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Betænkning A8-0428/2018 

Paul Tang 

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Befolkningen efterspørger i 

stigende grad foranstaltninger for en 

mere rimelig beskatning af store 

virksomheder, som i overvejende grad 

opererer på nettet. I forbindelse med en 

kampagne under temaet "Få 

techgiganterne til at betale deres skat" 

("Mak [ing] Tech Giants Pay Taxes!")1a, 

som blev lanceret i november 2018, blev 

der indsamlet mere end 700 000 

underskrifter. Ifølge en undersøgelse 

foretaget af forskningsinstitut Kieskompas 

(Election Compass)1b er mere end 75 % af 

alle borgere i Danmark, Sverige, 

Frankrig, Nederlandene, Tyskland og 

Østrig enige i, at der skal lægges skat på 

digitale tjenester. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, Nov 2018 

 1b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, Dec 2018 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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Paul Tang 

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

DST-satsen er 3 %. SDT-satsen er 5 %. 

Or. en 
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Paul Tang 
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Forslag til direktiv 

Artikel 24 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Revisionsklausul 

 To år efter... [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden] foretager Kommissionen en 

vurdering af anvendelsen af dette direktiv 

og forelægge en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget 

af forslag til revision heraf i 

overensstemmelse med principperne om 

rimelig beskatning af den digitale sektor. 

Kommissionen skal navnlig vurdere: 

 a) forhøjelsen af SDT-satsen fra 3 % til 

5 % sammen med en tilsvarende 

skattelettelse med henblik på at begrænse 

forskellen i effektive skattesatser mellem 

traditionelle og digitale virksomheder 

 b) SDT's anvendelsesområde, herunder 

spørgsmålet om en udvidelse af samme til 

at omfatte salg af varer eller 

tjenesteydelser, som der indgås kontrakt 

om online via digitale grænseflader 

 c) det skattebeløb, der er betalt i hver 

medlemsstat  

 d) den type digitale aktiviteter, der er 

omfattet af dette direktiv 

 e) de potentielle 
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skatteplanlægningsmetoder, der er 

anvendt af enhederne for at undgå at 

betale SDT 

 f) det enkelte kontaktpunkts 

funktionsmåde 

g)  samarbejdet mellem medlemsstaterne 

og  

h)  den samlede indvirkning på det indre 

marked under hensyntagen til potentiel 

konkurrenceforvridning. 

Or. en 

 

 


