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Ändringsförslag  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0428/2018 

Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 35 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Beskattningsbara intäkter bör 

motsvara den beskattningsbara personens 

totala bruttointäkter, exklusive 

mervärdesskatt och andra liknande skatter. 

Beskattningsbara intäkter bör anses ha 

erhållits av en beskattningsbar person vid 

den tidpunkt då de förföll till betalning, 

oavsett om de faktiskt har betalats till dess 

eller inte. Skatten på digitala tjänster bör 

vara beskattningsgrundande i en 

medlemsstat för den del av de 

beskattningsbara intäkter som erhållits av 

en beskattningsbar person under en 

beskattningsperiod och som anses ha 

erhållits i den medlemsstaten, och bör 

beräknas genom att satsen för skatten på 

digitala tjänster tillämpas på den andelen. 

För att undvika snedvridning på den inre 

marknaden bör det finnas en gemensam 

sats för skatten på digitala tjänster i 

unionen. Satsen för skatten på digitala 

tjänster bör fastställas till 3 %, vilket 

motsvarar en lämplig avvägning mellan 

de intäkter som genereras av skatten och 

tar hänsyn till att skatten har olika 

inverkan på företag beroende på deras 

vinstmarginaler. 

(35) Beskattningsbara intäkter bör 

motsvara den beskattningsbara personens 

totala bruttointäkter, exklusive 

mervärdesskatt och andra liknande skatter. 

Beskattningsbara intäkter bör anses ha 

erhållits av en beskattningsbar person vid 

den tidpunkt då de förföll till betalning, 

oavsett om de faktiskt har betalats till dess 

eller inte. Skatten på digitala tjänster bör 

vara beskattningsgrundande i en 

medlemsstat för den del av de 

beskattningsbara intäkter som erhållits av 

en beskattningsbar person under en 

beskattningsperiod och som anses ha 

erhållits i den medlemsstaten, och bör 

beräknas genom att satsen för skatten på 

digitala tjänster tillämpas på den andelen.  

Or. pt 
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Miguel Viegas, Jiří Maštálka 
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Paul Tang 

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skattesatsen för skatten på digitala tjänster 

ska vara 3 %. 
Varje medlemsstat fastställer själv sin 

skattesats för skatten på digitala tjänster. 

Or. pt 

 

 


