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5.12.2018 A8-0428/62 

Alteração  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Relatório sobre a proposta de diretiva relativa ao sistema comum de imposto sobre os serviços 

digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 35 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) As receitas tributáveis deverão ser 

iguais ao total das receitas brutas obtidas 

por um sujeito passivo, líquidas do imposto 

sobre o valor acrescentado e de outros 

impostos similares. As receitas tributáveis 

deverão ser reconhecidas como tendo sido 

obtidas por um sujeito passivo à data do 

seu vencimento, independentemente de 

terem sido efetivamente pagas até então. O 

ISD deverá ser exigível num Estado-

Membro proporcionalmente às receitas 

tributáveis obtidas por um sujeito passivo 

num período de tributação que sejam 

tratadas como tendo sido obtidas no 

Estado-Membro em causa e deverá ser 

calculado aplicando a taxa de ISD nessa 

proporção. Deverá existir uma única taxa 

de ISD a nível da União para evitar 

distorções no Mercado Único. A taxa de 

ISD deverá ser fixada em 3 %, o que 

proporciona um equilíbrio adequado 

entre as receitas geradas pelo imposto e a 

contabilização do impacto distintivo do 

ISD em empresas com diferentes margens 

de lucro. 

(35) As receitas tributáveis deverão ser 

iguais ao total das receitas brutas obtidas 

por um sujeito passivo, líquidas do imposto 

sobre o valor acrescentado e de outros 

impostos similares. As receitas tributáveis 

deverão ser reconhecidas como tendo sido 

obtidas por um sujeito passivo à data do 

seu vencimento, independentemente de 

terem sido efetivamente pagas até então. O 

ISD deverá ser exigível num Estado-

Membro proporcionalmente às receitas 

tributáveis obtidas por um sujeito passivo 

num período de tributação que sejam 

tratadas como tendo sido obtidas no 

Estado-Membro em causa e deverá ser 

calculado aplicando a taxa de ISD nessa 

proporção.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Alteração  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Relatório sobre a proposta de diretiva relativa ao sistema comum de imposto sobre os serviços 

digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 8.º 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A taxa de ISD é de 3 %. Cabe a cada Estado-Membro definir a sua 
taxa de ISD. 

Or. pt 

 

 


