Аналіз ренти та подібних
податків – «Оновлений огляд»
Видобуток нафти й газу в Європі
Вересень 2015

Основа підготовки та методологія
Податкова та нормативно-правова база відіграють важливу роль в економіці
нафтогазового сектору, враховуючи його тривалий бізнес-цикл. За дорученням
Federatia Patronala de Petrol si Gaze (FPPG) ми провели стислий аналіз на
основі даних, які є у публічному доступі за 2013 рік, та у лютому 2015 року
випустили наш звіт з оглядом ставок ренти та подібних податків у різних
країнах Європи у вигляді відсотка від доходу. Цей звіт є стислим оновленням
попереднього звіту із використанням даних за 2014 рік.

Фактичні рента та подібні податки відрізняються від номінальних ставок
Під час аналізу цього звіту необхідно враховувати те, що родовища різняться
між собою, особливо якщо вони розташовані в різних країнах. Рента та податки,
специфічні для галузі, залежать від національних пріоритетів, реалій ринку і
протягом останніх місяців також зазнали впливу або перебувають у процесі
перегляду у зв'язку зі значним зниженням цін на нафту.
Для більш ґрунтовного розуміння цей оновлений звіт необхідно читати разом зі
звітом «Рента та подібні податки» за лютий 2015 року.
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Зведені підсумки
За дорученням Federatia Patronala de Petrol si Gaze (FPPG) ми
оновили наш звіт, який був оснований на інформації за 2013 рік та
випущений для них у лютому 2015 року. В оновленій версії ми
врахували зміни, які відбулися в 2014 році.
Оновлений огляд підготовлено на основі даних 2014 року, окрім
випадків, де зазначено інше. Оновлений огляд був підготовлений на
основі публічно доступної інформації із застосуванням середнього,
виключно математичного, розрахунку для країн Європи*. Це може
допомогти зробити певний наголос та базовий внесок до дискусії,
яка надалі має бути основана на глибшому аналізі та узгодженому
підході.
У більшості країн зі значним обсягом видобутку нафти та газу
спостерігається тенденція до зниження. Цьому також сприяє низка
податкових змін, які наберуть чинності з 2015 року. Ми зробили
огляд лише деяких країн, які зазначено наприкінці.
* Без урахування країн-членів СНД.
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Зведені підсумки
Зважаючи на всі обмеження, які могли вплинути на результати, простий середній
арифметичний показник для європейських видобувних країн становить 11.7%,
водночас як середній показник найбільш порівнюваних з європейськими
видобувними країнами на основі продуктивності свердловин становить 7.5%. Наразі
середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних податків Румунії
у вигляді відсотка від доходу складає 15.7%, розрахований станом на 30 червня 2015
року (15% станом на 31 грудня 2014 року), за рахунок показників найбільших
компаній SNGN Romgaz SA та OMV Petrom SA: 19.3% та 14.1% відповідно (21.1% та
13.2% відповідно, станом на 31 грудня 2014 року).
Під час порівняння середніх показників, що піддаються спостереженню, ренти та
подібних податків у 2014 та 2013 роках спостерігаються такі основні зміни:
Румунія: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків зріс із 13.9% (9м/14) до 15.0% (12м/14) та до 15.7% (6м/15). Ця тенденція
передусім є результатом:
• Більшої частки видобутку газу проти нафти.
• Загальної структури видобутку: газ обкладається додатковим податком у
розмірі 60% згідно з нормами, передбаченими календарем лібералізації.
Середня ціна газу для споживачів, окрім домогосподарств, зросла з 58.7
лей/МВтч протягом 2013 року до 85.1 лей/МВтч протягом 2014 року, та середня
ціна газу для домогосподарств зросла з 47.4 лей/МВтч до 52.3 лей/МВтч.
• Хоча ціна на нафту знизилася у другій половині 2014 року, формула розрахунку
ренти використовує ціну попередніх трьох місяців; за умов падіння ринку це
призвело до вищого відсотка ренти.
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Зведені підсумки
