
Bảng 1: 

Danh mục chi phí được thu hồi và không được thu hồi 

Được thu hồi chi phí  Không được thu hồi chi phí 

1. Chi phí hoạt động thực 

địa với kế hoạch phát 

triển được phê duyệt 

2. Chi phí hàng tồn kho 

3. Chi phí chung cho văn 

phòng chính (giới hạn ở 

mức 2% chi phí năm 

hiện tại) 

4. Chi phí đầu tư 

1. Chi phí cá nhân, bao gồm các thành viên gia đình 

2. Quỹ dự phòng (không bao gồm quỹ ASRA) 

3. Tài sản cho tặng 

4. Chi phí phạt hành chính và hình sự, bao gồm yêu cầu bồi 

thường, tiền phạt và hình phạt liên quan đến thuế và tuân 

thủ quy định 

5. Tài sản khấu hao không do chính phủ sở hữu 

6. Phí bảo hiểm cho cá nhân và gia đình; các khoản đóng góp 

lương hưu 

7. Chi phí lao động nước ngoài, phát sinh không theo kế hoạch 

sử dụng người nước ngoài hoặc không có giấy phép lao động 

bắt buộc 

8. Các chi phí và lệ phí tư vấn pháp lý không liên quan trực tiếp 

đến hoạt động dầu khí được quy định trong PSC 

9. Phí tư vấn thuế 

10. Chi phí marketing chưa được phê duyệt 

11. Chi phí cơ quan đại diện 

12. Phí đào tạo lao động nước ngoài 

13. Chi phí mua bán, chuyển nhượng cố phần tham gia 

14. Lãi vay 

15. Thuế thu nhập nhân viên do Nhà thầu trả, trừ khi được trả 

dưới dạng phụ cấp thuế hoặc thuế thu nhập nhân viên phải 

khấu trừ hoặc khấu trừ từ thu nhập của bên thứ ba trong 

nước do Nhà thầu chịu hoặc được cộng gộp 

16. Chi phí mua sắm không tuân thủ nguyên tắc công bằng và 

tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc vượt quá mức phê duyệt hơn 10% 



Được thu hồi chi phí  Không được thu hồi chi phí 

17. Chi phí phát sinh từ vật liệu dư thừa 

18. Chi phí phát sinh do sơ suất trong vận hành  

19. Các giao dịch không được thực hiện thông qua quy trình đấu 

thầu (trừ các mục đích khẩn cấp) hoặc bất hợp pháp 

20. Hoa hồng trả cho Chính phủ 

21. Chi phí trước PSC 

22. Chi phí kiểm toán 

 
 


