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Predlog direktive 

Uvodna izjava 35 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Obdavčljivi prihodki bi morali biti 

enaki skupnim bruto prihodkom, ki jih 

pridobi davčni zavezanec, brez davka na 

dodano vrednost in drugih podobnih 

davkov. Za obdavčljive prihodke bi bilo 

treba priznati, da jih je davčni zavezanec 

pridobil v trenutku njihove zapadlosti, ne 

glede na to, ali so bili do takrat že plačani. 

Davek na digitalne storitve bi moral biti v 

državi članici obračunan glede na delež 

obdavčljivih prihodkov, ki jih davčni 

zavezanec pridobi v davčnem obdobju in 

za katere se šteje, da so pridobljeni v tej 

državi članici, izračunati pa bi ga bilo treba 

z uporabo stopnje davka na digitalne 

storitve za navedeni delež. Da bi se 

preprečila izkrivljanja enotnega trga, bi 

morala biti na ravni Unije določena 

enotna stopnja davka na digitalne storitve. 

Stopnjo davka na digitalne storitve bi bilo 

treba določiti na 3 %, s čimer se doseže 

ustrezno ravnovesje med prihodki, 

ustvarjenimi z davkom, in zajame različni 

učinek davka na digitalne storitve za 

podjetja z različnimi stopnjami dobička. 

(35) Obdavčljivi prihodki bi morali biti 

enaki skupnim bruto prihodkom, ki jih 

pridobi davčni zavezanec, brez davka na 

dodano vrednost in drugih podobnih 

davkov. Za obdavčljive prihodke bi bilo 

treba priznati, da jih je davčni zavezanec 

pridobil v trenutku njihove zapadlosti, ne 

glede na to, ali so bili do takrat že plačani. 

Davek na digitalne storitve bi moral biti v 

državi članici obračunan glede na delež 

obdavčljivih prihodkov, ki jih davčni 

zavezanec pridobi v davčnem obdobju in 

za katere se šteje, da so pridobljeni v tej 

državi članici, izračunati pa bi ga bilo treba 

z uporabo stopnje davka na digitalne 

storitve za navedeni delež.  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stopnja davka na digitalne storitve znaša 

3 %. 
Vsaka država članica sama določi svojo 

stopnjo davka na digitalne storitve. 

Or. pt 

 

 