Італія: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних податків
зменшився з 14.4% (2013) до 11.7% (2014). Італія мала додатковий податок на
прибуток для нафтогазових та енергетичних компаній. Номінальна ставка
додаткового податку на прибуток зменшилася з 10.5% (2013) до 6.5% (2014); це, в
поєднанні з нижчою прибутковістю внаслідок зниження цін у 2014 році, і призвело до
загального зменшення показника.
Великобританія: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та
подібних податків у вигляді відсотка від доходу зменшився з 11.3% (2013) до 6%
(2014). Необхідно зазначити низку чинників 2014 року:
• Загальне зниження середньої сукупної ціни нафти та газу.
• Зміна стадії розробки родовищ, що вимагають капіталовкладень, означало
збільшення інвестицій з 14.4 млрд фунтів до 14.8 млрд фунтів, водночас як
фактичний видобуток зменшився орієнтовно на 2%.
• Операційні витрати зросли з 8.9 млрд фунтів до 9.6 млрд фунтів.
• Структура видобутку включала високий показник об’єму газу меншої вартості,
ніж нафта.
• Структурні питання, що стосуються значної кількості маржинальних родовищ,
які потребують різноманітних дотацій та пільг, а саме невеликі родовища,
значно виснажені родовища тощо.
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Зведені підсумки
Норвегія: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків зменшився з 22.5% (2012) до 18.8% (2014) за рахунок нижчої прибутковості
у 2014 році порівняно з 2012 роком (інформація за 2013 рік на час випуску нашого
попереднього звіту була відсутня) внаслідок: зниження середньої ціни реалізації
нафти – 90.6 $/барель (2014) vs 104.5 $/барель (2012) та середньої ціни реалізації
на газ – 1.57 Крон/скм проти 1.84 Крон/скм, що водночас із зростанням інвестицій у
2014 та 2013 рр. проти 2012 та 2011 рр. призвело до зростання суми амортизації, а
також за рахунок збільшення витрат на дослідження 2014 р. проти 2012 р. (витрати
на дослідження повністю підлягають врахуванню для цілей оподаткування на
момент їхнього виникнення).
Угорщина: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків зменшився з 25.3% (2013) до 22.9% (2014) за рахунок зменшення ставок
ренти на нафту й газ на 6% у четвертому кварталі 2014 року для більшості родовищ,
оскільки ціна нафти марки Brent була нижчою за 80 $/барель. Натомість у 2013 р.
ставки ренти були найвищими, оскільки ціна на Brent перевищувала 90 $/барель. Це
зниження ставок ренти на 6% у четвертому кварталі 2014 року передбачено статтею
20 (4) Гірничого права. Для родовищ газу, введених в експлуатацію до 1998 року,
формула містить механізм, що приводить до поступового зниження ставок ренти за
рахунок коефіцієнту k, передбаченого статтею 20 (3) пар. ba) Гірничого права.
Австрія: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків збільшився з 17.6% (2013) до 21.2% (2014) за рахунок того, що протягом
2014 року номінальні ставки ренти, які застосовуються в Австрії, зросли порівняно з
2013 роком і для нафти, і для газу.
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Зведені підсумки
Німеччина: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків зменшився з 18.6% (2013) до 17.3% (2014) переважно внаслідок зниження
ренти на газ із Нижньої Саксонії (74.5% загальної ренти в 2014 р. проти 76.3% у 2013
р.), що має вищий рівень оподаткування порівняно з газом із Шлезвіг-Гольштейну та
нафтою з обох регіонів.
Франція: середній показник, що піддається спостереженню, ренти та подібних
податків збільшився з 3.9% (2012) до 6.6% (2014) (інформація за 2013 рік на час
виходу нашого попереднього звіту була відсутня) за рахунок нижчого рівня
видобутку газу 0,07 мкм у 2014 р. проти 1,08 мкм у 2012 р.; видобуток газу
оподатковується 0% рентою за рахунок низького показника продуктивності родовищ
проти ренти на нафту в 0-9%.
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Оновлений аналіз
чинних ренти та
подібних податків
нафтогазової галузі
10

