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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) De skattepligtige indtægter bør 

være lig med de samlede bruttoindtægter, 

som en skattepligtig person har opnået, 

fratrukket moms og lignende afgifter. 

Skattepligtige indtægter bør anses for at 

være opnået af en skattepligtig person på 

det tidspunkt, de forfalder, uanset om de 

faktisk er blevet betalt på det tidspunkt. 

SDT bør betales i en medlemsstat på 

grundlag af den andel af skattepligtige 

indtægter, som en skattepligtig person har 

opnået i en skatteperiode, og som betragtes 

som opnået i denne medlemsstat, og bør 

beregnes ved at anvendes SDT-satsen på 

denne andel. Der bør findes en fælles 

SDT-sats på EU-niveau for at undgå 

forvridninger på det indre marked. SDT-

satsen bør fastsættes til 3 %, hvilket 

sikrer, at der er en passende balance 

mellem de indtægter, der genereres af 

skatten, og at der tages højde for de 

forskellige virkninger, SDT har på 

virksomheder med forskellige 

fortjenstmargener. 

(35) De skattepligtige indtægter bør 

være lig med de samlede bruttoindtægter, 

som en skattepligtig person har opnået, 

fratrukket moms og lignende afgifter. 

Skattepligtige indtægter bør anses for at 

være opnået af en skattepligtig person på 

det tidspunkt, de forfalder, uanset om de 

faktisk er blevet betalt på det tidspunkt. 

SDT bør betales i en medlemsstat på 

grundlag af den andel af skattepligtige 

indtægter, som en skattepligtig person har 

opnået i en skatteperiode, og som betragtes 

som opnået i denne medlemsstat, og bør 

beregnes ved at anvendes SDT-satsen på 

denne andel.  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

DST-satsen er 3 %. Medlemsstaterne fastlægger deres egen 

SDT-sats. 

Or. pt 

 

 


