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Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

35 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) apmokestinamos pajamos turėtų 

prilygti visoms bendrosioms 

apmokestinamojo asmens gautoms 

pajamoms, atskaičius pridėtinės vertės 

mokestį ir kitus panašius mokesčius. 

Apmokestinamos pajamos turėtų būti 

pripažįstamos apmokestinamojo asmens 

gautomis suėjus jų gavimo terminui 

nepriklausomai nuo to, ar jos iki tol buvo iš 

tikrųjų sumokėtos. SPM tam tikroje 

valstybėje narėje turėtų būti privaloma 

mokėti už apmokestinamų pajamų, kurias 

apmokestinamasis asmuo gavo mokestiniu 

laikotarpiu, dalį, kuri laikoma gauta toje 

valstybėje narėje; mokestis turėtų būti 

apskaičiuojamas tai daliai taikant SPM 

tarifą. Siekiant išvengti bendrosios rinkos 

iškraipymų, Sąjungoje turėtų galioti 

vienodas SPM tarifas. SPM tarifas turėtų 

būti 3 % – tokio dydžio tarifu išlaikoma 

tinkama pusiausvyra tarp pajamų, 

gaunamų iš mokesčio, ir diferencijuoto 

PSM poveikio skirtingo dydžio pelną 

gaunančioms įmonėms apskaičiavimo; 

(35) apmokestinamos pajamos turėtų 

prilygti visoms bendrosioms 

apmokestinamojo asmens gautoms 

pajamoms, atskaičius pridėtinės vertės 

mokestį ir kitus panašius mokesčius. 

Apmokestinamos pajamos turėtų būti 

pripažįstamos apmokestinamojo asmens 

gautomis suėjus jų gavimo terminui 

nepriklausomai nuo to, ar jos iki tol buvo iš 

tikrųjų sumokėtos. SPM tam tikroje 

valstybėje narėje turėtų būti privaloma 

mokėti už apmokestinamų pajamų, kurias 

apmokestinamasis asmuo gavo mokestiniu 

laikotarpiu, dalį, kuri laikoma gauta toje 

valstybėje narėje; mokestis turėtų būti 

apskaičiuojamas tai daliai taikant SPM 

tarifą;  

Or. pt 
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Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SPM tarifas yra 3 %. Valstybės narės pačios turi nustatyti savo 

SPM tarifą. 

Or. pt 

 

 


