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Amendamentul  56 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Din veniturile impozabile obținute 

din prestarea serviciilor enumerate la 

alineatul (1) se scad veniturile obținute de 

o entitate dintr-un stat membru de la 

utilizatorii cu reședința în statul membru 

respectiv, în cazul în care aceste venituri 

sunt declarate de această entitate în 

scopul plății impozitului pe profit în statul 

membru respectiv și fac obiectul 

impozitului pe profit în statul membru 

respectiv. 

Or. en 

Justificare 

Domeniul de aplicare al propunerii ar trebui clarificat pentru a se asigura că, în cazul în 

care veniturile impozabile sunt deja supuse impozitului pe profit într-un stat membru, acestea 

nu ar trebui supuse ISD în statul membru respectiv. Prin urmare, ISD ar trebui să fie 

colectată doar în acele state membre în care o societate digitală nu a stabilit o prezență 

impozabilă, iar facturarea și impozitarea serviciilor digitale generate de deservirea 

utilizatorilor în aceste state membre are loc în altă parte. În acest caz, întreprinderile digitale 

ar avea un stimulent puternic de a-și declara prezența impozabilă în fiecare țară în care își 

desfășoară activitatea pentru a reduce la minimum ISD și, prin urmare, obiectivul Comisiei 

Europene ar trebui să fie îndeplinit. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Amendamentul  57 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În scopul calculării cotei din 

veniturile totale impozabile ale unei 

entități care sunt tratate în temeiul 

alineatului (1) ca fiind obținute într-un 

stat membru în conformitate cu articolul 

3, utilizatorii stabiliți în statele membre în 

care entitatea a îndeplinit criteriile pentru 

a beneficia de excluderea veniturilor din 

veniturile impozabile în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (5a) sunt excluși din 

calculul cotei veniturilor impozabile ale 

unei entități alocate fiecărui stat membru. 

Or. en 

Justificare 

Domeniul de aplicare al propunerii ar trebui clarificat pentru a se asigura că, în cazul în 

care veniturile impozabile sunt deja supuse impozitului pe profit într-un stat membru, acestea 

nu ar trebui supuse ISD în statul membru respectiv. Prin urmare, ISD ar trebui să fie 

colectată doar în acele state membre în care o societate digitală nu a stabilit o prezență 

impozabilă, iar facturarea și impozitarea serviciilor digitale generate de deservirea 

utilizatorilor în aceste state membre are loc în altă parte. În acest caz, întreprinderile digitale 

ar avea un stimulent puternic de a-și declara prezența impozabilă în fiecare țară în care își 

desfășoară activitatea pentru a reduce la minimum ISD și, prin urmare, obiectivul Comisiei 

Europene ar trebui să fie îndeplinit. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Amendamentul  58 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ISD este exigibil într-un stat membru 

pentru proporția veniturilor impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată, în temeiul 

articolului 5, ca fiind obținută în statul 

membru în cauză. ISD devine exigibil în 

statul membru în cauză în următoarea zi 

lucrătoare după încheierea acelei perioade 

fiscale. 

ISD este exigibil într-un stat membru 

pentru proporția veniturilor impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată, în temeiul 

articolului 5, ca fiind obținută în statul 

membru în cauză, cu excepția cazului în 

care entitatea face obiectul impozitului pe 

profit din valoarea totală a veniturilor 

impozabile în statul membru respectiv. 

ISD devine exigibil în statul membru în 

cauză în următoarea zi lucrătoare după 

încheierea acelei perioade fiscale. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea vizează realocarea veniturilor din ISD între statele membre. Prezentul 

amendament este în concordanță cu acest obiectiv, însă asigură faptul că veniturile nu sunt 

supuse dublei impozitări, ceea ce ar putea fi cazul în temeiul propunerii Comisiei, în special 

în ceea ce privește întreprinderile care își desfășoară activitatea într-o singură țară. 

 

 


