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RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den

om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket

att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169

i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt1, särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

  

1 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
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av följande skäl:

(1) Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat 

den 22 juli 2010 ansökte Förenade kungariket om att få fortsätta att tillämpa en avvikelse 

som innebär en fortsatt begränsning av avdragsrätten för mervärdesskatt för hyrestagare 

och leasetagare när det gäller kostnader för hyra eller leasing av sådana personbilar som 

inte enbart används för yrkesmässigt bruk.

(2) Kommissionen informerade övriga medlemsstater om Förenade kungarikets ansökan 

genom en skrivelse av den 12 oktober 2010. Genom en skrivelse av den 15 oktober 2010 

underrättade kommissionen Förenade kungariket om att den hade alla nödvändiga 

uppgifter för att kunna handlägga ansökan.

(3) Genom rådets beslut 2007/884/EG av den 20 december 2007 om bemyndigande för 

Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 

168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tilläts 

Förenade kungariket begränsa avdragsrätten för ingående mervärdesskatt till 50 % för 

hyrestagare och leasetagare när det gäller kostnader för hyra eller leasing av sådana 

personbilar som inte enbart används för yrkesmässigt bruk. Förenade kungariket gavs 

också tillstånd att inte betrakta beskattningsbara personers privata bruk av bilar som hyrs 

eller leasas för yrkesmässigt bruk som tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Genom 

denna förenklingsåtgärd slipper hyrestagaren eller leasetagaren bokföra den sträcka som 

körs privat med företagets bilar och att för beskattningsändamål redovisa den privata 

körsträckan för varje bil.

  

1 EUT L 346, 29.12.2007, s. 21.
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(4) Enligt de uppgifter som Förenade kungariket lämnat motsvarar begränsningen på 50 % 

fortfarande de faktiska omständigheterna när det gäller hyrestagares och leasetagares 

yrkesmässiga användning i förhållande till deras övriga användning av fordonen i fråga. 

Förenade kungariket bör därför bemyndigas att tillämpa åtgärden under ytterligare en 

begränsad period, till och med den 31 december 2013.

(5) Om Förenade kungariket anser att en ytterligare förlängning efter 2013 är nödvändig, bör 

en rapport som inbegriper en översyn av den procentsats som tillämpas, tillsammans med 

ansökan om förlängning, lämnas till kommissionen senast den 1 april 2013.

(6) Den 29 oktober 2004 antog kommissionen ett förslag till rådsdirektiv om ändring av 

direktiv 77/388/EEG, numera direktiv 2006/112/EG, som innehåller bestämmelser om en 

harmonisering av de kategorier av utgifter som kan omfattas av undantag från avdragsrätt. 

Enligt detta förslag kan undantag från avdragsrätt komma att gälla motordrivna vägfordon. 

De avvikelser som anges i detta beslut bör upphöra att gälla den dag det ändringsdirektivet 

träder i kraft, om den dagen infaller tidigare än den sista giltighetsdag som anges i det här 

beslutet.

(7) Avvikelsen inverkar inte på de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(8) Beslut 2007/884/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Artikel 3 i beslut 2007/884/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Detta beslut ska upphöra att gälla den dag unionsregler om vilka utgifter för motordrivna 

vägfordon som inte medför rätt till fullt avdrag för mervärdesskatt träder i kraft, eller 

den 31 december 2013, beroende på vilket av dessa datum som infaller först.

Ansökan om förlängning av de åtgärder som avses i detta beslut lämnas in till 

kommissionen senast den 1 april 2013.

Ansökan om förlängning av dessa åtgärder ska åtföljas av en rapport som innehåller en 

översyn av den procentuella begränsning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt 

för hyra eller leasing av bilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.



17507/10 AKI/rc 5
DG G1 SV

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande


