AYON SA 8/26 KAUTUSAN NG KORTE SUPREMA – Buod ng Balota 19OGTX

Isang Batas na pinapalitan ang buwis sa produksyon ng langis at gas para sa tinukoy na mga bukid, mga yunit, at mga hindi naka-yunit na mga imbakan sa North Slope

Ang batas na ito ay babaguhin ang buwis ng produksyon ng langis at gas para sa mga lugar ng North Slope kung saan ang isang kompanya ay nakagawa ng higit sa 40,000 na bariles ng langis kada araw sa nakalipas na taon at higit sa 400 na milyong bariles sa kabuuan. Ang mga bagong lugar ay hahatiin batay sa “mga lupain, mga yunit, at mga hindi naka-yunit na imbakan” na tumutugon sa bungad ng produksyon. Ang batas ay hindi tinutukoy ang mga terminong ito. Para sa kahit na anong mga lugar na tumutugon sa pasukan ng produksyon, ang buwis ay magiging mas malaki sa dalawang bagong buwis. 

	Ang isang buwis ay magiging ang buwis sa kabuuang halaga sa punto ng produksyon ng langis sa singil na 10% kung ang langis ay mas mababa sa $50 bawat bariles. Ang buwis na ito aakyat sa pinakamataas na 15% kung ang langis ay $70 kada bariles o mas higit pa. Walang mga pagbabawas ay maaring magbaba ng buwis mula sa 10% papunta sa 15% na lapag. 


	Ang iba pang buwis, tineterminohang “karagdagang buwis,” ay ibabatay sa isang kalkulasyon ng halaga ng buwis ng produksyon para sa langis na magpapahintulot ng pagbabawas sa paggasta sa pangungupahan at mga binawas halaga sa transportasyon. Ang batas na ito sa halaga ng buwis ng produksyon ay kakalkulahin batay sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng buwis ng produksyon ng langis at $50. Ang pinagkaiba sa pagitan ng dalawa ay pinaparami sa dami ng langis, at pagkatapos ang halagang iyon ay paparamihin ng 15%. Ang umiiral na kredito sa kada binubuwisang bariles ay hindi maaaring gamitin. Ang batas ay gumagamit ng terminong “karagdagang buwis,” ngunit hindi nito tinutukoy kung saan dinaragdag ang bagong buwis.  


Ang buwis ay kinakalkula para sa bawat lupain, yunit, o hindi naka-yunit na imbakan sa isang buwanang batayan. Ang mga buwis ay kasalukuyang kinakalkula sa isang taunang batayan, na may mga buwanang tinatantiyang bayad. Dahil ang mga bagong buwis ay magagamit lamang sa tukoy na mga lupain, ang isang nagbabayad ng buwis ay kailangan pa rin na magsumite ng taunang buwis para sa mga lupain kung saan ang mga bagong buwis ay hindi magagamit.

Ang batas ay gagawin rin ang lahat ng mga pagsasalansan at mga sumusuportang impormasyon kaugnay ang pagkalkula at pagbayad ng bagong buwis na “bagay ng pambublikong rekord.” Ang batas ay hindi tinutukoy ang proseso para sa pagsisiwalat ng pampublikong mga rekord.

Dapat bang maging batas ang inisyatibong ito?
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