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5.12.2018 A8-0428/56 

Ändringsförslag  56 

Gabriel Mato 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Beskattningsbara intäkter från 

tillhandahållandet av de tjänster som 

förtecknas i punkt 1 ska minskas med den 

del av dessa intäkter som genererats av en 

entitet i en medlemsstat från användare i 

den berörda medlemsstaten om dessa 

intäkter deklareras av entiteten för 

bolagskatteändamål i den berörda 

medlemsstaten och omfattas av 

bolagsskatt i denna medlemsstat. 

 

Or. en 

Motivering 

Förslagets räckvidd bör klargöras för att säkerställa att  beskattningsbara intäkter som redan 

är föremål för bolagsskatt i en medlemsstat inte också omfattas av skatt på digitala tjänster i 

den medlemsstaten. Skatt på digitala tjänster bör därför endast tas ut i dessa medlemsstater 

om ett digitalt företag inte har upprättat någon  skattepliktig närvaro och faktureringen och 

beskattningen av digitala tjänster som levererats till användarna i dessa medlemsstater utförs 

någon annanstans. I en sådan situation skulle digitala företag ha starka incitament att 

deklarera sin skattemässiga närvaro i varje land där de bedriver verksamhet, i syfte att 

minimera skatten på digitala tjänster och därmed skulle kommissionens mål uppfyllas. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Ändringsförslag  57 

Gabriel Mato 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Vid beräkningen av den del av en 

entitets totala beskattningsbara intäkter 

som i enlighet med punkt 1 behandlas 

som erhållna i en medlemsstat enligt 

punkt 3, ska de användare som befinner 

sig i de medlemsstater där entiteten har 

uppfyllt kriterierna för att undanta 

intäkter från de beskattningsbara 

intäkterna i enlighet med artikel 3.5a 

uteslutas från beräkningen av den del av 

en entitets beskattningsbara intäkter som 

ska tilldelas varje medlemsstat. 

Or. en 

Motivering 

Förslagets räckvidd bör klargöras för att säkerställa att  beskattningsbara intäkter som redan 

är föremål för bolagsskatt i en medlemsstat inte också omfattas av skatt på digitala tjänster i 

den medlemsstaten. Skatt på digitala tjänster bör därför endast tas ut i dessa medlemsstater 

om ett digitalt företag inte har upprättat någon  skattepliktig närvaro och faktureringen och 

beskattningen av digitala tjänster som levererats till användarna i dessa medlemsstater utförs 

någon annanstans. I en sådan situation skulle digitala företag ha starka incitament att 

deklarera sin skattemässiga närvaro i varje land där de bedriver verksamhet, i syfte att 

minimera skatten på digitala tjänster och därmed skulle kommissionens mål uppfyllas. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Ändringsförslag  58 

Gabriel Mato 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skatten på digitala tjänster ska vara 

beskattningsgrundande i en medlemsstat 

för den del av de beskattningsbara intäkter 

som erhållits av en beskattningsbar person 

under en beskattningsperiod, och som 

enligt artikel 5 anses ha erhållits i den 

medlemsstaten. Skatten på digitala tjänster 

ska betalas i den medlemsstaten nästa 

arbetsdag efter utgången av den 

beskattningsperioden. 

Skatten på digitala tjänster ska vara 

beskattningsgrundande i en medlemsstat 

för den del av de beskattningsbara intäkter 

som erhållits av en beskattningsbar person 

under en beskattningsperiod, och som 

enligt artikel 5 anses ha erhållits i den 

medlemsstaten, såvida inte entiteten är 

föremål för bolagsskatt för sina totala 

beskattningsbara intäkter i den 

medlemsstaten. Skatten på digitala tjänster 

ska betalas i den medlemsstaten nästa 

arbetsdag efter utgången av den 

beskattningsperioden. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget syftar till en omfördelning mellan medlemsstaterna av intäkter från skatt på 

digitala tjänster. Detta ändringsförslag ligger i linje med det målet och säkerställer att 

intäkterna inte dubbelbeskattas på så sätt som skulle kunna ske med kommissionens förslag, 

särskilt avseende företag med verksamhet i ett enda land. 

 

 


