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5.12.2018 A8-0428/59 

Módosítás  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL 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 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A lakosság körében egyre nagyobb 

az igény arra, hogy lépések történjenek az 

elsősorban online működő nagyvállalatok 

méltányosabb adózása tekintetében. A 

technológiai óriásvállalkozások 

adófizetését szorgalmazó, 2018 

novemberében útjára indított petíciót1a 

több mint hétszázezren írták alá. A 

Kieskompas (Választási iránytű)1b 

kutatóintézet szerint Dániában, 

Svédországban, Franciaországban, 

Hollandiában, Németországban és 

Ausztriában a teljes lakosság több mint 

75%-a egyetért a digitális szolgáltatási adó 

bevezetésével. 

 __________________ 

 1a Avaaz: Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes! (Fizessék meg adóikat a 

technológiai óriások!), 

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

_tax_104e/, 2018. november. 

 1b Kieskompas: Public perception towards 

taxing digital companies in six countries 

(A digitális vállalkozások 

megadóztatásának társadalmi megítélése 

hat országban), 

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

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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report.pdf, 2018. december. 

Or. en 

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

Módosítás  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL 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 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A digitális szolgáltatási adó kulcsa 3 %. A digitális szolgáltatási adó kulcsa 5%. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Módosítás  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL 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 

24 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24a. cikk 

 Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés 

 A Bizottságnak … [ezen irányelv 

hatálybalépésének napja] után két évvel 

értékelnie kell ezen irányelv alkalmazását, 

és jelentést kell benyújtania az Európai 

Parlament és a Tanács részére, indokolt 

esetben az irányelv felülvizsgálatára 

irányuló javaslatokkal együtt, a digitális 

ágazat tisztességes adóztatásának elveivel 

összhangban. A Bizottság megvizsgálja 

különösen: 

 a) a dsza-kulcs megemelését, együtt a 

megfelelő adókedvezménnyel a 

hagyományos és a digitális vállalkozások 

között a tényleges adókulcsokban 

mutatkozó különbség csökkentése 

céljából; 

 b) a dsza hatókörét, beleértve annak 

bővítését is az olyan áruk vagy 

szolgáltatások értékesítésének bevonása 

érdekében, amelyekről digitális 

interfészeken keresztül online kötnek 

szerződést; 

 c) az egyes tagállamokban befizetett 

adók összegét;  
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 d) az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

digitális tevékenységek típusát; 

 e) a jogalanyok által a dsza-fizetés 

elkerülése érdekében alkalmazott 

potenciális adótervezési gyakorlatokat; 

 f) az egyablakos rendszer működését; 

g)  a tagállamok közötti együttműködést; 

valamint  

h)  a belső piacra gyakorolt általános 

hatást, figyelembe véve a verseny 

potenciális torzulását. 

Or. en 

 

 


