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5.12.2018 A8-0428/59 

Amendement  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Er is een groeiende vraag van 

burgers om maatregelen te nemen om 

grote bedrijven die voornamelijk online 

actief zijn eerlijker te belasten. Een petitie 

getiteld "Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!"1 bis, waarin wordt opgeroepen om 

de technologiereuzen te verplichten hun 

belastingen te betalen, werd in november 

2018 gelanceerd en heeft al meer dan 

700 000 handtekeningen verzameld. 

Volgens gegevens van het 

onderzoeksinstituut Kieskompas1 ter gaat 

meer dan 75 % van alle burgers in 

Denemarken, Zweden, Frankrijk, 

Nederland, Duitsland en Oostenrijk 

akkoord met de invoering van een 

digitaledienstenbelasting. 

 __________________ 

 1 bis Avaaz, Make the Tech Giants Pay 

Their Taxes!, 

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

_tax_104e/, november 2018. 

 1 ter Kieskompas, Public perception 

towards taxing digital companies in six 

countries, 

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

report.pdf, december 2018. 

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

Amendement  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 8 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het DDB-tarief bedraagt 3 %. Het DDB-tarief bedraagt 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Amendement  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 24 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 24 bis 

 Herzieningsclausule 

 Twee jaar na ... [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

evalueert de Commissie de toepassing van 

deze richtlijn en dient ze een verslag in bij 

het Europees Parlement en de Raad, in 

voorkomend geval vergezeld van 

voorstellen voor de herziening ervan, in 

overeenstemming met de beginselen van 

billijke belastingheffing in de digitale 

sector. De Commissie beoordeelt met 

name: 

 a) de verhoging van het DDB-tarief, 

samen met een dienovereenkomstige 

belastingkorting, teneinde het verschil in 

effectieve belastingtarieven voor de 

traditionele en digitale ondernemingen te 

beperken; 

 b) het toepassingsgebied van de DDB, 

met inbegrip van een uitbreiding van dit 

toepassingsgebied naar de verkoop van 

goederen of diensten waarbij de 

overeenkomst online wordt aangegaan via 

digitale interfaces; 

 c) het bedrag aan belasting dat in elke 
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lidstaat is betaald;  

 d) het soort digitale activiteiten dat onder 

het toepassingsgebied van deze richtlijn 

valt; 

 e) de potentiële praktijken met 

betrekking tot fiscale planning die door 

entiteiten werden toegepast om de DDB te 

ontwijken; 

 f) het functioneren van het 

éénloketsysteem; 

g)  de samenwerking tussen de lidstaten; 

en  

h)  de algehele gevolgen voor de interne 

markt, rekening houdend met mogelijke 

concurrentieverstoring. 

Or. en 

 

 


