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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu …,

luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 

26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 169 artiklasta poikkeavien 

toimenpiteiden soveltamista tehdyn päätöksen 2007/884/EY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun 

neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt kirjeessään, jonka komission pääsihteeristö on 

kirjannut saapuneeksi 22 päivänä heinäkuuta 2010, lupaa pidentää poikkeavan 

toimenpiteen voimassaoloa, jotta se voisi rajoittaa edelleen vuokraajan tai 

leasingvuokraajan oikeutta vähentää myös muussa kuin yrityskäytössä olevien 

henkilöautojen vuokrauskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero. 

(2) Komissio on ilmoittanut Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä muille jäsenvaltioille 

12 päivänä lokakuuta 2010 päivätyllä kirjeellä. Lisäksi se on ilmoittanut Yhdistyneelle 

kuningaskunnalle 15 päivänä lokakuuta 2010 päivätyllä kirjeellä, että sillä on kaikki 

pyynnön arviointiin tarvittavat tiedot.

(3) Luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan 

a alakohdasta sekä 168 ja 169 artiklasta poikkeavien toimenpiteiden soveltamista 

20 päivänä joulukuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/884/EY1 annettiin 

Yhdistyneelle kuningaskunnalle lupa rajoittaa 50 prosenttiin vuokraajan tai 

leasingvuokraajan oikeus vähentää henkilöauton vuokrauskustannuksiin sisältyvä 

arvonlisävero, kun auto ei ole yksinomaan yrityskäytössä. Lisäksi Yhdistyneelle 

kuningaskunnalle annettiin lupa olla rinnastamatta verovelvollisen vuokraaman tai 

leasingvuokraaman auton yksityiskäyttöä vastikkeellisesti suoritettuihin palveluihin. 

Tämän yksinkertaistavan toimenpiteen ansiosta vuokraajan tai leasingvuokraajan ei tarvitse 

pitää kirjaa yritysautojen yksityiskäytön kilometrimääristä eikä tilittää veroa kunkin auton 

yksityiskäytön kilometrimääristä.
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(4) Yhdistyneen kuningaskunnan antamien tietojen mukaan 50 prosentin vähennys vastaa 

edelleen todellisia olosuhteita sen perusteella, missä määrin kyseisten ajoneuvojen 

vuokraaja tai leasingvuokraaja käyttää niitä yritystarkoituksiin ja muihin kuin 

yritystarkoituksiin. Sen vuoksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle olisi annettava lupa jatkaa 

toimenpiteen soveltamista rajoitetulle ajanjaksolle, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 

2013.

(5) Jos Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että toimenpiteen jatkaminen olisi tarpeen vielä 

vuoden 2013 jälkeen, sen olisi toimitettava komissiolle kertomus, johon sisältyy sovelletun 

prosenttimäärän arviointi, sekä toimenpiteen jatkamista koskeva hakemus viimeistään 

1 päivänä huhtikuuta 2013.

(6) Komissio antoi 29 päivänä lokakuuta 2004 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi, jolla 

muutetaan direktiiviä 77/388/ETY (nykyistä direktiiviä 2006/112/EY) muun muassa 

yhdenmukaistamalla kululuokat, joihin vähennysoikeutta koskevia poikkeuksia voidaan 

soveltaa. Kyseisen ehdotuksen mukaan vähennysoikeutta koskevia poikkeuksia voidaan 

soveltaa moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin. Tässä päätöksessä säädettyjen 

poikkeavien toimenpiteiden voimassaolon olisi päätyttävä päivänä, jona kyseistä 

direktiiviä muuttava direktiivi tulee voimaan, jos kyseinen ajankohta on ennen tässä 

päätöksessä säädettyä päättymispäivää.

(7) Poikkeus ei vaikuta arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(8) Päätöstä 2007/884/EY olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 



17507/10 VHK/mrc 4
DG G1 FI

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/884/EY 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy päivänä, jona tulevat voimaan ne unionin säännöt, joissa 

määritetään, mistä moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista 

arvonlisäveroa ei voida vähentää täysimääräisenä, tai 31 päivänä joulukuuta 2013 sen mukaan, 

kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden jatkamista koskeva hakemus on toimitettava 

komissiolle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Toimenpiteiden voimassaolon jatkamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kertomus, joka 

sisältää arvioinnin prosenttimääräisestä rajoituksesta, jota sovelletaan sellaisten autojen 

vuokrauksesta tai leasingvuokrauksesta kannettavan arvonlisäveron vähennysoikeuteen, jotka eivät 

ole yksinomaan yrityskäytössä.".

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.
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3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


