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5.12.2018 A8-0428/56 

Pozměňovací návrh  56 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Zdanitelné příjmy plynoucí 

z poskytování služeb uvedených v odstavci 

1 jsou sníženy o část těchto příjmů 

generovaných subjektem v členském státě 

od uživatelů, kteří se v tomto členském 

státě nachází, tehdy, kdy tyto příjmy jsou 

vykázané tímto subjektem pro účely daně 

z příjmu právnických osob v tomto 

členském státě a ve stejném členském 

státě podléhají dani z příjmu právnických 

osob. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba objasnit rozsah působnosti návrhu, aby se zajistilo, že pokud už zdanitelné příjmy 

podléhají dani z příjmu právnických osob v členském státě, neměly by podléhat i dani z 

digitálních služeb v daném členském státě. Daň z digitálních služeb by tudíž měla být 

vybírána pouze v těchto členských státech, v nichž digitální společnost nevytvořila žádnou 

zdanitelnou přítomnost, a i fakturace a zdanění digitálních služeb poskytovaných uživatelům 

v těchto členských státech probíhá jinde. V takovém případě by digitální podniky měly silnou 

motivaci oznámit svou zdanitelnou přítomnost v každé zemi, v níž působí, s cílem 

minimalizovat daň z digitálních služeb, čímž by se dosáhlo cíle Evropské komise. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Pozměňovací návrh  57 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely výpočtu příslušné části 

celkových zdanitelných příjmů subjektu 

považovaných podle odstavce 1 za 

dosažené v určitém členském státě podle 

článku 3 jsou uživatelé nacházející se 

v členských státech, kde subjekt splnil 

kritéria pro vynětí příjmů ze zdanitelných 

příjmů v souladu s čl. 3 odst. 5a, vyloučeni 

z výpočtu příslušné části zdanitelných 

příjmů subjektu, která se přidělí každému 

členskému státu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba objasnit rozsah působnosti návrhu, aby se zajistilo, že pokud už zdanitelné příjmy 

podléhají dani z příjmu právnických osob v členském státě, neměly by podléhat i dani z 

digitálních služeb v daném členském státě. Daň z digitálních služeb by tudíž měla být 

vybírána pouze v těchto členských státech, v nichž digitální společnost nevytvořila žádnou 

zdanitelnou přítomnost, a i fakturace a zdanění digitálních služeb poskytovaných uživatelům 

v těchto členských státech probíhá jinde. V takovém případě by digitální podniky měly silnou 

motivaci oznámit svou zdanitelnou přítomnost v každé zemi, v níž působí, s cílem 

minimalizovat daň z digitálních služeb, čímž by se dosáhlo cíle Evropské komise. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Pozměňovací návrh  58 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Daň z digitálních služeb se v členském 

státě odvádí z příslušné části zdanitelných 

příjmů získané osobou povinnou k dani za 

zdaňovací období a považované podle 

článku 5 za dosaženou v tomto členském 

státě. Povinnost odvést daň z digitálních 

služeb vzniká v tomto členském státě 

následující pracovní den po posledním dni 

tohoto zdaňovacího období. 

Daň z digitálních služeb se v členském 

státě odvádí z příslušné části zdanitelných 

příjmů získané osobou povinnou k dani za 

zdaňovací období a považované podle 

článku 5 za dosaženou v tomto členském 

státě, pokud subjekt nepodléhá dani 

z příjmu právnických osob z celkové výše 

zdanitelných příjmů v daném členském 

státě. Povinnost odvést daň z digitálních 

služeb vzniká v tomto členském státě 

následující pracovní den po posledním dni 

tohoto zdaňovacího období. 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh má za cíl přerozdělování příjmů z daně z digitálních služeb mezi členskými státy. Tento 

pozměňovací návrh je v souladu s tímto cílem, zajišťuje však, aby příjmy nepodléhaly dvojímu 

zdanění, jak by tomu mohlo být podle návrhu Komise, zejména pokud jde o podniky, které 

působí pouze v jediné zemi. 

 

 


