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Gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering 

van bepaalde digitale diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 35 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De belastbare inkomsten moeten 

gelijk zijn aan het totale bedrag van de 

door een belastingplichtige verworven 

bruto-inkomsten, exclusief belasting over 

de toegevoegde waarde en andere 

soortgelijke belastingen. Belastbare 

inkomsten moeten worden opgevoerd als 

door een belastingplichtige verworven 

inkomsten op het tijdstip dat zij 

verschuldigd worden, ongeacht of zij op 

dat ogenblik al dan niet betaald zijn. De 

DDB moet in een lidstaat verschuldigd 

worden over het aandeel in de door een 

belastingplichtige in een belastingtijdvak 

verworven belastbare inkomsten die als in 

die lidstaat verworven inkomsten worden 

aangemerkt, en moet worden berekend bij 

toepassing van het DDB-tarief op dat 

aandeel. Om verstoringen op de 

eengemaakte te vermijden, moet er één 

DDB-tarief op Unieniveau worden 

vastgesteld. Het DDB-tarief moet worden 

vastgesteld op 3 %, dat een passend 

evenwicht biedt tussen enerzijds het 

genereren van inkomsten door de 

belasting en anderzijds de differentiële 

impact van de DDB op bedrijven met 

verschillende winstmarges. 

(35) De belastbare inkomsten moeten 

gelijk zijn aan het totale bedrag van de 

door een belastingplichtige verworven 

bruto-inkomsten, exclusief belasting over 

de toegevoegde waarde en andere 

soortgelijke belastingen. Belastbare 

inkomsten moeten worden opgevoerd als 

door een belastingplichtige verworven 

inkomsten op het tijdstip dat zij 

verschuldigd worden, ongeacht of zij op 

dat ogenblik al dan niet betaald zijn. De 

DDB moet in een lidstaat verschuldigd 

worden over het aandeel in de door een 

belastingplichtige in een belastingtijdvak 

verworven belastbare inkomsten die als in 

die lidstaat verworven inkomsten worden 

aangemerkt, en moet worden berekend bij 

toepassing van het DDB-tarief op dat 

aandeel.  

Or. pt 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het DDB-tarief bedraagt 3 %. Elke lidstaat stelt zijn DDB-tarief vast. 

Or. pt 

 

 


