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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 18 czerwca 2007 r.

upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26
ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od

wartości dodanej

(2007/441/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo-
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W piśmie z dnia 9 października 2006 r., które wpłynęło
do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 11 paździer-
nika 2006 r., Włochy wniosły o upoważnienie do wpro-
wadzenia środków stanowiących odstępstwo od prze-
pisów dyrektywy 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: ujedno-
licona podstawa wymiaru podatku (2), regulujących
prawo podatnika do odliczenia VAT płaconego od zaku-
pionych towarów i usług oraz przepisów nakładających
wymóg opodatkowania składników majątku przedsię-
biorstwa używanych do celów prywatnych.

(2) Dyrektywa 77/388/WE została zastąpiona dyrektywą
2006/112/WE.

(3) Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE,
pismem z dnia 28 lutego 2007 r. Komisja przekazała
pozostałym państwom członkowskim wniosek złożony
przez Włochy. Pismem z dnia 21 listopada 2006 r.
Komisja zawiadomiła Włochy, że posiada wszystkie

informacje, które uznaje za niezbędne dla rozpatrzenia
wniosku.

(4) Artykuł 168 dyrektywy 2006/112/WE ustanawia prawo
podatnika do odliczenia VAT nałożonego na dostarczane
mu towary i świadczone na jego rzecz usługi, które są
wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji
podatnika. Artykuł 26 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy zawiera
wymóg rozliczania się z VAT w przypadku użycia skład-
ników majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych.

(5) Trudne jest dokładne określenie zakresu wykorzysty-
wania pojazdów do celów prywatnych, a nawet jeśli
jest to możliwe, procedura jest często skomplikowana.
W ramach środków, których dotyczy wniosek, kwota
podatku VAT podlegająca odliczeniu w przypadku
pojazdów, które nie są używane wyłącznie do celów
działalności gospodarczej, powinna, z pewnymi wyjąt-
kami, stanowić zryczałtowany odsetek. W oparciu
o obecnie dostępne informacje władze Włoch uznają,
że stawka 40 % jest właściwa. Jednocześnie w celu unik-
nięcia podwójnego opodatkowania wymóg rozliczenia się
z VAT w przypadku wykorzystywania pojazdu do celów
prywatnych powinien być zawieszony, jeśli pojazd
podlega powyższemu ograniczeniu. Środki te mogą być
uzasadnione potrzebą uproszczenia procedury poboru
VAT i zapobieżenia uchylaniu się od płacenia podatków
wynikającemu z niewłaściwego prowadzenia dokumen-
tacji.

(6) Środki stanowiące odstępstwo powinny być czasowo
ograniczone, aby można było ocenić ich skuteczność
oraz stwierdzić, czy określony odsetek jest odpowiedni,
ponieważ pierwotna jego wysokość opiera się na wstęp-
nych ustaleniach dotyczących użycia do celów działal-
ności gospodarczej.
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(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).

(2) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 129).



(7) W listopadzie 2004 r. Komisja przedstawiła wniosek
dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
77/388/EWG, obecnie dyrektywę 2006/112/WE,
w odniesieniu do prawa do odliczania podatku VAT (1).
Środki stanowiące odstępstwo powinny wygasnąć
z chwilą wejścia proponowanej dyrektywy w życie, jeśli
nastąpi ono wcześniej niż data określona w decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE
niniejszym upoważnia się Włochy do ograniczenia do 40 %
prawa do odliczenia podatku VAT nakładanego na wydatki
związane z pojazdami silnikowymi, które nie są wykorzysty-
wane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy
2006/112/WE zobowiązuje się Włochy do tego, aby nie trak-
towały użycia pojazdu stanowiącego składniki majątku przed-
siębiorstwa podatnika do celów prywatnych, jako świadczenia
usług, jeżeli na mocy niniejszej decyzji pojazd ten podlega
ograniczeniu prawa do odliczenia VAT.

Artykuł 3

Wydatki związane z pojazdami są wyłączone z ograniczenia
prawa do odliczenia, zgodnie z niniejszą decyzją, jeśli pojazd
należy do jednej z poniższych kategorii:

— pojazd stanowi jedno z narzędzi pracy podatnika w ramach
wykonywania jego działalności;

— pojazd jest używany jako taksówka;

— pojazd jest używany do celów szkoleniowych przez szkołę
nauki jazdy;

— pojazd jest używany do celów wynajmu lub leasingu;

— pojazd jest używany przez przedstawicieli handlowych.

Artykuł 4

Wydatki związane z pojazdami obejmują koszty zakupu
pojazdu, w tym wydatki związane z montażem i podobne,
produkcją, nabyciem wewnątrzwspólnotowym, przywozem,
leasingiem lub wynajmem, przeróbkami, naprawą lub konser-
wacją i wydatki związane z dostawami towarów lub świadcze-
niem usług związanych z pojazdami i korzystaniem z nich,
w tym smarów i paliwa.

Artykuł 5

Artykuły 1 i 2 mają zastosowanie do wszystkich pojazdów
silnikowych, z wyjątkiem ciągników rolniczych lub leśnych,
które z reguły są używane do przewozu osób lub rzeczy po
drogach, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza
3 500 kg i które, oprócz siedzenia kierowcy, mają nie więcej
niż osiem miejsc siedzących.

Artykuł 6

Ocena obejmującą pierwsze dwa lata stosowania niniejszej
decyzji, w tym przegląd stosowanego ograniczenia procento-
wego, jest przedstawiana Komisji po upływie dwóch lat obowią-
zywania niniejszej decyzji, jednak nie później niż do dnia
31 grudnia 2009 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wygasa z dniem wejścia w życie przepisów
wspólnotowych określających rodzaj wydatków związanych
z pojazdami silnikowymi, w których przypadku odliczenie
podatku VAT podlega ograniczeniom, i nie później niż
z dniem 31 grudnia 2010 r.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 24 z 29.1.2005, str. 10.


