U 3 O 8 продадени или изразходвани от платеца на
роялти; и
(b) стойността, определена в съответствие с точка (а), без удръжката на банката за
възстановяване на капитала, която трябва да се иска.
(3) 10% от най-малкото от:
(а) брутните продажби на платеца на роялти, коригирани съгласно раздел 36 без резултата
от: (i) $45;
(ii) стойността на индекса; и
(iii) теглото на уран в килограми U 3 O 8, продадени или изразходвани от платеца на
роялти; и
(b) резултата от: (i) $15;
(ii) стойността на индекса; и
(iii) теглото на уран в килограми U 3 O 8 продадени или изразходвани от платеца на
роялти; и
(c) най-малката от стойностите, определени в съответствие с точките (а) и (b), намалена с
удръжката на банката за възстановяване на капитала, която трябва да се изиска.
(4) 6% от най-малкото от:
(а) брутните продажби на платеца на роялти, коригирани съгласно раздел 36 без резултата
от:
(i) $30;
(ii) стойността на индекса; и
(iii) теглото на уран в килограми U 3 O 8, продадени или изразходвани от платеца на
роялти; и
(i) $15;
(ii) стойността на индекса; и
(iii) теглото на уран в килограми U 3 O 8, продадени или изразходвани от платеца на роялти; и
и
(c) най-малката от стойностите, определени в съответствие с точките (а) и (b), намалена с
удръжката на банката за възстановяване на капитала, която трябва да се изиска.
(5) За по-голяма сигурност, удръжката на банката за възстаноявване на капитала трябва да се
изиска срещу приходи, предмет на диференцирани роялти в подраздел (2) Първо, в подраздел
(3) второ, и в подраздел (4) последно.
(6) Платецът на роялти трябва да претендира за максималното приспадане на удръжката на банката
за възстановяване на капитал, на което има право всеки месец, ако роялти платецът е в състояние
да намали своята банка за възстановяване на капитала до нула, като поиска удръжка за банка за
възстановяване на капитал в един месец, роялти платецът трябва да го направи.
(7) За целите на този раздел, всяка стойността или сумата, изчислена като по-малка от нула, се
смята за нула.
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(8) За целите на този раздел:
(а) диференцирани роялти, изчислени за един месец трябва да се базират на брутните
продажби на платеца на роялти през този месец, и
(b) брутните продажби на платеца на роялти във всеки месец трябва да се изчисляват като
резултат от: (i) обема на продажбите на платеца на роялти за месеца; и
(ii) очакваната средна продажна цена от годишните продажби на платеца на роялти. (9)
Платецът на роялти представя на министъра своя прогнозна средна продажна цена:
(а) в началото на роялти годината; и
(b) по всяко друго време, когато министърът го изиска.
(10) При спазване на раздел 36, за целите на този раздел, с диференцирана роялти, които следва
да се заплатят съгласно раздел 21 (8), трябва да се базират на брутните продажби на платеца на
роялти в съответствие с точка 15 (1) (з ).
Брутни продажби
26 (1) За целите на определяне на брутните продажби на роялти платец:
(а) когато възникна продажба на уран:
(i) когато възникне промяна в собствеността на урана ; или
(ii) когато се е състояла някаква друга сделка, свързана с уран, която министърът, след
молба от платеца на роялти, е одобрил, използвайки тази сделка като смяна на
собственост за целите на подточка (и); и
(b) продажната цена на уран е равна на справедливата пазарна стойност, определена в
съответствие с раздел 27 като се приспадне едно от следните, които са били одобрени
от министъра:
(i) разходите за транспортиране на уран от мелницата на платеца на роялти или мелница,
която обработва урана на платеца на роялти до първата точка на продажбата;
(ii) разходи, направени от платеца на роялти за превръщане на уранов концентрат във
форма, която допълнително се рафинира от съединението, произведено в мелницата и
описано във вид на килограми U 3 O 8, и
(iii) всякакви други удръжки на продажната цена, които министърът счита за
уместни според обстоятелствата.
(2) Министърът няма да издаде одобрение на приспадане за всички допълнителни такси,
наложени от конвертора или рафинерията, поради това че урановият концентрат не отговаря на
необходимите спецификации или стандарти, както е посочено в договора за продажба.
(3) При определяне на брутните продажби на уран в съответствие с подраздел (1), не се
включват следните продажби :
(а) продажби на уран, където уранът е получен като плащане за поръчка за мелене; и
(b) продажби на уран, където уранът не е бил произведен, а закупен от друго лице.
Справедлива пазарна стойност
27 (1) В съответствие с подраздел (2), справедливата пазарна стойност за продажба при
нормални търговски условия на уран е цената, платена от купувача на платеца на роялти за
урана.
(2) При спазване на раздел 29, където уран е продаден за възнаграждение, различно от пари,
стойността на продажбата е по-високата от справедливата пазарна стойност на възнаграждението
и справедливата пазарна стойност на урана.