% ставка 2013

Ефективні ставки ренти та подібних податків,
які піддаються спостереженню, на нафту й газ
Країни з
видобутком
менше ніж

25,3

40 boe/well/day1
18,6
17,3
15,0 15,7

21,2

19,6 20,6
18,8
17,6

14,4 14,9 14,7

13,9

11,7

11,3
9,6 9,9

9.3%

Відсутні
дані для
69,9
спостережень

22,9

22,5

40 boe/well/day1

11.7%

% ставка 2015 H1

74,3

Країни з видобутком
більше ніж

12,5

% ставка 2014

10,0

7,7
6,6

6,6

3,9
1,6

2,2 2,8

4,1 4,7

5,0

6,0

5,0

1,0

Словацька
республіка

Словенія

Нідерланди:
Гронінген

Угорщина

Австрія

Данія

Норвегія

Німеччина:
ШлезвігГольштейн

Албанія

Італія

Хорватія

Великобританія

Чехія

Ірландія

Нідерланди:
невеликі
родовища

Німеччина:
інші землі

Сербія

Іспанія

Греція

Румунія

Туреччина

Литва

Болгарія

0,0

Франція

Польща

1,0 0,7

3,6

3,5 4,1

Ефективні ставки податків, які піддаються спостереженню
% доходів

Румунія

(2014/H12015)2

15.0% / 15.7%

Інші країни з видобутком менш ніж 40 boe/well/day

7.5%

Усі європейські країни, крім м. Гронінгена

9.3%

Усі європейські видобувні країни

- З яких 9.7%/9.4% постійного оподаткування

11.7%

З метою категоризації використано ті самі дані з видобутку, що й у попередньому звіті. Оновлені дані з виробництва на свердловину за 2014 рік можуть відрізнятися.
До постійного оподаткування належить рента, податок на будівництво, податок на продаж сирої нафти, водночас як тимчасове оподаткування стосується додаткового
податку на нафту й газ, запровадженого у 2013 році.
3 Boe/well/day – добовий видобуток з однієї свердловини барелю нафтового еквіваленту.
1
2
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Зміни податкових режимів – Європейські
країни 2014-20151
Великобританія
• Поглиблені консультації з галуззю щодо заходів стимулювання інвестицій та збереження робочих місць у
нафтогазовому секторі у Північному морі.
• Скорочення додаткових нарахувань (“ДН”) з 32% до 20%, починаючи з 01.01.2015.
• Зниження податку на доходи від продажу нафтопродуктів (“ПДПН”)2 з 50% до 35% для періодів, які завершуються
після 31.12.2015.
• Впровадження податкових пільг у розмірі 62.5% для інвестицій, зроблених після 1 квітня 2015 року:
• Відрахування є додатковим до інвестиційних витрат та може сприяти ефективному рівню ДН, значно нижчому
ніж 20%.
• Перехідні положення буде застосовано до родовищ, які отримували інші види допомоги.
• Впровадження податкових пільг у розмірі 62.5% для інвестицій у нафтогазові проекти, що розробляються під
високим тиском та високою температурою, з куща свердловин, що заохочує дослідження та оцінку навколишньої
території.
• Подовження до 10 років терміну застосування спеціальної надбавки “ring fence”, яке дозволяє компанії на 10%
збільшити сукупне значення кінцевого збитку та “ring fence” збитку (це збиток, пов’язаний виключно з діяльністю
щодо видобутку нафти й газу), станом на кінець облікового періоду. Раніше дозволялося звертатися за надбавкою
не більше 6 разів.
• У літньому Проекті бюджету було затверджено, що додаткові категорії витрат будуть додані до інвестиційних пільг.
Італія
• У лютому 2015 року додатковий податок на прибуток (6.5% у 2015 р.), який застосовувався до кількох галузей
промисловості, зокрема видобутку нафти і газу, було проголошено неконституційним.
• Додатковий податок на прибуток не буде застосовуватися, починаючи з дня публікації рішення
Конституційного Суду.
1. Враховуючи широку природу та постійні оновлення, ми могли не охопити всі зміни. Це деякі з ключових змін, що відбулися до дати звіту.
2. Податок на доходи з продажу нафтопродуктів застосовується до родовищ, розроблених до 1993 року.
© 2015. Для більш детальної інформації звертайтеся до «Делойт» в Румунії.
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Зміни податкових режимів – Європейські
країни 2014-2015
Німеччина – Нижня Саксонія
Зменшення ренти, починаючи з 01.01.2015:
• Газ 7.5% - 30% замість 9.25% - 37%.
• Нафта: 0% / 9% / 18% замість0% / 9.5% / 19%.
Німеччина – Шлезвіг-Гольштейн
• Застосування ренти зі змінною шкалою із прив’язкою до цін на нафту за ставками 21-40%, починаючи з 01.01.2015;
для ціни на нафту до 556 EUR /тонну ставка ренти становить 21%.
• Рента на газ для родовищ, які перебувають у розробці, утримується на рівні 18%, натомість для нових родовищ
буде застосовуватися рента у 40%.
Румунія
• Скасування податку на будівництво. Відповідно до нового Податкового кодексу, податок на будівництво буде
збережено у 2016 р. і його планується скасувати з 2017 року.
• Скасування податку на сиру нафту внутрішнього видобутку (18.95 лей/тонну в 2015 році).
Угорщина

