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5.12.2018 A8-0428/59 

Pakeitimas 59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) visuomenė vis labiau reikalauja 

imtis veiksmų dėl teisingesnio didelių 

įmonių, kurios veikia daugiausia 

internetu, apmokestinimo. 2018 m. 

lapkričio mėn. pateikta peticija 

„Technikos gigantai turi mokėti daugiau 

mokesčių!“ (angl. „Mak[ing] the Tech 

Giants Pay Their Taxes!“)1a surinko 

daugiau kaip 700 000 parašų. Mokslinių 

tyrimų instituto „Kiesompas“ („Election 

Compass“)1b teigimu, daugiau kaip 75 % 

visų Danijos, Švedijos, Prancūzijos, 

Nyderlandų, Vokietijos ir Austrijos 

piliečių sutinka su skaitmeninių paslaugų 

mokesčio įvedimu. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, https://secure.avaaz.org/campaign

/en/tech_tax_104e/, 2018 m. lapkričio 

mėn. 

 1b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries 

(„Visuomenės požiūris į skaitmeninių 

bendrovių apmokestinimą šešiose 

šalyse“), https://policies.kieskompas.nl/dig

ital-tax-report.pdf, 2018 m. gruodžio mėn. 

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


 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/60 

Pakeitimas 60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SPM tarifas yra 3 %. SPM tarifas yra 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Pakeitimas 61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0428/2018 

Paul Tang 

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant 

tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 24a straipsnis 

 Peržiūros nuostata 

 praėjus dvejiems metams nuo ... [įrašyti 

šios direktyvos įsigaliojimo datą], 

Komisija atlieka šios direktyvos taikymo 

vertinimą ir pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie 

kurios, kai tinkama, pridedami jos 

peržiūros pasiūlymai laikantis sąžiningo 

skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 

principų. Visų pirma Komisija įvertina: 

 a) SPM tarifo padidinimą kartu su 

atitinkama mokesčių lengvata siekiant 

apriboti tradicinių ir skaitmeninių 

bendrovių faktinių mokesčių tarifų 

skirtumus; 

 b) SPM taikymo sritį, įskaitant tokios 

taikymo srities padidinimą, kad būtų 

įtrauktas prekių arba paslaugų, dėl kurių 

sudarytos sutartys internetu naudojantis 

skaitmeninėmis sąsajomis, pardavimas; 

 c) kiekvienoje valstybėje narėje 

sumokėto mokesčio sumą;  

 d) skaitmeninės veiklos, kuriai taikoma 

ši direktyva, rūšį; 
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 e) galimą mokesčių planavimo praktiką, 

kurią subjektai taikė, kad nemokėtų SPM; 

 f) vieno langelio principu veikiančios 

įstaigos veikimą; 

g)  valstybių narių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir  

h)  bendrą poveikį vidaus rinkai 

atsižvelgiant į galimą konkurencijos 

iškraipymą. 

Or. en 

 

 


