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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 25 września 2006 r.

upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego
odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

(2006/659/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych
– wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27
ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1) W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego
Komisji w dniu 7 kwietnia 2005 r., Zjednoczone Króle-
stwo zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do
odstępstwa od art. 5 ust. 6 oraz art. 11 pkt A ust. 1
lit. b) dyrektywy 77/388/EWG.

(2) Zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 77/388/EWG w dniu
26 października 2005 r. Komisja poinformowała
listownie inne państwa członkowskie o wniosku
złożonym przez Zjednoczone Królestwo. W piśmie
z dnia 27 października 2005 r. Komisja zawiadomiła
Zjednoczone Królestwo, że posiada wszystkie informacje,
które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

(3) Zjednoczone Królestwo chce zmienić odstępstwo przy-
znane decyzją Rady 86/356/EWG z dnia 21 lipca
1986 r. upoważniającą Zjednoczone Królestwo do stoso-
wania środków ryczałtowych w odniesieniu do niepod-
legającego odliczeniu podatku od wartości dodanej
pobieranego od wydatków na paliwo używane w samo-

chodach służbowych (2), która upoważniała Zjednoczone
Królestwo do stosowania szczególnych środków upra-
szczających w celu ryczałtowego obliczania wartości
proporcjonalnej podatku od wartości dodanej (VAT) od
paliwa przeznaczonego do samochodów używanych
w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykorzystywa-
nych również w celach prywatnych. Dzięki tej proce-
durze podatnicy nie są zobowiązani do prowadzenia
szczegółowej ewidencji przejazdów w celu obliczenia
dla każdego samochodu dokładnej kwoty podatku VAT
dla zastosowań prywatnych i służbowych. Korzystanie
przez podatników z nowego proponowanego systemu,
podobnie jak w przypadku wcześniejszego systemu,
będzie odbywało się na zasadzie dobrowolności.

(4) Obecny system opiera się na rodzaju paliwa i wielkości
silnika samochodu. Zjednoczone Królestwo chce udosko-
nalić system i oprzeć go na poziomie emisji dwutlenku
węgla (CO2) dla danego samochodu, ponieważ istnieje
proporcjonalna zależność między poziomem emisji
a zużyciem paliwa, czyli wydatkami na paliwo. Oznacza
to, że skala ryczałtowa oparta na emisji CO2 mogłaby
służyć temu samemu celowi opodatkowania wydatków
na paliwo przeznaczone przez przedsiębiorstwo na cele
prywatne. Zjednoczone Królestwo chce w ten sposób
osiągnąć większą dokładność obliczania kosztów zużycia
prywatnego przez zwiększenie liczby przedziałów
w skali, a tym samym umożliwienie bardziej szczegóło-
wego rozliczenia niż w istniejącym systemie.

(5) Istniejący system umożliwił Zjednoczonemu Królestwu
uproszczenie procedury poboru podatku w odniesieniu
do wydatków na paliwo do samochodów używa
nych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
a proponowany system, oparty na emisji CO2, przyniesie
podobne korzyści. Nowy system będzie lepiej określał
wielkość zużycia na cele prywatne.
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(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją Komisji
2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 212 z 2.8.1986, str. 35.



(6) Upoważnienie powinno być ograniczone w czasie, tak
aby w świetle zdobytych w określonym okresie doświad-
czeń można było ocenić, czy utrzymanie odstępstwa jest
nadal uzasadnione.

(7) Należy uchylić decyzję 86/356/EWG po pewnym czasie,
ale nie później niż w momencie wejścia w życie krajo-
wych przepisów wprowadzających nowy środek szcze-
gólny w celu uniknięcia równoczesnego istnienia
dwóch upoważnień.

(8) Zjednoczone Królestwo powinno poinformować Komisję
o krajowych przepisach wprowadzających nowy szcze-
gólny środek niezwłocznie po ich przyjęciu
i dopilnować, aby nowy środek nie wszedł w życie
przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

(9) Odstępstwo nie ma negatywnego wpływu na dochody
własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1
lit. b) dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Zjednoczone
Królestwo, w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31
grudnia 2015 r., do obliczania na zasadach ryczałtowych
wartości podatku od wartości dodanej dotyczącego wydatków
na paliwo wykorzystywane w celach prywatnych
w samochodach używanych w prowadzeniu działalności gospo-
darczej.

Artykuł 2

Wartość proporcjonalną podatku, o której mowa w art. 1,
wyraża się w wartościach stałych, ustalonych na podstawie
poziomu emisji CO2, odpowiadającego zużyciu paliwa, dla
danego rodzaju pojazdu. Zjednoczone Królestwo dostosowuje
corocznie wartości stałe w celu uwzględnienia zmian w średnich
kosztach paliwa.

Artykuł 3

Korzystanie przez podatników z systemu ustanowionego na
podstawie niniejszej decyzji odbywa się na zasadzie dobrowol-
ności.

Artykuł 4

Uchyla się decyzję 86/356/EWG z dniem 30 kwietnia 2007 r.

Zjednoczone Królestwo informuje Komisję o krajowych przepi-
sach, o których mowa w art. 1, niezwłocznie po ich przyjęciu.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r.

W imieniu Rady
M. PEKKARINEN

Przewodniczący
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