Зменшення ренти від 12% до 2% для родовищ нетрадиційної нафти й газу і таких, які вимагають спеціальних
методів експлуатації родовища.
Естонія
Зростання податку на видобуток корисних копалин до 2 євро за тонну з 1.39/1.67 євро за тонну видобутого
нафтоносного сланцю.
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Обмеження та запевнення
Методологія:
Під час збору інформації ми використовували лише публічно доступні матеріали,
як це неодноразово зазначалося протягом аналізу й у висновках наприкінці. Щоб
зберігати об’єктивність, висновки було зведено до мінімуму відповідно до мети
аналізу – надати стислий огляд. Обсяг публічно доступної інформації, особливо
інформації регуляторів та інших компетентних органів, відрізняється від країни до
країни, що створює притаманні обмеження. Ці обмеження зазначені в огляді
кожної з країн.
Обмеження:
Аналіз не є регуляторними рекомендаціями чи оцінкою різних нормативноправових баз. Порівняння в ньому мають обмежену актуальність, окрім
підкреслення інформації, основаної на публічно доступних матеріалах, що може
сприяти подальшому аналізу та обговоренню.
Здійснення аналізу такого широкого рівня має притаманні обмеження за рахунок
відмінностей економічних умов серед країн, історії нафтогазової галузі та
відповідного рівня важливості галузі для певної країни, податкового режиму, типу
вуглеводнів, розміру та віку родовища та відсутності можливості охопити варіації
різних систем.
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Обмеження та запевнення
Жодних детальних обговорень з об’єктами звіту або регуляторними органами не
проводилося для оцінки загального розуміння публічно доступної інформації. Будьякий читач цього аналізу має сприймати цей звіт як індикативний аналіз, а не як
базу для прийняття інвестиційних чи управлінських рішень, і не як зобов’язання
Уряду.
Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) уповноважила Deloitte зробити огляд
ефективного показника, що піддається спостереженню, ренти та подібних податків
для нафтогазової галузі в Європі для отримання порівняльного аналізу. Будь-яка
інша сторона має здійснити більш ретельний аналіз для власних потреб, зібравши
та використавши більш релевантну інформацію.
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Обмеження та запевнення
Читач цього документа дає свою згоду на те, що Deloitte, його фірми-партнери та
працівники ані зобов’язані, ані беруть на себе будь-який обов’язок чи
відповідальність, за договором чи законом (зокрема, без будь-яких обмежень за
недбалість та порушення будь-яких інших зобов’язань), і не є відповідальні за
будь-які втрати, пошкодження або інші витрати, спричинені будь-яким
використанням цього звіту, або які є наслідком того, що читач мав доступ до звіту.
Читач дає свою згоду на те, що цей звіт не може бути скопійовано чи відтворено,
частково чи повністю, у будь-якому публічному чи юридичному документі або угоді
без попередньої письмової згоди компанії Deloitte.

