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5.12.2018 A8-0428/59 

Grozījums Nr.  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Sabiedrība arvien vairāk pieprasa 

rīkoties attiecībā uz taisnīgāku nodokļu 

uzlikšanu lieliem uzņēmumiem, kas 

darbojas lielākoties tiešsaistē. 

Lūgumraksts ar nosaukumu“Mak[ing] 

the Tech Giants Pay Their Taxes!”1a, kas 

tika publicēts 2018. gada novembrī, 

savāca vairāk nekā 700 000 parakstu. 

Saskaņā ar pētniecības institūta 

“Kiskompas” (Vēlēšanu kompass) 

datiem1b vairāk nekā 75 % visu 

iedzīvotāju Dānijā, Zviedrijā, Francijā, 

Nīderlandē, Vācijā un Austrijā atbalsta 

digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešanu. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

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

_tax_104e/, 2018. gada novembris 

 1b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

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

report.pdf, 2018. gada decembris 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Grozījums Nr.  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DPN likme ir 3 %. DPN likme ir 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Grozījums Nr.  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0428/2018 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

24.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 24.a pants 

 Pārskatīšanas klauzula 

 Divus gadus pēc … [šīs direktīvas spēkā 

stāšanās diena] Komisijai būtu jāveic šīs 

direktīvas piemērošanas novērtējums un 

jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam 

un Padomei, vajadzības gadījumā tam 

pievienojot priekšlikumus direktīvas 

pārskatīšanai saskaņā ar digitālajā nozarē 

piemērojamajiem taisnīgu nodokļu 

uzlikšanas principiem. Komisija jo īpaši 

novērtē: 

 (a) DST likmes palielinājumu kopā ar 

atbilstošu nodokļu atlaidi, lai ierobežotu 

faktisko nodokļu likmju atšķirību starp 

tradicionālajiem un digitālajiem 

uzņēmumiem; 

 (b) DST darbības jomu, tostarp šādas 

darbības jomas paplašināšanu, lai ietvertu 

tādu preču vai pakalpojumu pārdošanu, 

par kuriem līgumi ir noslēgti tiešsaistē, 

izmantojot digitālas saskarnes; 

 (c) katrā dalībvalstī samaksāto nodokļa 

summu;  

 (d) digitālās darbību veidu, kas ietilpst šīs 
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direktīvas darbības jomā; 

 (e) iespējamos nodokļu plānošanas 

prakses veidus, ko vienības var piemērot, 

lai izvairītos no DPN maksāšanas; 

 (f) vienotā kontaktpunkta darbību; 

(g)  sadarbību starp dalībvalstīm un  

(h)  vispārējo ietekmi uz iekšējo tirgu, 

ņemot vērā iespējamos konkurences 

kropļojumus. 

Or. en 

 

 


