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5.12.2018 A8-0428/62 

Pozměňovací návrh  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Zdanitelné příjmy by se měly 

rovnat celkové výši hrubých příjmů 

dosažených osobou povinnou k dani, 

očištěných o daň z přidané hodnoty a další 

podobné daně. Zdanitelné příjmy by měly 

být uznány jako příjmy dosažené osobou 

povinnou k dani v okamžiku jejich 

splatnosti bez ohledu na to, zda byly do té 

doby skutečně uhrazeny. Daň z digitálních 

služeb by se měla odvádět v členském státě 

podle podílu zdanitelných příjmů 

dosažených osobou povinnou k dani ve 

zdaňovacím období, který je považován za 

dosažený v členském státě, a měla by být 

vypočítána uplatněním sazby daně z 

digitálních služeb na tento podíl. Na 

úrovni Unie by měla existovat jednotná 

sazba daně z digitálních služeb, aby se 

zamezilo narušení jednotného trhu. Daň z 

digitálních služeb by měla být stanovena 

na 3 %, čímž se dosáhne vhodné 

rovnováhy mezi příjmy dosaženými touto 

daní a zohledněním různých dopadů daně 

z digitálních služeb na podniky s různým 

ziskovým rozpětím. 

(35) Zdanitelné příjmy by se měly 

rovnat celkové výši hrubých příjmů 

dosažených osobou povinnou k dani, 

očištěných o daň z přidané hodnoty a další 

podobné daně. Zdanitelné příjmy by měly 

být uznány jako příjmy dosažené osobou 

povinnou k dani v okamžiku jejich 

splatnosti bez ohledu na to, zda byly do té 

doby skutečně uhrazeny. Daň z digitálních 

služeb by se měla odvádět v členském státě 

podle podílu zdanitelných příjmů 

dosažených osobou povinnou k dani ve 

zdaňovacím období, který je považován za 

dosažený v členském státě, a měla by být 

vypočítána uplatněním sazby daně z 

digitálních služeb na tento podíl.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Pozměňovací návrh  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Článek 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sazba daně z digitálních služeb činí 3 %. Členské státy stanoví vlastní sazbu daně z 

digitálních služeb. 

Or. pt 

 

 


