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Poprawka  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Przychody podlegające 

opodatkowaniu powinny być równe 

kwocie łącznych przychodów brutto 

uzyskanych przez podatnika, bez podatku 

od wartości dodanej i innych podobnych 

podatków. Przychody podlegające 

opodatkowaniu powinny być uznawane za 

uzyskane przez podatnika w chwili, gdy 

stają się one należne, bez względu na to, 

czy zostały one faktycznie uiszczone przed 

upływem tego terminu. DST powinien być 

wymagalny w danym państwie 

członkowskim od tej części przychodów 

podlegających opodatkowaniu uzyskanych 

przez podatnika w okresie rozliczeniowym, 

która traktowana jest jako uzyskana w tym 

państwie członkowskim, i powinien być 

obliczany przy zastosowaniu stawki DST 

do tej części. Należy wprowadzić jednolitą 

stawkę DST na poziomie Unii w celu 

uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku. 

Stawka DST powinna zostać ustalona na 

poziomie 3 %, co zapewni odpowiednią 

równowagę między dochodami 

generowanymi przez podatek 

i przychodami odpowiedzialnymi za 

zróżnicowany wpływ DST na 

przedsiębiorstwa o różnych marżach 

zysku. 

(35) Przychody podlegające 

opodatkowaniu powinny być równe 

kwocie łącznych przychodów brutto 

uzyskanych przez podatnika, bez podatku 

od wartości dodanej i innych podobnych 

podatków. Przychody podlegające 

opodatkowaniu powinny być uznawane za 

uzyskane przez podatnika w chwili, gdy 

stają się one należne, bez względu na to, 

czy zostały one faktycznie uiszczone przed 

upływem tego terminu. DST powinien być 

wymagalny w danym państwie 

członkowskim od tej części przychodów 

podlegających opodatkowaniu uzyskanych 

przez podatnika w okresie rozliczeniowym, 

która traktowana jest jako uzyskana w tym 

państwie członkowskim, i powinien być 

obliczany przy zastosowaniu stawki DST 

do tej części.  
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Poprawka  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stawka DST wynosi 3 %. Określenie własnej stawki DST należy do 

państw członkowskich. 

Or. pt 

 

 


