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Pakeitimas 56 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. apmokestinamos pajamos, gautos 

teikiant 1 dalyje išvardytas paslaugas, 

sumažinamos dalimi tų pajamų, kurias 

valstybėje narėje sukuria subjektas iš 

naudotojų, esančių toje valstybėje narėje, 

jeigu tas subjektas tokias pajamas nurodo 

toje valstybėje narėje įmonių pelno 

mokesčio tikslais ir toje valstybėje narėje 

tos pajamos apmokestinamos įmonių 

pajamų mokesčiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti patikslinta pasiūlymo taikymo sritis siekiant užtikrinti, kad tuo atveju, jei 

apmokestinamos pajamos jau yra apmokestinamos pelno mokesčiu vienoje valstybėje narėje, 

jos neturėtų būti papildomai apmokestinamos SPM toje valstybėje narėje. Taigi SPM turėtų 

būti renkamas tik tose valstybėse narėse, kuriose skaitmeninė įmonė nenurodė 

apmokestinamos veiklos, o už tose valstybėse narėse paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas 

sąskaitos išrašomos ir tos paslaugos apmokestinamos kitur. Tokiu atveju skaitmeninės įmonės 

turėtų stiprią paskatą deklaruoti savo apmokestinamą veiklą kiekvienoje šalyje, kurioje jos 

veikia, kad sumažintų SPM, ir taip būtų pasiektas Europos Komisijos tikslas. 



 

AM\1171412LT.docx  PE631.574v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0428/57 

Pakeitimas 57 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. apskaičiuojant subjekto bendrų 

apmokestinamų pajamų dalį, kuri pagal 1 

dalį vertinama kaip gauta valstybėje 

narėje pagal 3 straipsnį, naudotojai, 

esantys valstybėse narėse, kuriose 

subjektas atitinka kriterijus, pagal kuriuos 

pajamos nepriskiriamos prie 

apmokestinamų pajamų pagal 3 

straipsnio 5a dalį, neįtraukiami 

apskaičiuojant subjekto apmokestinamų 

pajamų dalį, paskiriamą kiekvienai 

valstybei narei. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti patikslinta pasiūlymo taikymo sritis siekiant užtikrinti, kad tuo atveju, jei 

apmokestinamos pajamos jau yra apmokestinamos pelno mokesčiu vienoje valstybėje narėje, 

jos neturėtų būti papildomai apmokestinamos SPM toje valstybėje narėje. Taigi SPM turėtų 

būti renkamas tik tose valstybėse narėse, kuriose skaitmeninė įmonė nenurodė 

apmokestinamos veiklos, o už tose valstybėse narėse paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas 

sąskaitos išrašomos ir tos paslaugos apmokestinamos kitur. Tokiu atveju skaitmeninės įmonės 

turėtų stiprią paskatą deklaruoti savo apmokestinamą veiklą kiekvienoje šalyje, kurioje jos 

veikia, kad sumažintų SPM, ir taip būtų pasiektas Europos Komisijos tikslas. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Pakeitimas 58 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SPM tam tikroje valstybėje narėje 

privaloma mokėti už apmokestinamų 

pajamų, kurias apmokestinamasis asmuo 

gavo mokestiniu laikotarpiu, dalį, kuri 

pagal 5 straipsnį laikoma gauta toje 

valstybėje narėje. SPM toje valstybėje 

narėje tampa mokėtinas kitą darbo dieną po 

to mokestinio laikotarpio pabaigos. 

SPM tam tikroje valstybėje narėje 

privaloma mokėti už apmokestinamų 

pajamų, kurias apmokestinamasis asmuo 

gavo mokestiniu laikotarpiu, dalį, kuri 

pagal 5 straipsnį laikoma gauta toje 

valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai 

visos subjekto apmokestinamos pajamas 

toje valstybėje narėje yra apmokestinamos 

įmonių pajamų mokesčiu. SPM toje 

valstybėje narėje tampa mokėtinas kitą 

darbo dieną po to mokestinio laikotarpio 

pabaigos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu siekiama perskirstyti SPM pajamas valstybėms narėms. Šis pakeitimas atitinka šį 

tikslą, tačiau kartu jis užtikrina, kad pajamoms nebus taikomas dvigubas apmokestinimas, 

kaip gali nutikti pagal Komisijos pasiūlymą, ypač kai įmonės yra tik vienoje šalyje. 

 

 


