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BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0428/56 

Изменение  56 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Облагаеми приходи в резултат 

от предоставянето на услугите, 

изброени в параграф 1, се намаляват с 

частта на онези приходи, които са 

генерирани от субекта в държава 

членка от потребители, намиращи се 

в тази държава членка, ако тези 

приходи се отчитат от този субект 

за целите на корпоративното 

подоходно облагане в тази държава 

членка и подлежат на корпоративно 

подоходно облагане в същата държава 

членка. 

Or. en 

Обосновка 

Обхватът на предложението следва да се изясни, за да се гарантира, че ако 

облагаемите приходи вече подлежат на корпоративен данък в държава членка, те не 

следва допълнително да подлежат на ДЦУ в тази държава членка. Следователно ДЦУ 

следва да се събира само в тези държави членки, в които цифрово дружество няма 

данъчно присъствие, и фактурирането и облагането на цифровите услуги, генерирани 

чрез обслужване на потребители в тези държави членки, се извършва другаде. В 

такъв случай цифровите предприятия биха имали силен стимул да декларират 

данъчното си присъствие във всяка страна, в която развиват дейност, за да 

минимизират ДЦУ, и по този начин следва да се постигне целта на Европейската 

комисия. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Изменение  57 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. За целите на изчисляване на 

частта от общите облагаеми 

приходи на субекта, която съгласно 

параграф 1 се третира като получена 

в дадена държава членка съгласно 

член 3, потребителите, намиращи се 

в държавата членка, в която 

субектът е спазил критериите за 

изключване на приходите от 

облагаемите приходи съгласно член 3, 

параграф 5а, се изключват от 

изчисляването на частта от 

облагаемите приходи на субекта, 

отнесена към всяка държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Обхватът на предложението следва да се изясни, за да се гарантира, че ако 

облагаемите приходи вече подлежат на корпоративен данък в държава членка, те не 

следва допълнително да подлежат на ДЦУ в тази държава членка. Следователно ДЦУ 

следва да се събира само в тези държави членки, в които цифрово дружество няма 

данъчно присъствие, и фактурирането и облагането на цифровите услуги, генерирани 

чрез обслужване на потребители в тези държави членки, се извършва другаде. В 

такъв случай цифровите предприятия биха имали силен стимул да декларират 

данъчното си присъствие във всяка страна, в която развиват дейност, за да 

минимизират ДЦУ, и по този начин следва да се постигне целта на Европейската 

комисия. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Изменение  58 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ДЦУ се начислява в дадена държава 

членка върху частта от облагаемите 

приходи, която данъчно задълженото 

лице е получило през даден данъчен 

период и която съгласно член 5 се 

третира като получена в тази държава 

членка. ДЦУ става изискуем в тази 

държава членка на следващия работен 

ден след края на този данъчен период. 

ДЦУ се начислява в дадена държава 

членка върху частта от облагаемите 

приходи, която данъчно задълженото 

лице е получило през даден данъчен 

период и която съгласно член 5 се 

третира като получена в тази държава 

членка, освен ако общият размер на 

облагаемите приходи на субекта не 

подлежи на облагане с корпоративен 

подоходен данък в тази държава 

членка. ДЦУ става изискуем в тази 

държава членка на следващия работен 

ден след края на този данъчен период. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението има за цел да преразпредели приходите от ДЦУ между държавите 

членки. Това изменение е в съответствие с тази цел, но все пак дава увереност, че 

приходите не подлежат на двойно данъчно облагане, което би могло да се случи 

съгласно предложението на Комисията, особено по отношение на предприятия, 

които извършват дейност в една-единствена държава. 

 

 


