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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0428/56 

Módosítás  56 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0428/2018 

Paul Tang 

Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális 

szolgáltatási adó közös rendszere 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az (1) bekezdésben felsorolt 

szolgáltatások nyújtásából származó 

adóköteles bevételeket csökkenteni kell a 

jogalany bevételeinek azon részével, amely 

valamely tagállamban az ugyanabban a 

tagállamban lévő felhasználóktól 

származik, amennyiben az ilyen bevételt 

az említett jogalany a szóban forgó 

tagállamban a társasági adó 

vonatkozásában  bevallja, és ott e bevétel 

a társasági adó hatálya alá tartozik. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat hatályát egyértelművé kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben az 

adóköteles bevételek valamely tagállamban már a társasági adó hatálya alá tartoznak, az 

adott tagállamban nem tartozhatnak a dsza hatálya alá is. Ezért dsza csak azokban a 

tagállamokban szedhető be, ahol a digitális vállalkozás nem rendelkezik adóalanyisággal, és 

az e tagállamokbeli felhasználóknak nyújtott digitális szolgáltatások számlázása és 

megadóztatása máshol történik. Ebben az esetben a digitális vállalkozások erős ösztönzést 

kapnának arra, hogy a dsza minimalizálása érdekében adóköteles tevékenységüket minden 

olyan országban bejelentsék, ahol tevékenységet folytatnak – és így az Európai Bizottság 

célkitűzése is teljesülne. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0428/57 

Módosítás  57 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0428/2018 

Paul Tang 

Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális 

szolgáltatási adó közös rendszere 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az adott jogalany teljes adóköteles 

bevétele azon arányának kiszámítása 

során, amelyet az (1) bekezdés értelmében 

a 3. cikk szerint egy tagállamban 

megszerzettnek kell tekinteni, a 

jogalanynak az egyes tagállamokhoz 

rendelt adóköteles bevételeinek 

kiszámításából ki kell zárni az azon 

tagállambeli felhasználókat, amelyben a 

jogalany teljesítette az adóköteles 

bevételek közül történő kizárásnak a 3. 

cikk (5a) bekezdésében meghatározott 

kritériumait. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat hatályát egyértelművé kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben az 

adóköteles bevételek valamely tagállamban már a társasági adó hatálya alá tartoznak, az 

adott tagállamban ne tartozzanak ezenkívül még a dsza hatálya alá is. Ezért a dsza csak 

azokban a tagállamokban szedhető be, ahol egy digitális vállalkozás nem alakított ki 

adóztatható jelenlétet, és az e tagállamokban tevékenykedő felhasználóknak nyújtott digitális 

szolgáltatások számlázása és megadóztatása máshol történik. Ebben az esetben a digitális 

vállalkozások erős ösztönzést kapnának arra, hogy a dsza minimalizálása érdekében 

adóköteles jelenlétüket minden olyan országban bejelentsék, ahol tevékenységet folytatnak – 

és így az Európai Bizottság célkitűzése is teljesülne. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Módosítás  58 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0428/2018 

Paul Tang 

Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális 

szolgáltatási adó közös rendszere 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A dsza kivetése egy adott tagállamban az 

adómegállapítási időszak alatt az adóalany 

által az 5. cikk értelmében az abban a 

tagállamban szerzett adóköteles 

bevételetekkel arányosan történik. A dsza a 

szóban forgó tagállamban az érintett 

adómegállapítási időszak végét követő 

következő munkanapon válik esedékessé. 

A dsza kivetése egy adott tagállamban az 

adómegállapítási időszak alatt az adóalany 

által az 5. cikk értelmében az abban a 

tagállamban szerzett adóköteles 

bevételetekkel arányosan történik, kivéve, 

ha a jogalany az adott tagállamban a 

teljes adóköteles bevétele tekintetében 

társasági adó fizetésére kötelezett. A dsza 

a szóban forgó tagállamban az érintett 

adómegállapítási időszak végét követő 

következő munkanapon válik esedékessé. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja a dsza-bevételek tagállamok közötti újraelosztása. Ez a módosítás 

összhangban van a célkitűzéssel, mégis biztosítja a bevételek kettős adóztatásának elkerülését, 

amely a Bizottság javaslata alapján viszont előfordulhat, különösen a kizárólag egy 

országban működő vállalkozások esetében. 

 

 

 