А1 - 187

Приложение A1. Примерни нормативни разпоредби за концесионна такса, взети от националните закони и подзаконови
нормативни актове

(3) При спазване на раздел 28 и подраздел (5), справедливата пазарна стойност за продажба на
уран, която не е направена при нормални търговски условия, се счита:
(а) в случай на уран, който влиза в един общ списък, средната продажна цена на всички
продажби на уран при нормални търговски условия от този общ списък през текущата
година на роялти;
(b) в случай на уран, който се препродава при нормални търговски условия, без да влиза в общ
списък, продажната цена на урана в първата продажба при нормални търговски условия, и
(c) в случай на уран, който се продава и след това изразходва, средната продажна цена за
всички продажби на уран от платеца на роялти на несвързани купувачи през текущата година
на роялти.
(4) За целите на изчисляване на брутните продажби на платеца на роялти през текущата година
роялти, прогнозната средна продажна цена, трябва да се използва като междинна стойност на
продажбите, докато се определят брутните продажби за текущата година на роялти.
(5) Министърът може да одобри продажна цена на урана, която е договорена между платеца на
роялти и купувача, които не работят заедно при независими търговски условия. Стойност, която
следва да се определи от министъра
28 (1) Независимо от разпоредбите на раздел 27, ако по мнението на министъра, продажната цена,
която се включва в изчисляването на брутните продажби на платеца на роялти, не отразява точно
справедливата пазарна стойност, и не е възможно да се определи справедливата пазарна стойност
в съответствие с раздел 27, министърът може да прецени стойност, която по мнението на
министъра, точно отразява справедливата пазарна стойност.
(2) Когато министърът прецени стойност в съответствие с подраздел (1), министърът трябва да
представи писмено известие за нея до платеца на роялти.

C-50.2 REG 3 РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЪГЛИЩА
СХЕМА
Роялти на Короната върху въглища
ЧАСТ I
Заглавие, прилагане и тълкуване
1. Тази схема може да се цитира като Схема за роялти върху въглища на Короната The Crown
Mineral Royalty Schedule.
Роялти на Короната
2. Настоящата схема се прилага за изчисляването и изплащането на роялти по отношение на
всички добити въглища, извлечени или произведени от, или разпределени съгласно
споразумението за централизирана експлоатация за всички земи на Короната, съдържащи въглища.
Определения

