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5.12.2018 A8-0428/56 

Predlog spremembe  56 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0428/2018 

Paul Tang 

Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih 

storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Obdavčljivi prihodek iz 

zagotavljanja storitev iz odstavka 1 se 

zmanjša za del tega prihodka, ki ga 

ustvari subjekt v državi članici od 

uporabnikov, ki se nahajajo v zadevni 

državi članici, če ta subjekt poroča o 

takem prihodku za namene davka od 

dohodkov pravnih oseb v zadevni državi 

članici in če za subjekt velja davek od 

dohodkov pravnih oseb v zadevni državi 

članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Področje uporabe predloga bi bilo treba pojasniti, saj za obdavčljivi prihodek, ki se v državi 

članici že obdavči z davkom od dohodkov pravnih oseb, ta država ne bi smel obdavčiti še z 

davkom na digitalne storitve. Zato bi se moral davek na digitalne storitve pobirati le v 

državah članicah, kjer digitalno podjetje ni vzpostavilo davčne prisotnosti, izdajanje računov 

in obdavčevanje digitalnih storitev, ki jih ustvarijo uporabniki v teh državah članicah, pa se 

izvaja drugje. V teh primerih bi bila za digitalna podjetja močna spodbuda, da svojo davčno 

prisotnost prijavijo v vseh državah, v katerih poslujejo, da bi čim bolj zmanjšala davek na 

digitalne storitve, s čimer bi bil cilj Evropske komisije dosežen. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Predlog spremembe  57 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0428/2018 

Paul Tang 

Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih 

storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za namene izračuna deleža 

skupnih obdavčljivih prihodkov subjekta, 

ki se v skladu z odstavkom 1 obravnavajo 

kot pridobljeni v državi članici v skladu s 

členom 3, so uporabniki, ki se nahajajo v 

državi članici, v kateri je subjekt izpolnil 

merila za izločitev prihodkov iz 

obdavčljivih prihodkov v skladu s 

členom 3(5a), izključeni iz izračuna 

deleža obdavčljivih prihodkov subjekta, 

razporejenih posamezni državi članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Področje uporabe predloga bi bilo treba pojasniti, saj za obdavčljivi prihodek, ki se v državi 

članici že obdavči z davkom od dohodkov pravnih oseb, ta država ne bi smel obdavčiti še z 

davkom na digitalne storitve. Zato bi se moral davek na digitalne storitve pobirati le v 

državah članicah, kjer digitalno podjetje ni vzpostavilo davčne prisotnosti, izdajanje računov 

in obdavčevanje digitalnih storitev, ki jih ustvarijo uporabniki v teh državah članicah, pa se 

izvaja drugje. V teh primerih bi bila za digitalna podjetja močna spodbuda, da svojo davčno 

prisotnost prijavijo v vseh državah, v katerih poslujejo, da bi čim bolj zmanjšala davek na 

digitalne storitve, s čimer bi bil cilj Evropske komisije dosežen. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Predlog spremembe  58 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0428/2018 

Paul Tang 

Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih 

storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Davek na digitalne storitve se v državi 

članici obračuna glede na delež 

obdavčljivih prihodkov, ki jih davčni 

zavezanec pridobi v davčnem obdobju, za 

katerega se na podlagi člena 5 šteje, da je 

pridobljen v tej državi članici. Davek na 

digitalne storitve v tej državi članici zapade 

naslednji delovni dan po izteku tega 

davčnega obdobja. 

Davek na digitalne storitve se v državi 

članici obračuna glede na delež 

obdavčljivih prihodkov, ki jih davčni 

zavezanec pridobi v davčnem obdobju, za 

katerega se na podlagi člena 5 šteje, da je 

pridobljen v tej državi članici, če za 

subjekt velja davek od dohodkov pravnih 

oseb za skupni znesek obdavčljivega 

prihodka v tej državi članici. Davek na 

digitalne storitve v tej državi članici zapade 

naslednji delovni dan po izteku tega 

davčnega obdobja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je prerazporediti prihodke od davka na digitalne storitve med državami 

članicami. Predlog spremembe je skladen s tem ciljem, vendar pa zagotavlja, da prihodki niso 

predmet dvojnega obdavčenja, kar bi se lahko zgodilo v skladu s predlogom Komisije, zlasti v 

zvezi s podjetji posameznih držav. 

 

 


