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Poprawka  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Istnieje rosnące zapotrzebowanie 

społeczne na działania na rzecz 

sprawiedliwszego opodatkowania dużych 

przedsiębiorstw działających głównie w 

internecie. Petycja pt. „Zmuśmy gigantów 

do płacenia podatków”1a, zainicjowana w 

listopadzie 2018 r., zebrała ponad 700 tys. 

podpisów. Według instytutu badawczego 

Kieskompas (Kompas wyborczy)1b ponad 

75 % wszystkich obywateli Danii, Szwecji, 

Francji, Holandii, Niemiec i Austrii 

zgadza się na wprowadzenie podatku od 

usług cyfrowych. 

 __________________ 

 1a Avaaz, „Zmuśmy gigantów do płacenia 

podatków”, 

https://secure.avaaz.org/campaign/pl/tax_

the_tech_giants_rbl/, listopad 2018 r. 

 1b Kieskompas, Społeczne postrzeganie 

opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych 

w sześciu krajach, 

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

report.pdf, grudzień 2018 r. 

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 

Poprawka  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stawka DST wynosi 3 %. Stawka DST wynosi 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Poprawka  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 24a 

 Klauzula przeglądowa 

 W terminie dwóch lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. 

Komisja dokonuje oceny stosowania 

niniejszej dyrektywy oraz przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, któremu towarzyszą, w 

stosownych przypadkach, wnioski 

dotyczące jej przeglądu zgodnie z 

zasadami sprawiedliwego opodatkowania 

sektora cyfrowego. W szczególności 

Komisja ocenia: 

 a) wzrost stawki DST wraz z 

odpowiednią kwotą zwolnioną z podatku 

w celu ograniczenia różnicy w 

efektywnych stawkach podatkowych 

między przedsiębiorstwami tradycyjnymi i 

cyfrowymi; 

 b) zakres DST, w tym zwiększenie tego 

zakresu w celu uwzględnienia sprzedaży 

towarów lub usług, na które umowę 

zawiera się online poprzez interfejsy 

cyfrowe; 

 c) kwotę podatku zapłaconego w każdym 

państwie członkowskim;  
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 d) rodzaj działalności cyfrowej objętej 

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy; 

 e) ewentualne praktyki z zakresu 

planowania podatkowego stosowanych 

przez podmioty w celu uniknięcia zapłaty 

DST; 

 f) funkcjonowanie punktu 

kompleksowej obsługi; 

g)  współpracę pomiędzy państwami 

członkowskimi oraz  

h)  ogólny wpływ na rynek wewnętrzny, z 

uwzględnieniem potencjalnego zakłócenia 

konkurencji. 

Or. en 

 

 