Deloitte у процесі складання цього аналізу використав публічно доступні дані та
не робить жодних заяв щодо незалежного аудиту цієї інформації або перевірки
цілковитої точності цієї інформації.
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Джерела в
різних країнах

19

Покликання та джерела
Румунія
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://intranet.petrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255761726061&lang=en&swa_
id=471979134223.73834&swa_site=wps.vp.petromintranet
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa
_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations%7C%7CInvestor+Reports+an
d+Presentations%7C%7CAnnual+Reports%7C%7C&swa_pid=%5BObjectIDImpl+%27
Z6_0O58QJAC2E0GIHM
Financial statements-Romgaz 2014, H1 2015
Financial statements-OMV Petrom 2014
OMV Petrom Investor Presentation 2014, H1 2015
National Institute of Statistics (INS) – Monthly Statistics Bulletin, Jan 2014, pg. 58,59
Oil Law from 2004
Ordinance no. 7/2013 regarding taxation of the supplementary revenues obtained as a
consequence of deregulation of prices from the natural gas sector
Ordinance no. 6/2013 regarding the implementation of special measures regarding taxation
of natural resources, others than natural gas
Fiscal Code
Group Annual Report 2012/ pg. 161
SNGN Romgaz SA, Board of Directors Report 2013
Annual Report OMV Petrom 2013
SNGN Romgaz SA Prospectus 2013
OMV Petrom SA, Q2 2014 Results
SNGN Romgaz SA Statutory Financial Statements for the year ended 2013
OMV Petrom SA, Investors presentation Q3 2014
SNGN Romgaz SA , Interim IFRS Financial Statements for the 9 month-period ended
September 30, 2014

Польща
•
•
•
•

•
•

Італія
•
•
•
•

Eni Integrated Annual Report 2014
Authorities Report for 2013, Directorate General for Mineral and Energy
Resources (DGRME) – Annual Report 2014
Law for the royalty regime and other taxes applicable for oil & gas industry
Eni Annual Report for 2013
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Directors’ Report on the Operations of the PGNIG Group in 2014; page 37
Directors’ Report on the Operations of PGNiG S.A. in 2014; pg 9
Authorities Report for 2013, Polish Geological Institute website: 2014 Polish
Geological Institute – National Research Institute
Geological and Mining Law (including amendments stemming from Act of 11
July 2014 and others)
Act on the tax extraction of certain minerals - 2 March 2014
Act on Special Hydrocarbon Tax - 25 July 2014
PGNIG Annual Report 2013
PGNIG Corporate Presentation - Financial Results FY2013

Сербія
•
•
•
•
•

Nafta Industrijia Srbije A.D -Annual Report 2014
Nafta Industrijia Srbije A.D -Consolidated FS 2014
NIS Financial Statements for 2013 and Annual Report for 2013
Law regarding oil & gas taxes
Information disclosed by NIS on its website
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Хорватія
•
•
•
•
•
•

Annual Energy Report – Ministry of Economy, Rep. of Croatia
Decree On Fees For Exploration And Production Of Hydrocarbons, from 19
March 2014
INA Group - Auditors Report for 2013
INA d.d. Financial Report 2013
Results and activities 2013 INA
MOL 2013 Annual Report

