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Ændringsforslag  56 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0428/2018 

Paul Tang 

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Skattepligtige indtægter fra 

leveringen af de tjenester, der er anført i 

stk. 1, reduceres med den del af sådanne 

indtægter, der er skabt af en enhed i en 

medlemsstat, hvis brugere befinder sig i 

den samme medlemsstat, såfremt denne 

enhed oplyser sådanne indtægter i 

selskabsskatteøjemed i den pågældende 

medlemsstat, og indtægterne er 

selskabsskattepligtige i denne. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslagets anvendelsesområde bør præciseres for at sikre, at hvis skattepligtige indtægter 

allerede selskabsbeskattes i en medlemsstat, bør de ikke også pålægges SDT i den 

pågældende medlemsstat. Derfor bør skatten på digitale tjenester kun opkræves i de 

medlemsstater, hvor en digital virksomhed ikke har påvist nogen skattemæssig 

tilstedeværelse, og faktureringen og beskatningen af digitale tjenester leveret til brugere i 

disse medlemsstater sker et andet sted. I et sådant tilfælde vil digitale virksomheder have et 

stærkt incitament til at angive deres skattemæssige tilstedeværelse i hvert enkelt land, hvor de 

opererer, for at minimere SDT, og Kommissionens målsætning skulle herved kunne opfyldes. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Ændringsforslag  57 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0428/2018 

Paul Tang 

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med henblik på beregningen af 

den del af en enheds samlede 

skattepligtige indtægter, der i henhold til 

stk. 1 skal behandles, som om de er skabt i 

en medlemsstat i henhold til artikel 3, skal 

de brugere, der befinder sig i de 

medlemsstater, hvor enheden har opfyldt 

kriterierne for ikke at medregne indtægter 

i de skattepligtige indtægter i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 5a, 

holdes uden for beregningen af den del af 

en enheds skattepligtige indtægter, der 

fordeles til de enkelte medlemsstater. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslagets anvendelsesområde bør præciseres for at sikre, at hvis skattepligtige indtægter 

allerede selskabsbeskattes i en medlemsstat, bør de ikke også pålægges SDT i den 

pågældende medlemsstat. Derfor bør skatten på digitale tjenester kun opkræves i de 

medlemsstater, hvor en digital virksomhed ikke har påvist nogen skattemæssig 

tilstedeværelse, og faktureringen og beskatningen af digitale tjenester leveret til brugere i 

disse medlemsstater sker et andet sted. I et sådant tilfælde vil digitale virksomheder have et 

stærkt incitament til at angive deres skattemæssige tilstedeværelse i hvert enkelt land, hvor de 

opererer, for at minimere SDT, og Kommissionens målsætning skulle herved kunne opfyldes. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Ændringsforslag  58 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0428/2018 

Paul Tang 

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Skat på digitale tjenester betales i en 

medlemsstat på grundlag af den andel af 

skattepligtige indtægter, som en 

skattepligtig person har skabt i en 

skatteperiode, og som i henhold til artikel 5 

betragtes som værende skabt i den 

medlemsstat. Skat på digitale tjenester 

forfalder i denne medlemsstat på den efter 

slutningen af den pågældende 

skatteperiode følgende arbejdsdag. 

Skat på digitale tjenester betales i en 

medlemsstat på grundlag af den andel af 

skattepligtige indtægter, som en 

skattepligtig person har skabt i en 

skatteperiode, og som i henhold til artikel 5 

betragtes som værende skabt i den 

medlemsstat, medmindre enheden 

pålægges selskabsskat af de samlede 

skattepligtige indtægter i den pågældende 

medlemsstat. Skat på digitale tjenester 

forfalder i denne medlemsstat på den efter 

slutningen af den pågældende 

skatteperiode følgende arbejdsdag. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslaget har til formål at omfordele SDT-indtægterne blandt medlemsstaterne. Dette 

ændringsforslag er i overensstemmelse med dette formål, men sikrer, at indtægterne ikke 

dobbeltbeskattes. Dette kan være tilfældet med Kommissionens forslag, navnlig med hensyn 

til virksomheder, der kun er etableret i ét land. 

 

 


