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5.12.2018 A8-0428/59 

Изменение  59 

Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Налице е растяща обществена 

потребност от действия за по-

справедливо данъчно облагане на 

големите дружества, които 

извършват дейност до голяма степен 

онлайн. Инициирана през ноември 

2018 г. петиция, в която се призовава 

да се накарат технологичните 

гиганти да си плащат данъците1a, 

събра над 700 000 подписа. Според 

изследователския институт 

Kieskompas (Избирателен компас)1б 

повече от 75% от всички граждани в 

Дания, Швеция, Франция, 

Нидерландия, Германия и Австрия са 

съгласни с въвеждането на данък 

върху цифровите услуги. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes! (Накарайте технологичните 

гиганти да си плащат данъците!), 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, ноември 2018 г. 

 1б Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries 

(Общественото възприятие за 

данъчно облагане на цифровите 

дружества в шест държави), 
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https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, декември 2018 г. 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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Изменение  60 

Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ставката на ДЦУ е 3 %. Ставката на ДЦУ е 5 %. 

Or. en 
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Изменение  61 

Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, 

София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0428/2018 

Паул Танг 

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от 

предоставянето на някои цифрови услуги 

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

Предложение за директива 

Член 24 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 24a 

 Клауза за преразглеждане 

 Две години след... [датата на влизане 

в сила на настоящата директива] 

Комисията прави оценка на 

прилагането на настоящата 

директива и представя доклад на 

Европейския парламент и на Съвета, 

придружен по целесъобразност от 

предложения за нейното 

преразглеждане в съответствие с 

принципите за справедливо данъчно 

облагане на цифровия сектор. По-

специално Комисията оценява: 

 a) увеличаването на ставката на 

ДЦУ заедно със съответните данъчни 

облекчения с цел ограничаване на 

разликата в ефективните данъчни 

ставки между традиционните и 

цифровите дружества; 

 б) обхвата на ДЦУ, включително 

разширяване на този обхват, за да се 

включи продажбата на стоки или 

услуги, които са договорени онлайн 

чрез цифрови интерфейси; 

 в) размера на данъка, заплащан във 
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всяка държава членка;  

 г) вида цифрови дейности, попадащи 

в обхвата на настоящата директива; 

 д) възможните практики на данъчно 

планиране, които са прилагани от 

субектите за избягване на плащането 

на ДЦУ; 

 е) функционирането на 

обслужването на едно гише; 

ж)  сътрудничеството между 

държавите членки; и  

з)  общото въздействие върху 

вътрешния пазар, като се вземе 

предвид възможното нарушаване на 

конкуренцията. 

Or. en 

 

 