Туреччина
•
•
•
•

Великобританія
•
•
•
•

•

http://www.2010.voa.gov.uk/rli/static/HelpPages/English/faqs/faq146what_are_the_current_multipliers.html
http://www.voa.gov.uk/corporate/statisticalReleases/nDRDecRV20052010Local
RatingListsEnglandAndWales.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4
38737/Statistics_of_government_revenues_from_UK_oil_and_gas_production_
June_2015.pdf
Authorities Reports/ Statistics/Associations Reports:
A - Department of Energy & Climate Change “Digest of Petroleum & Gas UK
energy statistics (DUKES)”
B – Valuation Office Agency, non-domestic ratable values: 2005 and 2010;
Local Rating Lists: England and Wales, as at Dec 31, 2010
C – Oil&Gas UK, Economic Report 2014
D – HM Revenue & Customs, Statistics of Government Revenues from UK oil
and gas production
E – Department of Energy & Climate Change, UKCS Well Abandonment DECC
perspective
F – UK onshore Oil&Gas (UK OOG), Licensed Areas
Legislation regarding oil & gas taxes

© 2015. Для більш детальної інформації звертайтеся до «Делойт» в Румунії.

Turkish Petroleum Corporation Annual Report for 2013
Law for the royalties rates
Information disclosed by Turkish Petroleum Corporation on its website
Transatlantic Petroleum Annual Report 2013

Данія
•

Danish Energy Agency - Oil & Gas Production in Denmark 2013 and subsoil use

•

Legislation regarding Oil&Gas related taxes

Норвегія
•
•
•
•
•
•

http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/#tax
http://www.norskpetroleum.no/en/production/production-of-oil-and-gas/
Statoil Annual Report 2014
“Fact 2014” Report _ The Norwegian Petroleum Sector”/ Factpages,
Norwegian
Petroleum Directorate
Legislation regarding oil & gas related taxes
Statoil Annual Report 2013
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Угорщина
•
•
•
•

•

Authorithies report (banyajaradek_jelentes) for 2014
Integrated Annual Report 2014
Sales DXE, AR
http://molgroup.info/en/investor-relations/downloadcentre#03_annual_reports MOL
MOL, Hungarian Oil&Gas Public Limited Company, Annual Report
2013 The Act XLVIII of 1993 on Mining in Hungarian:
Information disclosed by MOL (website/ investors presentation)

Австрія
•
•
•
•

Греція
•
•

•
•

http://www.energean.com/theenergeanstory/
http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/petrelaio-agogoi/item/16268%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-kavala-oil-%CE%BA%CE%B1%CE%B9energean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%
CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
Kavala Oil Financials 2013/ information disclosed by Kavala Oil S.A.
Regulations establishing the taxation for different concession agreements
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OMV Annual Report 2014
Authorities Report Österreichisches Montan-Handbuch 2014
Law for the royalties rates and excise legislation
OMV annual report 2013

Чехія
•
•
•
•

MINERAL-COMMODITY-SUMMARIES-CZECH-REPUBLIC-2014
Authorities report
Mineral Commodity Summaries Of The Czech Republic 2013 Statistical Data To
2012, Ministry of the Environment of the Czech Republic
Law regarding oil & gas taxation
Lama Energy Report 2013
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Іспанія
•
•
•

Repsol upstream Spain 2014
Repsol, Annual Report 2013
Legislation regarding oil & gas taxation
Information disclosed by MOL (website/ investors presentation)

Литва
•
•
•

Албанія
•
•
•

Bankers Petroleum Consolidated FS 2014
Bankers Petroleum Ltd Consolidated Interim Financial Statements June 30,
2014/ Bankers Petroleum Ltd Management’s Discussion & Analysis 2013, Q3
2014
Petroleum Law no. 7746 dated 28 July 1993 amended

