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5.12.2018 A8-0428/59 

Tarkistus  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Yhä äänekkäämmin vaaditaan 

toimia lähinnä verkossa toimivien 

suuryritysten oikeudenmukaisemman 

verotuksen varmistamiseksi. 

Marraskuussa 2018 käynnistetty 

vetoomus ”teknologiajättien 

verotuksesta”1 a keräsi yli 

700 000 allekirjoitusta. Vaalineuvontaan 

keskittyvän tutkimuslaitoksen 

Kieskompasin mukaan1 b yli 75 prosenttia 

Tanskan, Ruotsin, Ranskan, 

Alankomaiden, Saksan ja Itävallan 

kansalaisista puoltaa digitaalisista 

palveluista kannettavan veron 

käyttöönottoa. 

 __________________ 

 1 a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

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

_tax_104e/, marraskuu 2018 

 1 b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

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

report.pdf, joulukuu 2018 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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Tarkistus  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

DPV-kanta on 3 prosenttia. DPV-kanta on 5 prosenttia. 

Or. en 
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Tarkistus  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

24 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 24 a artikla 

 Uudelleentarkastelulauseke 

 Komissio arvioi kahden vuoden kuluttua 

... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin 

voimaantulopäivä] tämän direktiivin 

soveltamista ja antaa kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

sekä liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia 

direktiivin tarkistamiseksi digitaalialan 

oikeudenmukaisen verotuksen 

periaatteiden mukaisesti. Erityisesti 

komissio arvioi 

 a) DPV-kannan nostamista sekä 

vastaavaa verovähennystä, jonka 

tarkoituksena on pienentää perinteisten ja 

digitaalisten yritysten verokantojen eroa; 

 b) DPV:n soveltamisalaa, mukaan 

lukien tämän soveltamisalan 

laajentaminen sellaisten tavaroiden tai 

palvelujen myyntiin, joita koskevat 

sopimukset tehdään verkossa digitaalisen 

rajapinnan kautta; 

 c) kussakin jäsenvaltiossa maksetun 

veron määrää;  

 d) tämän direktiivin soveltamisalaan 
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kuuluvan digitaalisen toiminnan lajeja; 

 e) mahdollisia 

verosuunnittelukäytäntöjä, joita yhteisöt 

ovat käyttäneet DPV:n maksamisen 

välttämiseksi; 

 f) keskitetyn asiointipisteen toimintaa; 

g)  jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä; ja  

h)  kokonaisvaikutusta kansainvälisiin 

markkinoihin ottaen huomioon 

mahdollinen kilpailun vääristyminen. 

Or. en 

 

 


