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5.12.2018 A8-0428/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

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 35 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Zdaniteľné výnosy by sa mali 

rovnať celkovým hrubým výnosom 

získaným zdaniteľnou osobou bez dane 

z pridanej hodnoty a iných podobných 

daní. Zdaniteľné výnosy by sa mali 

považovať za získané zdaniteľnou osobou 

v čase, keď sa stanú splatnými bez ohľadu 

na to, či boli do daného času skutočne 

zaplatené. Daňová povinnosť zaplatiť daň 

z digitálnych služieb v členskom štáte sa 

určí na základe podielu zdaniteľných 

výnosov získaných zdaniteľnou osobou 

v zdaňovacom období, ktoré sa považujú 

za získané v tomto členskom štáte, a mala 

by sa vypočítať uplatnením sadzby dane 

z digitálnych služieb na uvedený podiel. 

Na úrovni Únie by mala existovať jedna 

sadzba dane z digitálnych služieb, aby sa 

predišlo narušeniam jednotného trhu. 

Sadzba dane z digitálnych služieb by sa 

mala stanoviť na úrovni 3 %, čím sa 

zabezpečí primeraná rovnováha medzi 

výnosmi získanými z tejto dane 

a zohľadnia sa rozdielne účinky dane na 

podniky s rozličnými ziskovými maržami. 

(35) Zdaniteľné výnosy by sa mali 

rovnať celkovým hrubým výnosom 

získaným zdaniteľnou osobou bez dane 

z pridanej hodnoty a iných podobných 

daní. Zdaniteľné výnosy by sa mali 

považovať za získané zdaniteľnou osobou 

v čase, keď sa stanú splatnými bez ohľadu 

na to, či boli do daného času skutočne 

zaplatené. Daňová povinnosť zaplatiť daň 

z digitálnych služieb v členskom štáte sa 

určí na základe podielu zdaniteľných 

výnosov získaných zdaniteľnou osobou 

v zdaňovacom období, ktoré sa považujú 

za získané v tomto členskom štáte, a mala 

by sa vypočítať uplatnením sadzby dane 

z digitálnych služieb na uvedený podiel.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

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 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sadzba dane z digitálnych služieb 

predstavuje 3 %. 
Je na členských štátoch, aby si stanovili 

vlastnú sadzbu dane z digitálnych služieb. 

Or. pt 

 

 