Франція
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tethys Oil- Annual Report 2014
Tethys Oil 2013 Financial Statements/ Lotos – Directors’Report on
the Operations of the Lotus Group in 2013/ Tethys Oil –
Presentation March 13, 2013
Law on amending Law on Tax and Petroleum and Natural Gas
Resources, 20 May 2013

Vermilion Annual Report 2014
FR1: Authorities Report 2012 published by Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy
Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Arrêté du 6 décembre 2013 fixant les tarifs des redevances communale et
départementale des mines prévus aux articles 1519 et 1587 du code général
des impôts applicables en 2013
2013 Annual Report of Vermillion
2012 Annual Report of Vermillion
Presentation historique de l’exploitation 2014 published by Ministry of Ecology,
Sustainable Development and Energy
Civil liability, financial security and compensation claims for offshore oil and gas
activities in the European Economic Area – Final Report 2014
Authorities Report 2013 published by Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy
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Німеччина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jahresbericht 2014
DEA Deutsche Erdoel AG
BASF Annual Report 2014
WEG Jahresbericht Statistik
PRD Energy MDA Dec 31,2014
http://www.erdoel-erdgas.de/Themen/Zahlen-und-Fakten/Foerderabgaben
https://www.unternehmensregister.de/ureg/result.html;jsessionid=C96856BF8E9
3CA39 12DA2DA93A426FFD.web041?submitaction=showDocument&id=15211596
Authorities Report 2013 published by Business Association Petroleum and
Natural Gas Association (Jahresbericht 2013)
Business Association Petroleum and Natural Gas Association Themes /
Numbers and facts / Royalties
Federal Mining-Act
BASF Annual report 2013
RWE Dea Annual report 2013
Civil liability, financial security and compensation claims for offshore oil
and gas activities in the European Economic Area – Final Report 2014
Lower Saxony Regulation on the field - and the mining royalties
State Ordinance on the field - and royalties
Wintershall website, Germany, Mittelplate
IEA - Executive Summary and key recommendations 2013

Нідерланди
•
•
•
•
•
•
•
•

Болгарія

Ірландія
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustainable Energy authority of Ireland 2014
https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2014-0311a.77&s=gas+cubic+feet#g79.r
https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2015-0219a.579&s=royalty+2014-01- 01..2015-07-31#g581.r
http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=45&t=8
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/docs/unitswithpetro.cfm
Ireland's Energy Balance 2014 ProvisionalIR1: Kinsale Energy Operations
information (website)
Public available information regarding royalties regime (KildareStreet.com)
Review of Ireland’s Oil & Gas Fiscal System _ May 2014 (Wood Mackenzie)
BASF Annual Report 2012
UK Oil&Gas association report 2013
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EBN Annual Report 2014
Authorities Report 2013 published by Ministry of Economic Affairs
Oil and gas taxation in the Netherlands – Deloitte taxation and investment
guides
EBN Annual Report 2013
Groningen Report 2013
Civil liability, financial security and compensation claims for offshore oil and
gas activities in the European Economic Area – Final Report 2014
OIL & GAS Security – Emergency Response of IEA Countries 2012
EBN Focus on Dutch Oil & Gas 2014

•
•

•

Petroceltic Annual Report for 2013
Law regarding Oil and Gas Taxation
Regulations on the principles and methods used for determining the concession
remuneration in regard to the underground natural resources extraction as per the
order set in the Underground Natural Resources Act
Adopted by Ordinance of the Council of Ministers No127 dated 21.06.1999,
promulgated in State Gazette, issue 59 dated 29.06.1999, amended and
supplemented, issue 46 dated 12.06.2007
Oil&Gas Exploration and Production PLC Sofia website/ Equipment and
Facilities
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Словаччина
•

Law regarding oil & gas taxes

Естонія
•

Словенія
•

Slovenia/Hungary Ascent Resources PLC _ October 2010_ Field appraisal &
Development) Pannonian Basin
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Estonia: Eesti Annual Report 2013

Інші
*

EIA (US Energy Information Association)

** ENI – World Oil & Gas Review 2014
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