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5.12.2018 A8-0428/56 

Grozījums Nr.  56 

Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Ar nodokli apliekamos 

ieņēmumus, kas gūti no 1. punktā minēto 

pakalpojumu sniegšanas, samazina par to 

ieņēmumu daļu, kurus vienība dalībvalstī 

ir guvusi no šajā dalībvalstī esošajiem 

lietotājiem, ja vienība attiecīgajā 

dalībvalstī ir deklarējusi šos ieņēmumus 

uzņēmuma ienākuma nodokļa nolūkos un 

ja attiecīgajā valstī šiem ieņēmumiem 

piemēro uzņēmuma ienākuma nodokli. 

Or. en 

Pamatojums 

The scope of the proposal should be clarified to ensure that if taxable revenues are already 

subject to corporate tax in a Member State, they should not be additionally subject to DST in 

that Member State. Hence, DST should only be collected in these Member States where no 

taxable presence has been established by a digital company and the invoicing and taxing of 

digital services generated by serving users in those Member States is taking place elsewhere. 

In such case, digital businesses would have a strong incentive to declare their taxable 

presence in each country where they operate in order to minimise DST and thus, the objective 

of the European Commission should be met. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Grozījums Nr.  57 

Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Lai atbilstoši 3. pantam aprēķinātu 

vienības kopējo ar nodokli apliekamo 

ieņēmumu daļu, ko saskaņā ar 1. punktu 

uzskata par iegūtu dalībvalstī, lietotājus, 

kas atrodas dalībvalstīs, kurās vienība ir 

izpildījusi kritērijus, lai no ieņēmumiem, 

kas ir apliekami ar nodokli, izslēgtu 

3. panta 5.a punkta minētos ieņēmumus, 

neņem vērā, aprēķinot vienības ar nodokli 

apliekamo ieņēmumu daļu, kas ir 

jāattiecina uz katru dalībvalsti. 

Or. en 

Pamatojums 

The scope of the proposal should be clarified to ensure that if taxable revenues are already 

subject to corporate tax in a Member State, they should not be additionally subject to DST in 

that Member State. Hence, DST should only be collected in these Member States where no 

taxable presence has been established by a digital company and the invoicing and taxing of 

digital services generated by serving users in those Member States is taking place elsewhere. 

In such case, digital businesses would have a strong incentive to declare their taxable 

presence in each country where they operate in order to minimise DST and thus, the objective 

of the European Commission should be met. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Grozījums Nr.  58 

Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DPN ir iekasējams dalībvalstī par to ar 

nodokli apliekamo ieņēmumu daļu, ko 

nodokļa maksātājs guvis taksācijas periodā 

un kas saskaņā ar 5. pantu tiek uzskatīti par 

gūtiem šajā dalībvalstī. DPN nomaksas 

termiņš šajā dalībvalstī iestājas nākamajā 

darba dienā pēc attiecīgā taksācijas perioda 

beigām. 

DPN ir iekasējams dalībvalstī par to ar 

nodokli apliekamo ieņēmumu daļu, ko 

nodokļa maksātājs guvis taksācijas periodā 

un kas saskaņā ar 5. pantu tiek uzskatīti par 

gūtiem šajā dalībvalstī, ja vien vienībai 

šajā dalībvalstī nav jāmaksā uzņēmumu 

ienākuma nodoklis no saviem kopējiem ar 

nodokli apliekamajiem ieņēmumiem. 

DPN nomaksas termiņš šajā dalībvalstī 

iestājas nākamajā darba dienā pēc attiecīgā 

taksācijas perioda beigām. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā priekšlikuma mērķis ir pārdalīt DPN ieņēmumus starp dalībvalstīm. Šis grozījums atbilst 

šim mērķim, vienlaikus nodrošinot, ka ieņēmumiem nodokļi netiek uzlikti dubultā, kas varētu 

notikt saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas 

tikai vienā valstī. 


