22.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 334/15

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2429,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2015,
Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun
direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja 168 a artiklasta
poikkeava erityistoimenpide
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 291 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Latvia pyysi komissiossa 8 päivänä huhtikuuta 2015 ja 30 päivänä heinäkuuta 2015 saapuneiksi kirjatuilla
kirjeillä lupaa jatkaa tietyin muutoksin direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta,
168 artiklasta ja 168 a artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista rajoittaakseen oikeutta vähentää
arvonlisävero kustannuksista, jotka liittyvät tiettyihin muussa kuin pelkästään yrityskäytössä oleviin
henkilöautoihin.

(2)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Latvian hakemuksen
tiedoksi muille jäsenvaltioille 21 ja 24 päivänä elokuuta 2015 päivätyillä kirjeillä. Komissio on 24 päivänä
elokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Latvialle saaneensa kaikki hakemuksen arviointia varten
tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Direktiivin 2006/112/EY 168 ja 168 a artiklassa vahvistetaan verovelvollisen oikeus vähentää verovelvollisen
verollisia liiketoimiaan varten vastaanottamien tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista maksettu
arvonlisävero. Mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään, että liikeomaisuuden muusta
kuin yrityskäytöstä on suoritettava arvonlisäveroa.

(4)

Latvialle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/191/EU (2) lupa ottaa käyttöön direktiivin
2006/112/EY 395 artiklan 1 kohdan mukaisesti poikkeava toimenpide, jolla rajoitetaan tuotantopanoksiin
sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus 80 prosenttiin tiettyjen muiden kuin pelkästään yrityskäytössä olevien
henkilöautojen ostamisen, liisauksen, yhteisöhankinnan ja tuonnin sekä tällaisiin henkilöautoihin liittyvien
kustannusten osalta, polttoainekustannukset mukaan lukien. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen voimassaolo
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015.

(5)

Latvia toimitti myös neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2013/191/EU 6 artiklan mukaisen kertomuksen, johon
sisältyy vähennysoikeuden rajoittamisen suunnitellun prosenttimäärän tarkastelu. Kyseisen tarkastelun mukaan ja
perustuen tilastotietoihin kaupallisen toiminnan harjoittajien omistuksessa tai hallinnassa olevien sellaisten
kevyiden ajoneuvojen erityisverotuksesta, joita käytetään sekä yksityiseen että yrityksen toimintaan, 80 prosentin
rajoitus olisi laskettava 50 prosenttiin.

(6)

Toimenpiteen mukaista vähennysoikeuden rajoitusta olisi sovellettava arvonlisäveroon, joka koskee tiettyjen
henkilöautojen ostamista, liisausta, yhteisöhankintaa ja tuontia sekä tällaisiin autoihin liittyviä kustannuksia,
polttoainekustannukset mukaan lukien.

(7)

Toimenpidettä olisi sovellettava ainoastaan henkilöautoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään
3 500 kilogrammaa ja joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi. Sellaisten henkilöautojen
muu kuin yrityskäyttö, joiden massa on yli 3 500 kilogrammaa tai joissa on enemmän kuin kahdeksan istuinta
kuljettajan istuimen lisäksi, on katsottava erittäin vähäiseksi niiden luonteen tai sen yritystoiminnan tyypin
vuoksi, jossa niitä käytetään. Olisi laadittava yksityiskohtainen luettelo sentyyppisistä henkilöautoista, jotka
jätetään luvan ulkopuolelle niiden erityiskäytön perusteella.

(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/191/EU, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja
168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide (EUVL L 113, 25.4.2013, s. 11).
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(8)

Latvialle olisi sen vuoksi annettava lupa jatkaa poikkeavan toimenpiteen soveltamista rajoitetun ajan 31 päivään
joulukuuta 2018 asti.

(9)

Jos Latvia katsoo, että poikkeavan toimenpiteen jatkaminen edelleen vuoden 2018 jälkeen on tarpeen, sen olisi
toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018 arviointiraportti, joka sisältää sovellettavaa pro
senttiosuutta koskevan tarkastelun, ja voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö.

(10)

Poikkeuksella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan veron kokonaismäärään, eikä
se vaikuta arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 168 ja 168 a artiklassa säädetään, Latvialle annetaan lupa rajoittaa
50 prosenttiin oikeus vähentää sellaisista henkilöautoista aiheutuvista kustannuksista maksettava arvonlisävero, jotka
eivät ole yksinomaan yrityskäytössä.

2 artikla
Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, Latvia ei saa rinnastaa
vastikkeellisiin palveluihin sellaisen henkilöauton yksityiskäyttöä, joka kuuluu verovelvollisen yrityksen liikeomaisuuteen,
jos kyseiseen autoon sovelletaan tämän päätöksen 1 artiklan mukaista rajoitusta.

3 artikla
Edellä 1 artiklassa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvät kyseisten autojen ostaminen, liisaus, yhteisöhankinta ja tuonti
sekä näiden autojen huoltoon, korjaukseen ja polttoaineeseen liittyvät kustannukset.

4 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan henkilöautoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kilogrammaa ja
joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi.

5 artikla
Edellä olevaa 1 ja 2 artiklaa ei sovelleta seuraaviin henkilöautoluokkiin:
a) jälleenmyyntiä, vuokrausta tai liisausta varten ostetut autot;
b) vastikkeellisessa matkustajaliikenteessä käytettävät autot, mukaan lukien taksipalvelut;
c) tavaroiden kuljetukseen käytettävät autot;
d) ajo-opetuksessa käytettävät autot;
e) vartiointitehtävissä käytettävät autot;
f) pelastusajoneuvoina käytettävät autot;
g) autokaupassa esittelyajoneuvoina käytettävät autot.
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6 artikla
1.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018.

2.
Tässä päätöksessä annetun luvan voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään
31 päivänä maaliskuuta 2018. Pyyntöön on liitettävä kertomus, joka sisältää 1 artiklassa vahvistettua prosenttiosuutta
koskevan tarkastelun.
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2015.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. BAUSCH

