COMUNICADO DE IMPRENSA CONJUNTO

ConocoPhillips Australia Pty Ltd
53 Ord Street
West Perth, WA 6005
www.conocophillips.com.au

17 de fevereiro de 2016
Timor-Leste e a ConocoPhillips Australia resolvem disputas fiscais
Perth/Díli - O Governo de Timor-Leste e a ConocoPhillips Australia anunciaram hoje a resolução de
várias importantes disputas fiscais. Em particular, resolveram a liquidações de impostos relacionados
com o plano de desativação de Bayu-Undan, a perfuração em Phoenix-Firebird e a Tarifa de Reserva
de Capacidade (“Capacity Reserve Charge”, em inglês). Não foi possível chegar a acordo sobre a
retenção na fonte do imposto sobre o gasoduto, pelo que o assunto foi remetido para o Centro de
Arbitragem Internacional de Singapura.
As disputas referiam-se a leis e acordos relativos ao campo Bayu-Undan, localizado na Área de
Desenvolvimento Petrolífero Conjunto, no Mar de Timor, e com operação a cargo da ConocoPhillips. O
Governo de Timor-Leste e a ConocoPhillips afirmaram que as diferenças do passado sobre questões
fiscais foram resolvidas e que estão satisfeitos por terem chegado a um entendimento que respeita tanto
o direito de Timor-Leste aos impostos como os direitos de contribuinte da ConocoPhillips.
A fim de minimizar possíveis litígios no futuro, Timor-Leste e a ConocoPhillips chegaram também a um
entendimento comum sobre o quadro de resolução de litígios e aplicação de sanções e a um acordo
para trabalharem em conjunto na consolidação da legislação aplicável às operações de Bayu-Undan
num código fiscal uniforme.
"A ConocoPhillips tem em alta estima o seu relacionamento com Timor-Leste e os muitos timorenses
que beneficiam das suas operações em Bayu-Undan", disse Chris Wilson, presidente da ConocoPhillips
Australia-West. "Queremos agradecer ao Governo de Timor-Leste o seu compromisso no diálogo, que
permitiu a ambas as partes chegarem a este acordo."
Este entendimento envia um sinal positivo aos países em desenvolvimento, à comunidade de negócios
internacional e a potenciais investidores. A Ministra das Finanças de Timor-Leste, Santina Viegas
Cardoso, afirmou: "O Governo timorense está empenhado em trabalhar em permanência com empresas
internacionais, para assegurar ao povo de Timor-Leste os benefícios das atividades comerciais na
região, e aprecia o facto de a ConocoPhillips reconhecer as necessidades e desafios de uma nação
emergente".
Os termos do acordo são confidenciais e não podem ser divulgados.
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