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Amendamentul  62 
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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 35 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Veniturile impozabile ar trebui să 

fie egale cu totalul veniturilor brute 

obținute de o persoană impozabilă, minus 

taxa pe valoarea adăugată și alte impuneri 

similare. Veniturile impozabile ar trebui 

recunoscute ca fiind obținute de o persoană 

impozabilă în momentul în care devin 

exigibile, indiferent dacă au fost efectiv 

plătite sau nu până în acel moment. ISD ar 

trebui să fie exigibil într-un stat membru 

pentru proporția din veniturile impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată ca fiind 

obținută în statul membru în cauză și ar 

trebui calculat prin aplicarea cotei ISD la 

proporția respectivă. Pentru a se evita 

denaturarea piețe unice, ar trebui să 

existe o singură cotă ISD la nivelul 

Uniunii. Cota ISD ar trebui să fie stabilită 

la 3 %, ceea ce realizează un echilibru 

adecvat între veniturile generate de acest 

impozit și luarea în considerare a 

impactului diferențiat al ISD asupra 

companiilor cu marje de profit diferite. 

(35) Veniturile impozabile ar trebui să 

fie egale cu totalul veniturilor brute 

obținute de o persoană impozabilă, minus 

taxa pe valoarea adăugată și alte impuneri 

similare. Veniturile impozabile ar trebui 

recunoscute ca fiind obținute de o persoană 

impozabilă în momentul în care devin 

exigibile, indiferent dacă au fost efectiv 

plătite sau nu până în acel moment. ISD ar 

trebui să fie exigibil într-un stat membru 

pentru proporția din veniturile impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată ca fiind 

obținută în statul membru în cauză și ar 

trebui calculat prin aplicarea cotei ISD la 

proporția respectivă.  

Or. pt 
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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 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cota ISD este de 3 %. Statele membre sunt cele care își definesc 

propria cotă ISD. 

Or. pt 

 

 


