
A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés

alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

(2007/884/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 95/252/EK (2), majd a 98/198/EK határozat (3) engedé-
lyezte az Egyesült Királyság számára azt, hogy 50 %-ra
korlátozza a bérbevevővel vagy lízingbe vevővel szemben
a nem kizárólag üzleti célra használt személygépkocsik
bérlése vagy lízingje utáni héa-levonási jogot. Az Egyesült
Királyság számára azt is engedélyezték, hogy ne ellen-
érték fejében nyújtott szolgáltatásként kezelje az adóalany
által üzleti célból bérelt vagy lízingelt gépjármű magán-
célú használatát. Ez az egyszerűsítő intézkedés megszün-
tette annak szükségességét, hogy a bérbevevőnek vagy
lízingbe vevőnek nyilvántartást kelljen vezetnie a szolgá-
lati gépjárművel megtett kilométerekről és minden egyes
gépjármű esetében a ténylegesen megtett magáncélú kilo-
méterek alapján kelljen az adót elszámolnia.

(2) Az Egyesült Királyság a Bizottság Főtitkárságán 2007.
február 5-én nyilvántartásba vett levelében kérelmezte a
szóban forgó – 2007. december 31-én hatályát vesztő –

eltérés érvényességének meghosszabbítását.

(3) A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének
megfelelően a Bizottság 2007. október 15-én kelt leve-
lében tájékoztatta a többi tagállamot az Egyesült
Királyság kérelméről. A Bizottság 2007. október 17-én
kelt levelében értesítette az Egyesült Királyságot arról,
hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges
valamennyi információ.

(4) Azok a jogi és tényállásbeli körülmények, amelyek az
eltérés alkalmazására szóló engedély megadását indo-
kolták, nem változtak és még mindig relevánsak.

(5) 2004. október 29-én a Bizottság a 77/388/EGK irányelv,
jelenleg 2006/112/EK irányelv módosításáról szóló
tanácsi irányelvre tett javaslatot, amely azon kiadási kate-
góriák összehangolását tartalmazza, amelyek esetében a
levonási jog tekintetében eltérést lehet alkalmazni.
A javaslat értelmében a motoros közúti járművek esetén
is lehet a levonási jog tekintetében eltérést alkalmazni.
Indokolt tehát a felhatalmazást az említett irányelv
hatálybalépésének időpontjáig meghosszabbítani. A felha-
talmazás azonban legkésőbb 2010. december 31-én
abban az esetben is hatályát veszti, ha az említett irányelv
eddig az időpontig nem lépne hatályba, annak érdekében,
hogy az üzleti- és magáncélú használat százalékos
megoszlásának tükrében meg lehessen ítélni az említett
határozat szükségességét.

(6) Az eltérés hatályának meghosszabbítása nem érinti
hátrányosan az Európai Közösségek héából származó
saját forrásait.

(7) Az ügy sürgősségére tekintettel kivételt kell biztosítani az
Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közös-
séget létrehozó szerződéshez és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti
parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről
szóló jegyzőkönyv I.3. bekezdésében említett hathetes
időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. és 169. cikkétől eltérve, az Egye-
sült Királyság felhatalmazást kap, hogy a bérbevevővel vagy
lízingbe vevővel szemben 50 %-ra korlátozza a héa-levonási
jogot a nem kizárólag üzleti célra használt gépjárművekkel
kapcsolatos kiadások esetében.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától
eltérve az Egyesült Királyság felhatalmazást kap, hogy ne ellen-
érték fejében nyújtott szolgáltatásként kezelje az adóalany által
üzleti célból bérelt vagy lízingelt gépjármű magáncélú haszná-
latát.

HU2007.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/21

(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel
(HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 159., 1995.7.11., 19. o.
(3) HL L 76., 1998.3.13., 31. o. A legutóbb a 2004/855/EK határozattal

(HL L 369., 2004.12.16., 61. o.) módosított irányelv.



3. cikk

Ezt a határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a határozat azon a napon veszti hatályát, amikor hatályba lépnek azok a közösségi szabályok, amelyek
meghatározzák, hogy a motoros közúti gépjárművekkel kapcsolatos mely költségeket terhelő héa nem
vonható le teljes mértékben, de legkésőbb 2010. december 31-én.

4. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről
az elnök

F. NUNES CORREIA

HUL 346/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.29.


