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5.12.2018 A8-0428/59 

Ändringsförslag  59 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Det finns en växande efterfrågan 

från allmänheten på rättvisare 

beskattning av stora företag som till stor 

del är verksamma på nätet. En 

framställning ”Make the Tech Giants Pay 

Their Taxes!”1a, som lanserades i 

november 2018, samlade in mer än 

700 000 underskrifter. Enligt 

forskningsinstitutet Kieskompas 

(valkompassen)ställer sig mer än 75 % av 

alla medborgare i Danmark, Sverige, 

Frankrike, Nederländerna, Tyskland och 

Österrike bakom införandet av en skatt på 

digitala tjänster. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

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

_tax_104e/, Nov 2018 

 1b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

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

report.pdf, Dec 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 

Ändringsförslag  60 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skattesatsen för skatten på digitala tjänster 

ska vara 3 %. 

Skattesatsen för skatten på digitala tjänster 

ska vara 5 %. 

Or. en 
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Ändringsförslag  61 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 24a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 24a  

 Översynsklausul 

 Två år efter ... [dagen för ikraftträdandet 

av detta direktiv] ska kommissionen 

utvärdera tillämpningen av detta direktiv 

och lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet, i 

förekommande fall åtföljd av förslag om 

dess översyn i enlighet med principerna 

om rättvis beskattning av den digitala 

sektorn. Kommissionen ska särskilt 

utvärdera 

 a) ökningen av satsen för skatt på 

digitala tjänster från 3 % till 5 % 

tillsammans med en motsvarande 

skattelättnad för att begränsa skillnaden i 

effektiva skattesatser mellan traditionella 

och digitala företag, 

 b) omfattningen av skatten på digitala 

tjänster, inbegripet en ökning av denna 

omfattning till att inkludera försäljning av 

varor eller tjänster på nätet via digitala 

gränssnitt, 

 c) det skattebelopp som betalats i varje 

medlemsstat,  

 d) den typ av digital verksamhet som 
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omfattas av detta direktiv, 

 e) de eventuella 

skatteplaneringsåtgärder som entiteter 

vidtagit för att undvika att betala skatt på 

digitala tjänster, 

 f) den gemensamma kontaktpunktens 

funktion, 

g)  samarbetet mellan medlemsstaterna 

och  

h)  de övergripande effekterna på den 

inre marknaden med hänsyn till den 

eventuella snedvridningen av 

konkurrensen. 

Or. en 

 

 


