
 

AM\1171412FI.docx  PE631.574v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

5.12.2018 A8-0428/56 

Tarkistus  56 

Gabriel Mato 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Edellä 1 kohdassa lueteltujen 

palvelujen tarjoamisesta saatavista 

verotettavista tuloista vähennetään se 

osuus kyseisistä tuloista, jonka yhteisö on 

saanut tietyssä jäsenvaltiossa kyseisessä 

jäsenvaltiossa olevilta käyttäjiltä, jos 

yhteisö ilmoittaa nämä tulot verotettavana 

yritystulona kyseisessä jäsenvaltiossa ja 

jos niistä kannetaan yhteisövero 

kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksen soveltamisalaa olisi täsmennettävä sen varmistamiseksi, että jos verotettavasta 

tulosta kannetaan jo yhteisövero tietyssä jäsenvaltiossa, siitä ei tämän lisäksi kanneta DPV:tä 

kyseisessä jäsenvaltiossa. DPV olisi kannettava vain sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 

digitaalisen yrityksen verotuksellista läsnäoloa ei ole osoitettu toteen, ja kun kyseisissä 

jäsenvaltioissa oleville käyttäjille tarjottavien digitaalisten palvelujen laskutus ja verotus 

tapahtuu muualla. Digitaalisilla yrityksillä olisi tällöin DPV:n minimoimiseksi voimakas 

kannustin ilmoittaa verotuksellisesta läsnäolostaan kussakin maassa, jossa ne toimivat, ja 

näin komission tavoite olisi saavutettu. 



 

AM\1171412FI.docx  PE631.574v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0428/57 

Tarkistus  57 

Gabriel Mato 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jotta voidaan laskea, kuinka suuri 

osuus yhteisön verotettavista 

kokonaistuloista katsotaan 1 kohdan 

mukaisesti saaduksi tietyssä jäsenvaltiossa 

3 artiklan mukaisesti, käyttäjiä siinä 

jäsenvaltiossa, jossa yhteisö on täyttänyt 

edellytykset tulojen vähentämiselle 

verotettavista tuloista 3 artiklan 

5 a kohdan mukaisesti, ei lasketa mukaan 

laskettaessa kunkin jäsenvaltion osuutta 

yhteisön verotettavista tuloista. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksen soveltamisalaa olisi täsmennettävä sen varmistamiseksi, että jos verotettavasta 

tulosta kannetaan jo yhteisövero tietyssä jäsenvaltiossa, siitä ei tämän lisäksi kanneta DPV:tä 

kyseisessä jäsenvaltiossa. DPV olisi kannettava vain sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 

digitaalisen yrityksen verotuksellista läsnäoloa ei ole osoitettu toteen, ja kun kyseisissä 

jäsenvaltioissa oleville käyttäjille tarjottavien digitaalisten palvelujen laskutus ja verotus 

tapahtuu muualla. Digitaalisilla yrityksillä olisi tällöin DPV:n minimoimiseksi voimakas 

kannustin ilmoittaa verotuksellisesta läsnäolostaan kussakin maassa, jossa ne toimivat, ja 

näin komission tavoite olisi saavutettu. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Tarkistus  58 

Gabriel Mato 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0428/2018 

Paul Tang 

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten 

palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

DPV kannetaan jäsenvaltiossa siitä 

verovelvollisen verokaudella saamien 

verotettavien tulojen osuudesta, joka 5 

artiklan mukaisesti katsotaan saaduksi 

kyseisessä jäsenvaltiossa. DPV erääntyy 

maksettavaksi kyseisessä jäsenvaltiossa 

seuraavana työpäivänä kyseisen 

verokauden päättymisestä. 

DPV kannetaan jäsenvaltiossa siitä 

verovelvollisen verokaudella saamien 

verotettavien tulojen osuudesta, joka 5 

artiklan mukaisesti katsotaan saaduksi 

kyseisessä jäsenvaltiossa, ellei yhteisön 

verotettavien tulojen kokonaismäärään 

sovelleta yhteisöveroa kyseisessä 

jäsenvaltiossa. DPV erääntyy 

maksettavaksi kyseisessä jäsenvaltiossa 

seuraavana työpäivänä kyseisen 

verokauden päättymisestä. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella pyritään jakamaan DPV:stä saatavat tulot uudelleen jäsenvaltioiden kesken. 

Tarkistus vastaa tätä tavoitetta, mutta sillä myös estetään tulojen kaksinkertainen verotus, 

mikä voisi tapahtua komission ehdotuksen nojalla, erityisesti yhdessä maassa toimivien 

yritysten osalta. 

 

 