(3) В тази схема:
(а) "средна стойност на въглища" за тримесечие означава брутните продажби на платеца на
роялти на въглища за тримесечието, разделени на общия брой на единиците добити
въглища, извлечени или произведени от, или разпределени в земи на Короната,
съдържащи въглища, които са предмет на аренда, с титуляр платеца на роялти и които се
продават, прехвърлят, използват или консумират от платеца на роялти по време на такова
тримесечие;
(b) "брутни продажби на въглища" е съвкупността, без дублиране на всички суми, всяка от
които е сума, която е била получена или подлежи на получаване от страна на платеца на
роялти, за сметка на или вместо плащане на, или за удовлетворяване на, приход от
продажбата, разпореждане или трансфер от платеца на роялти на всички добити въглища,
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извлечени или произведени от или разпределени в, всички земи на Короната, съдържащи
въглища, които са предмет на договор за аренда, с титуляр платеца на роялти;
(c) "тримесечие" означава календарно тримесечие, приключващо на 31 март, 30 юни, 30
септември или 31 декември на всяка година;
(d) "роялти платец" означава лицето, посочено като титуляр на договор за аренда на земи на
Короната, съдържащи въглища , даващи право на производство на въглища от тях, а,
когато има повече от едно лице, наречено по този начин, означава, че всяко от тези лица
до размера на неговия дял, показан в решението или ако не е показан, до размера на дела
му, посочен в документите на министерството и ако лицето, посочено като титуляр в един
договор за аренда е съдружие, всеки партньор трябва да се счита за платец на роялти и, че
е направил разходите и получава нетната печалба, получена от добивна и преработваща
операции, действително възникнали или спечелени, според случая, от партньорство, до
степента на дела му в съдружието, както е показано в Споразумението за партньорство и
партньорството се счита, че не е платец на роялти по отношение на договора за аренда за
земите на Короната, съдържащи въглища и
(е) "единица" означава метричен тон с тегло 1000 кг.
C-50.2 REG 3 РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЪГЛИЩА Част II Роялти
Ставка на роялти
4 (1) Плащанията, които трябва да бъдат направени според договора за аренда с Короната от
платеца на роялти трябва да бъдат 15% от неговата средна стойност на въглищата, във
връзка с договора за аренда с Короната по отношение на всяко тримесечие.
(2) Средна стойност на каменни въглища, за целите на настоящата част, се считат за свързана с
аренда за Короната до степен, че тя се получава пряко или непряко от продажба или друго
разпореждане на добиваните въглища, възстановени или произведени от, или разпределени, земи
с въглища на Короната, които са предмет на договора за наем.
Брутни продажби на въглища
5 (1) За целите на изчисляване на брутните продажби на въглища за една четвърт, платеца на
роялти, се счита, че е получил сума, равна на следното:
(а) цената, договорена в договора за продажба на въглища, по-малко такива транспортни
разходи от мината портата, други бивши минни разходи и разходите за лечение, които могат да
бъдат одобрени от министъра; или
(b) когато не съществува договор за продажба или когато сделката не се провежда на една
ръка разстояние, на цена, равна на справедливата пазарна стойност на въглища
(2) Независимо от разпоредбите на алинея (1), когато се увери министър, че сумата, определена
от платеца на роялти да бъдат включени в изчисляването на брутните продажби на въглища за
тримесечието по отношение на всяко въглища не отразява точно справедливата пазарна стойност
от него, министърът, уведомява платеца роялти.
(3) Когато министърът е предоставил информация за платеца на роялти съгласно алинея (2),
министърът и платецът на роялти преговарят с цел вземане на справедливата пазарна стойност на
въглищата, която да бъде използвана за целите на определяне на брутните продажби на въглища за
тримесечието за платеца на роялти.
(4) Когато министър и платец на роялти не се споразумеят за справедливата пазарна стойност на
въглищата в рамките на 90 дни от получаване на съобщението платеца на роялти съгласно алинея
(2), министърът уведомява платеца на роялти за сумата, която министърът счита за справедливата
пазарна стойност на въглища в този случай конкретната сума се счита за сумата, предвидена за
целите на изчисляването на брутните продажби на въглища за една четвърт за платеца на роялти.
Плащане на роялти
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6. Платецът на роялти носи отговорност за плащането на възнаграждението по отношение на
всяко тримесечие, да заплати на министър, в рамките на един месец след края на всяко
тримесечие, размерът на възнаграждението, които са платими от него за това тримесечие.
C-50.2 REG 3 РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЪГЛИЩА
Саскачеван ресурс кредит
6.1 (1) В този раздел "брутните продажби на въглища, свързани с лизинг за короната" означават
брутните продажби на въглища, които са получени пряко или непряко от продажба или друго
разпореждане с въглища, извлечени, възстановени или произведени от или разпределени към
земи с въглища, които са предмет на договора за лизинг.
(2) За тримесечието, започващо на 1 юли 1988 г. и за всяко следващо тримесечие, платецът може
да приспадне от възнаграждението си плащане на роялти в съответствие с раздел 6 на ресурса
Саскачеван кредит, равен на един процент от брутните му продажби на въглища във връзка с
арендата за Короната за това тримесечие.
(3) За целите на подраздел (2), предишните му разходи, посочени в точка 5 (1) (а), не се приспадат
при определяне на брутните продажби на въглища в съответствие с раздел 5.
Декларации за роялти
7. Всеки платец на роялти представя на министъра две копия на роялти декларация във форма,
предписана или приемлива за министъра, заедно с подкрепящи доказателства, в същото време,
когато се дължат тримесечните плащания на роялти.

Съществуващи договори
8. В рамките на 90 дни след като тази схема влезе в сила, платецът на роялти уведомява министъра
писмено за съответните отношения на всички съществуващи договори, по които той е страна за
продажба на въглища от мина, освен ако министърът е бил информиран за тези договори.
27 юли 88 cC-50.2 Рег 3 Схема s8.
Оповестяване на условия

9. Платецът на роялти:
(а) в рамките на 60 дни след сключване на договор за продажба на въглища, произведени от
земи за въглища на Короната, които са предмет на договор за аренда на платеца от
роялти, ще информира в писмен вид министъра за съответните условия на договора;
и
(b) в рамките на 60 дни след писмено искане от министъра, ще представи заверено копие от
договора за продажба.
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