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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0428/56 

Muudatusettepanek  56 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Lõikes 1 loetletud teenuste 

osutamisest saadud maksustatavast tulust 

võetakse maha see tuluosa, mille 

liikmesriigis asuv üksus on saanud selles 

liikmesriigis asuvatelt kasutajatelt, kui see 

üksus on selle tulu selles liikmesriigis 

deklareerinud äriühingu tulumaksuna ja 

kui selle suhtes kohaldatakse selles 

liikmesriigis äriühingu tulumaksu. 

Or. en 

Selgitus 

Ettepaneku kohaldamisala tuleks täpsustada, tagamaks, et kui ühes liikmesriigis juba 

kohaldatakse maksustatava tulu suhtes äriühingu tulumaksu, ei tohiks selles liikmesriigis 

digiteenuste maksu enam kohaldada. Seega tuleks digiteenuste maksu kohaldada vaid nendes 

liikmesriikides, kus digitaalne äriühing ei ole end maksukohustuslasena määratlenud ning kus 

asuvatele kasutajatele pakutavate digitaalteenuste eest arvete esitamine ja nende 

maksustamine toimub mujal. Digitaalsetel äriühingutel oleks sellisel juhul suur huvi 

deklareerida oma maksustatav osalus igas riigis, kus nad tegutsevad, et minimeerida 

digiteenuste maksu, ja seega oleks Euroopa Komisjoni eesmärk saavutatud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0428/57 

Muudatusettepanek  57 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Et arvutada, kui suurt osa üksuse 

maksustatavast kogutulust käsitatakse 

lõike 1 alusel liikmesriigis saaduna 

vastavalt artiklile 3, ei võeta arvesse igale 

liikmesriigile ette nähtud üksuse 

maksustatava tulu osa arvutamisel 

kasutajaid selles liikmesriigis, kus üksus 

on täitnud kriteeriumid, mille alusel ei 

käsitata maksustatava tuluna tulusid 

vastavalt artikli 3 lõikele 5a. 

Or. en 

Selgitus 

Ettepaneku kohaldamisala tuleks täpsustada, tagamaks, et kui ühes liikmesriigis juba 

kohaldatakse maksustatava tulu suhtes äriühingu tulumaksu, ei tohiks selles liikmesriigis 

digiteenuste maksu enam kohaldada. Seega tuleks digiteenuste maksu kohaldada vaid nendes 

liikmesriikides, kus digitaalne äriühing ei ole end maksukohustuslasena määratlenud ning kus 

asuvatele kasutajatele pakutavate digitaalteenuste eest arvete esitamine ja nende 

maksustamine toimub mujal. Digitaalsetel äriühingutel oleks sellisel juhul suur huvi 

deklareerida oma maksustatav osalus igas riigis, kus nad tegutsevad, et minimeerida 

digiteenuste maksu, ja seega oleks Euroopa Komisjoni eesmärk saavutatud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0428/58 

Muudatusettepanek  58 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Digiteenuste maks makstakse liikmesriigis 

osana maksustatavast tulust, mille 

maksukohustuslane on saanud 

maksustamisperioodil ja mida käsitatakse 

artikli 5 kohaselt kõnealuses liikmesriigis 

saaduna. Digiteenuste maks tuleb maksta 

selles liikmesriigis järgmisel tööpäeval 

pärast maksustamisperioodi lõppu. 

Digiteenuste maks makstakse liikmesriigis 

osana maksustatavast tulust, mille 

maksukohustuslane on saanud 

maksustamisperioodil ja mida käsitatakse 

artikli 5 kohaselt kõnealuses liikmesriigis 

saaduna, välja arvatud juhul, kui üksuse 

maksustatavate tulude kogusumma suhtes 

kohaldatakse kõnealuses liikmesriigi 

äriühingu tulumaksu. Digiteenuste maks 

tuleb maksta selles liikmesriigis järgmisel 

tööpäeval pärast maksustamisperioodi 

lõppu. 

Or. en 

Selgitus 

Ettepaneku eesmärk on digiteenuste maksust saadud tulude ümberjaotamine liikmesriikide 

vahel. Muudatusettepanek on selle eesmärgiga kooskõlas, kuid sellega hoitakse ära ka 

topeltmaksustamine, mis võib tekkida komisjoni ettepaneku tagajärjel, eelkõige ühes riigis 

tegutsevate äriühingutega seoses. 

 

 


