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5.12.2018 A7-0428/62 

Grozījums Nr.  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A7-0000/0000 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Ar nodokli apliekamajiem 

ieņēmumiem vajadzētu būt vienādiem ar 

kopējiem bruto ieņēmumiem, ko guvis 

nodokļa maksātājs un no kuriem atskaitīts 

pievienotās vērtības nodoklis un citi līdzīgi 

nodokļi. Ar nodokli apliekamie ieņēmumi 

būtu jāuzskata par tādiem, ko nodokļa 

maksātājs guvis brīdī, kad jāmaksā 

nodoklis, neatkarīgi no tā, vai līdz tam tas 

faktiski ir samaksāts. DPN vajadzētu būt 

iekasējamam dalībvalstī par to ar nodokli 

apliekamo ieņēmumu daļu, ko nodokļa 

maksātājs guvis taksācijas periodā un kas 

tiek uzskatīti par gūtiem šajā dalībvalstī, un 

DPN būtu jāaprēķina, piemērojot DPN 

likmi šai daļai. Savienības līmenī 

vajadzētu būt vienotai DPN likmei, lai 

izvairītos no izkropļojumiem vienotajā 

tirgū. DPN likme būtu jānosaka 3 % 

apmērā, tādējādi nodrošinot pienācīgu 

līdzsvaru starp ieņēmumiem, ko rada 

nodoklis, un atšķirīgo DPN ietekmi uz 

uzņēmumiem ar dažādām peļņas daļām. 

(35) Ar nodokli apliekamajiem 

ieņēmumiem vajadzētu būt vienādiem ar 

kopējiem bruto ieņēmumiem, ko guvis 

nodokļa maksātājs un no kuriem atskaitīts 

pievienotās vērtības nodoklis un citi līdzīgi 

nodokļi. Ar nodokli apliekamie ieņēmumi 

būtu jāuzskata par tādiem, ko nodokļa 

maksātājs guvis brīdī, kad jāmaksā 

nodoklis, neatkarīgi no tā, vai līdz tam tas 

faktiski ir samaksāts. DPN vajadzētu būt 

iekasējamam dalībvalstī par to ar nodokli 

apliekamo ieņēmumu daļu, ko nodokļa 

maksātājs guvis taksācijas periodā un kas 

tiek uzskatīti par gūtiem šajā dalībvalstī, un 

DPN būtu jāaprēķina, piemērojot DPN 

likmi šai daļai.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Grozījums Nr.  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A7-0000/0000 

Paul Tang 

Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu 

digitālo pakalpojumu sniegšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

8. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DPN likme ir 3 %. Dalībvalstis pašas nosaka savu DPN 

likmi. 

Or. pt 

 

 


