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5.12.2018 A8-0428/59 

Amendamentul  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Există o cerere publică din ce în ce 

mai mare de a se lua măsuri în ceea ce 

privește o impozitare mai echitabilă a 

marilor companii care operează în mare 

parte online. O petiție prin care se solicită 

giganților internetului să își plătească 

taxele1a , lansată în noiembrie 2018, a 

strâns peste 700 000 de semnături. Potrivit 

institutului de cercetare Kieskompas 

(Election Compass)1b , peste 75 % dintre 

toți cetățenii din Danemarca, Suedia, 

Franța, Țările de Jos, Germania și 

Austria sunt de acord cu introducerea 

unei taxe pe servicii digitale. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

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

_tax_104e/, noiembrie 2018 

 1b Kieskompas, Percepția publică asupra 

impozitării întreprinderilor digitale în 

șase țări, 

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

report.pdf, decembrie 2018 

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 

Amendamentul  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cota ISD este de 3 %. Cota ISD este de 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Amendamentul  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale 

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

Propunere de directivă 

Articolul 24 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 24a  

 Clauza de revizuire 

 La doi ani de la... [data intrării în vigoare 

a prezentei directive], Comisia face o 

evaluare a aplicării prezentei directive și 

prezintă un raport Parlamentului 

European și Consiliului, însoțit, după caz, 

de propuneri de revizuire a acesteia, în 

conformitate cu principiile impozitării 

echitabile a sectorului digital. În special, 

Comisia evaluează: 

 (a) creșterea ratei ISD, împreună cu o 

deducere fiscală corespunzătoare, pentru 

a limita diferența dintre ratele efective de 

impozitare ale societăților tradiționale și 

ale celor digitale; 

 (b) domeniul de aplicare al ISD, inclusiv 

o extindere a domeniului de aplicare 

pentru a include vânzarea de bunuri sau 

servicii care sunt contractate online prin 

interfețe digitale; 

 (c) valoarea impozitului plătit în fiecare 

stat membru;  

 (d) tipul de activități digitale care intră în 

domeniul de aplicare al prezentei 
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directive; 

 (e) potențialele practici de planificare 

fiscală aplicate de companii pentru a evita 

plata ISD; 

 (f) funcționarea ghișeului unic; 

(g)  cooperarea dintre statele membre și  

(h)  impactul global asupra pieței interne, 

luând în considerare posibila denaturare 

a concurenței. 

Or. en 

 

 


