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5.12.2018 A80428/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V súvislosti s spravodlivejším 

zdaňovaním veľkých spoločnosti, ktoré 

fungujú prevažne na internete, rastie 

dopyt verejnosti po prijatí opatrení. V 

petícii s výzvou „Mak[ing] Tech Giants 

Pay Their Taxes!“1a, ktorá bola spustená 

v novembri 2018, sa zozbieralo viac ako 

700 000 podpisov. Podľa prieskumu 

výskumného inštitútu Kieskompas 

(volebný kompas)1b vyjadrilo viac ako 

75 % všetkých občanov Dánska, Švédska, 

Francúzska, Holandska, Nemecka a 

Rakúska súhlas so zavedením dane z 

digitálnych služieb. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!  (Aby technologické firmy platili 

dane!), 

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

_tax_104e/, november 2018 

 1b Kieskompas, Verejné vnímanie 

zdaňovania digitálnych spoločností v 

šiestich krajinách, 

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

report.pdf, december 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 A80428/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sadzba dane z digitálnych služieb 

predstavuje 3 %. 

Sadzba dane z digitálnych služieb 

predstavuje 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A80428/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0428/2018 

Paul Tang 

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania 

určitých digitálnych služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 24 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 24a 

 Doložka o preskúmaní 

 Dva roky od ... [dátum nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] Komisia vykoná 

posúdenie uplatňovania tejto smernice a 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

správu, ku ktorej sa v prípade potreby 

priložia návrhy na jej preskúmanie v 

súlade so zásadami spravodlivého 

zdaňovania digitálneho odvetvia. Komisia 

posúdi najmä: 

 a) zvýšenie sadzby dane z digitálnych 

služieb spolu so zodpovedajúcou daňovou 

úľavou s cieľom obmedziť rozdiel v 

efektívnych sadzbách dane medzi 

tradičnými a digitálnymi spoločnosťami; 

 b) rozsah pôsobnosti dane z digitálnych 

služieb vrátane jeho rozšírenia, aby 

zahŕňal predaj tovarov alebo služieb, 

ktoré sú uzatvárané online 

prostredníctvom digitálnych rozhraní; 

 c) výšku dane zaplatenej v každom 

členskom štáte;  

 d) druh digitálnych činností patriacich 

do rozsahu pôsobnosti tejto smernice; 
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 e) potenciálne praktiky daňového 

plánovania, ktoré subjekty použili, aby sa 

vyhli plateniu dane z digitálnych služieb; 

 f) fungovanie jednotného kontaktného 

miesta; 

g)  spoluprácu medzi členskými štátmi, 

ako aj  

h)  celkový vplyv na vnútorný trh 

vzhľadom na možné narušenie 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

 


