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5.12.2018 A8-0428/56 

Amendement  56 

Gabriel Mato 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0428/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering 

van bepaalde digitale diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Belastbare inkomsten uit de 

verlening van diensten zoals opgenomen 

in lid 1 worden verminderd met het deel 

van die inkomsten die door een entiteit in 

een lidstaat zijn gegenereerd uit de 

activiteiten van gebruikers die in die 

lidstaat zijn gevestigd wanneer die entiteit 

dergelijke inkomsten heeft aangegeven 

met het oog op de vennootschapsbelasting 

in die lidstaat en deze vallen onder de 

vennootschapsbelasting in die lidstaat. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking om ervoor te zorgen dat indien over belastbare inkomsten reeds 

vennootschapsbelasting wordt betaald in een lidstaat deze niet ook nog eens met een DDB 

worden geconfronteerd in die lidstaat. De DDB moet alleen worden opgelegd in lidstaten 

waar een digitale onderneming geen belastbare aanwezigheid heeft, en wanneer de 

facturering en de belasting van de digitale diensten die aan gebruikers in die lidstaten worden 

geleverd elders plaatsvinden. In die gevallen is er voor digitale ondernemingen alle 

aanleiding hun belastbare aanwezigheid kenbaar te maken in elk land waar zij actief zijn, 

teneinde de DDB te minimaliseren (waarmee ook de doelstelling van de Commissie wordt 

verwezenlijkt). 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Amendement  57 

Gabriel Mato 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0428/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering 

van bepaalde digitale diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Met het oog op de berekening van 

het aandeel van de totale belastbare 

inkomsten van een entiteit dat wordt 

behandeld volgens lid 1 als zijnde 

verworven in een lidstaat in het kader van 

lid 3, worden gebruikers die in de 

lidstaten zijn gevestigd waar de entiteit 

voldoet aan de criteria voor de uitsluiting 

van de inkomsten van de belastbare 

inkomsten overeenkomstig artikel 3, lid 5 

bis, uitgesloten van de berekening van het 

aandeel van de belastbare inkomsten van 

een entiteit dat aan elke lidstaat wordt 

toegerekend. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking om ervoor te zorgen dat indien over belastbare inkomsten reeds 

vennootschapsbelasting wordt betaald deze niet ook nog eens met een DDB worden 

geconfronteerd. De DDB moet alleen worden opgelegd in lidstaten waar een digitale 

onderneming geen belastbare aanwezigheid heeft, en wanneer de facturering en de belasting 

van de digitale diensten die aan gebruikers in die lidstaten worden geleverd elders 

plaatsvinden. In die gevallen is er voor digitale ondernemingen alle aanleiding hun 

belastbare aanwezigheid kenbaar te maken in elk land waar zij actief zijn, teneinde de DDB 

te minimaliseren (waarmee ook de doelstelling van de Commissie wordt verwezenlijkt). 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0428/58 

Amendement  58 

Gabriel Mato 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0428/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering 

van bepaalde digitale diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De DDB wordt in een lidstaat verschuldigd 

over het aandeel in de door een 

belastingplichtige in een belastingtijdvak 

verworven belastbare inkomsten die 

overeenkomstig artikel 5 als in die lidstaat 

verworven inkomsten worden aangemerkt. 

De DDB is in die lidstaat verschuldigd op 

de werkdag die volgt op de dag waarop dat 

belastingtijdvak eindigt. 

De DDB wordt in een lidstaat verschuldigd 

over het aandeel in de door een 

belastingplichtige in een belastingtijdvak 

verworven belastbare inkomsten die 

overeenkomstig artikel 5 als in die lidstaat 

verworven inkomsten worden aangemerkt, 

tenzij de entiteit onderworpen is aan 

vennootschapsbelasting voor zijn totale 

bedrag aan belastbare inkomsten in die 

lidstaat. De DDB is in die lidstaat 

verschuldigd op de werkdag die volgt op 

de dag waarop dat belastingtijdvak eindigt. 

Or. en 

Motivering 

Met het voorstel wordt gestreefd naar de herverdeling van de DDB-inkomsten onder de 

lidstaten. Dit amendement is in lijn met deze doelstelling, maar zorgt ervoor dat inkomsten 

niet dubbel worden belast, wat op basis van het Commissievoorstel het geval kan zijn, met 

name met betrekking tot bedrijven die in maar een land actief zijn. 

 

 


