
 

AM\1171415CS.docx  PE631.574v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.12.2018 A8-0428/59 

Pozměňovací návrh  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Veřejnost stále častěji požaduje, 

aby byly přijaty kroky týkající se 

spravedlivějšího zdanění velkých 

společností, které provozují svou činnost 

především na internetu. Petice vyzývající 

k tomu, aby „[...] velké technologické 

společnosti platily daně!“1a, která byla 

vyhlášena v listopadu 2018, nasbírala více 

než 700 000 podpisů. Podle výzkumného 

ústavu Kieskompas (Volební kompas)1b 

souhlasí více než 75 % všech občanů 

Dánska, Švédska, Francie, Nizozemska, 

Německa a Rakouska se zavedením daně 

na digitální služby. 

 __________________ 

 1a Avaaz, „Ať velké technologické 

společnosti platí daně!“, 

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

_tax_104e/, listopad 2018 

 1b Kieskompas, Názory veřejnosti šesti 

zemí na zdanění digitálních společností, 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, prosinec 2018. 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Pozměňovací návrh  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sazba daně z digitálních služeb činí 3 %. Sazba daně z digitálních služeb činí 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Pozměňovací návrh  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0428/2018 

Paul Tang 

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 

digitálních služeb 

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

Návrh směrnice 

Článek 24 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 24a 

 Ustanovení o přezkumu 

 Dva roky po... [datum vstupu této 

směrnice v platnost] Komise provede 

posouzení uplatňování této směrnice 

a předloží zprávu Evropskému 

parlamentu a Radě, případně doplněnou 

o návrhy na její přezkum v souladu se 

zásadami spravedlivého zdanění 

digitálního odvětví. Komise posoudí 

zejména: 

 a) zvýšení sazby daně z digitálních služeb 

a odpovídající daňovou úlevu, s cílem 

omezit rozdíl ve skutečných daňových 

sazbách mezi tradičními a digitálními 

společnostmi; 

 b) působnost daně z digitálních služeb, 

včetně rozšíření její působnosti na prodej 

zboží a služeb, u nichž se smlouvy 

uzavírají online prostřednictvím 

digitálních platforem; 

 c) výši daně odvedené v každém 

členském státě;  

 d) druhy digitální činnosti spadající 

do oblasti působnosti této směrnice; 
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 e) potenciální praktiky daňového 

plánování, které subjekty použily, aby se 

vyhnuly placení daně z digitálních služeb; 

 f) fungování mechanismu jednotného 

správního místa; 

 g)  spolupráci mezi členskými státy; a 

 h)  celkový dopad na vnitřní trh 

s ohledem na možné narušení 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

 


