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5.12.2018 A8-0428/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Zdaniteľné výnosy vyplývajúce z 

poskytovania služieb uvedených v odseku 

1 sa znížia o časť týchto výnosov 

získaných subjektom v členskom štáte od 

používateľov, ktorí sa nachádzajú v tomto 

členskom štáte, ak tento subjekt vykazuje 

tieto príjmy na účely dane z príjmov 

právnických osôb v tomto členskom štáte 

a podliehajú dani z príjmu právnických 

osôb v tomto členskom štáte. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba objasniť rozsah pôsobnosti návrhu, aby sa zabezpečilo, že ak zdaniteľné výnosy už 

podliehajú dani z príjmov právnických osôb v členskom štáte, nemali by podliehať aj dani z 

digitálnych služieb v danom členskom štáte. Daň z digitálnych služieb by sa teda mala 

vyberať len v tých členských štátoch, v ktorých digitálna spoločnosť nevytvorila žiadnu 

zdaniteľnú prítomnosť, a ak fakturácia a zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných 

používateľom v týchto členských štátoch prebieha na inom mieste. V takom prípade by 

digitálne podniky mali silnú motiváciu, aby deklarovali svoju zdaniteľnú prítomnosť v každej 

krajine, v ktorej pôsobia, s cieľom minimalizovať daň z digitálnych služieb, čím by sa 

dosiahol cieľ Európskej komisie. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Na účely výpočtu podielu 

celkových zdaniteľných výnosov subjektu, 

ktorý sa podľa odseku 1 považuje za 

získaný v členskom štáte podľa článku 3, 

sa používatelia nachádzajúci sa v 

členských štátoch, kde subjekt splnil 

kritériá na vylúčenie výnosov zo 

zdaniteľných výnosov v súlade s článkom 

3 ods. 5a, vylúčia z výpočtu podielu 

zdaniteľných výnosov subjektu 

pridelených každému členskému štátu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba objasniť rozsah pôsobnosti návrhu, aby sa zabezpečilo, že ak zdaniteľné výnosy už 

podliehajú dani z príjmov právnických osôb v členskom štáte, nemali by podliehať aj dani z 

digitálnych služieb v danom členskom štáte. Daň z digitálnych služieb by sa teda mala 

vyberať len v tých členských štátoch, v ktorých digitálna spoločnosť nevytvorila žiadnu 

zdaniteľnú prítomnosť, a ak fakturácia a zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných 

používateľom v týchto členských štátoch prebieha na inom mieste. V takom prípade by 

digitálne podniky mali silnú motiváciu, aby deklarovali svoju zdaniteľnú prítomnosť v každej 

krajine, v ktorej pôsobia, s cieľom minimalizovať daň z digitálnych služieb, čím by sa 

dosiahol cieľ Európskej komisie. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Daňová povinnosť zaplatiť daň 

z digitálnych služieb v členskom štáte sa 

určí na základe pomeru zdaniteľných 

výnosov získaných zdaniteľnou osobou 

v zdaňovacom období, ktoré sa v zmysle 

článku 5 považujú za získané v tomto 

členskom štáte. Daň z digitálnych služieb 

je v tomto členskom štáte splatná 

nasledujúci pracovný deň po skončení 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Daňová povinnosť zaplatiť daň 

z digitálnych služieb v členskom štáte sa 

určí na základe pomeru zdaniteľných 

výnosov získaných zdaniteľnou osobou 

v zdaňovacom období, ktoré sa v zmysle 

článku 5 považujú za získané v tomto 

členskom štáte, pokiaľ subjekt nepodlieha 

dani z príjmov právnických osôb z 

celkovej sumy zdaniteľných výnosov v 

danom členskom štáte. Daň z digitálnych 

služieb je v tomto členskom štáte splatná 

nasledujúci pracovný deň po skončení 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom návrhu je prerozdelenie príjmov z dane z digitálnych služieb medzi členskými štátmi. 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s týmto cieľom, pretože zabezpečuje, aby príjmy 

nepodliehali dvojitému zdaneniu, k čomu by mohol viesť návrh Komisie, najmä pokiaľ ide o 

podniky pôsobiace len v jednej krajine. 

 

 


