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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 18.)

az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26.
cikke (1) bekezdése a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő

felhatalmazásáról

(2007/441/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Bizottság Főtitkárságán 2006. október 11-én iktatott,
2006. október 9-i levelében Olaszország felhatalmazást
kért a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-
rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977.
május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (2) azon rendel-
kezéseitől eltérő intézkedések bevezetésére, melyek egy
adóalanynak a beszerzések után fizetett héa levonásának
jogát és a vállalkozás vagyonának magáncélra történő
felhasználása esetén az adóleszámítást szabályozzák.

(2) A 2006/112/EK irányelv a 77/338/EGK irányelv irányelv
helyébe lépett.

(3) A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének
megfelelően a Bizottság 2007. február 28-i keltezésű

levelében továbbította a többi tagállamnak Olaszország
kérelmét. A Bizottság 2006. november 21-i keltezésű
levelében értesítette Olaszországot, hogy birtokában van
a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi
információnak.

(4) A 2006/112/EK irányelv 168. cikke meghatározza, hogy
egy adóalanynak joga van az adóköteles ügyletei során az
általa igénybe vett árukra és szolgáltatásokra kivetett héa
levonására. A szóban forgó irányelv 26. cikke (1) bekez-
désének a) pontja tartalmazza azt a követelményt, hogy
le kell vonni a héát, ha egy vállalkozás vagyonát magán-
célra használják.

(5) Nehéz pontosan meghatározni a járművek magáncélú
felhasználását és még ha lehetséges is, a mechanizmus
gyakran nagy terhekkel jár. A kért intézkedések keretében
a nem kizárólag üzleti célokra használt járművek
esetében – néhány kivételtől eltekintve – a levonható
héa összegét átalányszázalékban kell megállapítani. A
jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az olasz
hatóságok úgy vélik, hogy 40 %-os adómérték indokolt.
Egyúttal a kettős adózás elkerülésére a magáncélú jármű-
használat esetében fel kell függeszteni a héa-levonásra
vonatkozó követelményt, ha a jármű e korlátozás hatálya
alá esik. Ezen intézkedések a héa-kivetésre vonatkozó
eljárás egyszerűsítésének és a pontatlan nyilvántartásokon
keresztül történő adókijátszás megelőzésének szükséges-
ségével indokolhatók.

(6) Időben korlátozni kell ezen eltérő intézkedéseket ahhoz,
hogy értékelni lehessen hatékonyságukat és a megfelelő
százalékot, mivel a javasolt százalék az üzleti célú
felhasználásra vonatkozó kezdeti megállapításokon
alapul.
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(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2006/138/EK irányelvvel
(HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.



(7) 2004. november 4-én a Bizottság a 77/388/EGK irány-
elvet módosító tanácsi irányelvre (a jelenlegi
2006/112/EK) tett javaslatot a héalevonás jogát ille-
tően (1). Az eltérő intézkedéseknek a javasolt irányelv
hatálybalépésekor kell véget érniük, amennyiben ez
korábbi időpontot jelent, mint az e határozatban megál-
lapított időpont,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérve Olaszország
felhatalmazást kap, hogy 40 %-ra korlátozza a héa-levonási
jogot a nem kizárólag üzleti célra használt motoros közúti
járművekkel kapcsolatos kiadások esetében.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától
eltérve Olaszországot továbbá arra kérik, hogy egy adóalany
vállalkozási vagyonának részét képező személygépkocsik
magáncélú használatát ne tekintse ellenérték fejében nyújtott
szolgáltatásnak, amennyiben az adott jármű e határozat értel-
mében a levonási jogra vonatkozó korlátozás hatálya alá esik.

3. cikk

A járművekre vonatkozó kiadások nem tartoznak az e határo-
zattal engedélyezett levonási jog korlátozása alá, amennyiben a
jármű a következő kategóriák egyikébe tartozik:

— a jármű az adóalany munkaeszközeit képező járművek
egyike,

— a járművet taxiként használják,

— a járművet oktatási célra használják autósiskolában,

— a járművet bérbeadás vagy lízing céljára használják,

— a járművet kereskedelmi ügynökök használják.

4. cikk

A kapcsolódó kiadásokhoz tartoznak a jármű beszerzésével
kapcsolatos kiadások, beleértve az összeszerelés és a hasonló
tevékenységek kiadásait, a gyártás, a Közösségen belüli
beszerzés, a behozatal, a lízing vagy bérlet, az átalakítás, a
javítás vagy karbantartás kiadásait, és olyan beszerzési vagy
szolgáltatási kiadásokat, melyek a járművekkel és azok haszná-
latával kapcsolatosak, beleértve a kenőanyagokat és az üzema-
nyagokat.

5. cikk

Az 1. és 2. cikk minden olyan motoros járműre vonatkozik,
mely nem mezőgazdasági vagy erdőgazdasági vontató, és mely
rendszerint közúti személy- vagy áruszállításra használatos, a
megengedett 3 500 kg összsúlyt nem haladja meg, és a veze-
tőülésen kívül nem rendelkezik nyolcnál több üléssel.

6. cikk

Az e határozat alkalmazásának első két évét vizsgáló értékelést
– beleértve az alkalmazott százalékkorlátozás felülvizsgálatát – e
határozat hatálybalépésének második évét követően kell benyúj-
tani a Bizottsághoz, legkésőbb 2009. december 31-ig.

7. cikk

E határozat azon közösségi szabályok hatálybalépésének napján,
melyek meghatározzák, hogy a motoros közúti járművekkel
kapcsolatban mely költségek nem vonhatók le teljes mértékben
a hozzáadottérték-adóból, de legkésőbb 2010. december 31-én,
hatályát veszti.

8. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 18-án.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER
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(1) HL C 24., 2005.1. 29., 10. o.


