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Предложение за директива 

Съображение 35 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Облагаемите приходи следва да 

са равни на общите брутни приходи, 

получени от данъчно задълженото лице, 

от които са приспаднати данъкът върху 

добавената стойност и други сходни 

данъци. Облагаемите приходи следва да 

се признават за получени от данъчно 

задълженото лице към момента, когато 

стават дължими, независимо от това 

дали са били действително платени към 

този момент. ДЦУ следва да се 

начислява в дадена държава членка 

върху частта от облагаемите приходи, 

която данъчно задълженото лице е 

получило през съответния данъчен 

период в тази държава членка и която се 

третира като получена в тази държава, и 

да се изчислява, като ставката на ДЦУ 

се прилага към тази част. На 

равнището на Съюза следва да има 

единна ставка на ДЦУ, за да се 

избегнат нарушения на единния пазар. 

Ставката на ДЦУ следва да се 

определи на 3 %, чрез което се 

постига подходящ баланс между 

приходите, генерирани от данъка, и 

разликите във въздействието, което 

ДЦУ ще окаже върху предприятията 

с различни маржове на печалба. 

(35) Облагаемите приходи следва да 

са равни на общите брутни приходи, 

получени от данъчно задълженото лице, 

от които са приспаднати данъкът върху 

добавената стойност и други сходни 

данъци. Облагаемите приходи следва да 

се признават за получени от данъчно 

задълженото лице към момента, когато 

стават дължими, независимо от това 

дали са били действително платени към 

този момент. ДЦУ следва да се 

начислява в дадена държава членка 

върху частта от облагаемите приходи, 

която данъчно задълженото лице е 

получило през съответния данъчен 

период в тази държава членка и която се 

третира като получена в тази държава, и 

да се изчислява, като ставката на ДЦУ 

се прилага към тази част.  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ставката на ДЦУ е 3 %. Държавите членки определят сами 
ставката на ДЦУ. 

Or. pt 

 

 


