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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az adóköteles bevételnek az 

adóalany által – a hozzáadottérték-adó és 

más hasonló adók levonása után – elért 

teljes bruttó bevételnek kell lennie. Úgy 

kell tekinteni, hogy az adóalany az 

adóköteles bevételeket az esedékesség 

időpontjában megkapta, függetlenül attól, 

hogy az összegek kifizetése ténylegesen 

megtörtént-e. A dsza kivetését egy adott 

tagállamban az abban a tagállamban az 

adómegállapítási időszak alatt az adóalany 

által szerzett adóköteles bevételetekkel 

arányosan kell végezni, kiszámításához 

pedig a dsza-kulcsot kell alkalmazni erre 

az arányos összegre. Az egységes piacon 

belüli torzulások elkerülése érdekében az 

egész Unió terültén egységes dsza-kulcs 

alkalmazására van szükség. A dsza-

kulcsot 3 %-ban célszerű megállapítani, 

mivel ez megfelelő egyensúlyt teremt az 

adóbevételek és a dsza bevezetésének 

nyomán a különböző haszonkulcsokat 

alkalmazó vállalkozásokat érő eltérő 

hatások között. 

(35) Az adóköteles bevételnek az 

adóalany által – a hozzáadottérték-adó és 

más hasonló adók levonása után – elért 

teljes bruttó bevételnek kell lennie. Úgy 

kell tekinteni, hogy az adóalany az 

adóköteles bevételeket az esedékesség 

időpontjában megkapta, függetlenül attól, 

hogy az összegek kifizetése ténylegesen 

megtörtént-e. A dsza kivetését egy adott 

tagállamban az abban a tagállamban az 

adómegállapítási időszak alatt az adóalany 

által szerzett adóköteles bevételetekkel 

arányosan kell végezni, kiszámításához 

pedig a dsza-kulcsot kell alkalmazni erre 

az arányos összegre.  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A digitális szolgáltatási adó kulcsa 3 %. Minden tagállam maga határozza meg 

saját dsza-kulcsát. 
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