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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0876/2011, внесена от Dennis von Heimburg, с германско
гражданство, от името на „Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen“, относно ДДС върху пластичната хирургия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че германските данъчни органи считат, че 
пластична/козметична хирургична операция, при която лечебната цел не е основна, не 
трябва да се счита за медицинско лечение и следователно подлежи на облагане с ДДС. 
С други думи ДДС трябва да се плаща за всички операции, разходи за които не се 
възстановяват от здравноосигурителната каса. Според вносителя на петицията 
положението в много други държави членки на ЕС е различно и поради това според 
него това е случай на неравно третиране и нарушаване на конкуренцията. Наред с 
другото, това води до нежелан медицински туризъм и дискриминация срещу жените. 
Вносителят на петицията счита, че е необходим стандартен европейски регламент за 
ДДС, основан на стандартно определение за медицинско лечение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Петицията

По същество, вносителят на петицията критикува начисляването на ДДС върху 
пластичните хирургически услуги в Германия. Според него тези услуги подлежат на 
облагане с ДДС по силата на германския закон за ДДС, който приема, че козметичните 
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и пластични операции не трябва да се смятат за операции, извършвани с терапевтична 
цел.

Забележки на Комисията

Дял IX от Директивата за ДДС1 урежда освобождаването от ДДС на някои категории 
сделки. 

Глава 2 от нея урежда освобождаването от ДДС на някои дейности от обществен 
интерес.

В член 132, параграф 1, буква б) е предвидено задължително освобождаване за 
„болничната и медицинската помощ и тясно свързаните с тях дейности, извършвани 
от публично-правни субекти, или при социални условия, сравними с приложимите за 
публично-правните субекти, от болници, терапевтични или диагностични медицински 
центрове и други надлежно признати заведения с подобен характер“.

В допълнение към това съгласно член 132, параграф 1, буква в) съществува по-
нататъшно задължително освобождаване за „предоставянето на медицинска помощ 
при упражняване на медицински и парамедицински професии, определени от 
съответната държава членка“.

Освобождаването от ДДС се отнася само за медицинската помощ за хора с 
терапевтична цел, т.е. с цел диагностициране, третиране и ако е възможно лечение на 
болести или здравословни проблеми.2 Прилагането на критериите, определени от Съда 
на ЕС относно прилагането на подобно освобождаване от ДДС в този случай, обаче 
следва да се извършва в рамките на отношенията между пациента и лицето, 
предоставящо помощ, основани на поверителността на медицинската информация.

Това е в съответствие със съдебната практика на Съда. Той е поставил ограничения 
върху това освобождаване от ДДС, което смята, че следва да бъде насочено към 
опазването, поддържането или възстановяването на здравето на пациента. Само когато 
професионалните услуги, извършвани от медицински експерти служат за цели 
различни от горепосочените, тогава те попадат извън обхвата на дейностите, 
освободени от ДДС.  

Освобождаването на медицинската помощ от ДДС по силата на Директивата за ДДС не 
покрива всички дейности, извършвани при упражняването на медицинските професии. 
Според Съда посоченото по-горе освобождаване от ДДС се прилага само за дейности, 
извършвани с цел превенция, третиране и лечение на болести или здравословни 
проблеми. 

Като взе предвид принципа, че която и да е разпоредба за освобождаване от ДДС 
следва да се тълкува стриктно, а услугите, които не са с терапевтична цел следва да 
бъдат изключени от обхвата на дейностите, освободени от ДДС и следователно 
                                               
1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка 

върху добавената стойност, ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1–118.
2 Дело C-106/05 L.u.P при параграф 27; Дело C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, параграф 48.
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подлежат на облагане с ДДС.1 Като взе предвид целта им, облагането на тези услуги 
с ДДС не е в противоречие с целта за намаляване на разходите за здравни грижи и 
превръщането им в по-достъпни за хората.2

Независимо, че се извършва от квалифициран практикуващ лекар, когато пластичната 
хирургия се предприема само с козметична цел и няма някаква терапевтична цел, не се 
прилага освобождаване от ДДС. Съдът постанови, че „следователно услугите, 
извършени при упражняване на тези професии продължават да са предмет на 
общото правило, което ги прави обект на облагане с ДДС (...), ако не отговарят на 
концепцията за „предоставяне на медицинска помощ“, или на условията за друг вид 
освобождаване от ДДС, предвидено от тази директива.“3

Параграф 1 (1) (1) от германския Закон за ДДС (наричан по-долу: UStG) предвижда 
доставката на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчнозадължено лице в 
рамките на територията на страната да подлежи на облагане с ДДС.

Параграф 4 (14) на UStG включва освобождаването от ДДС, предвидено в член 132, 
параграф 1, букви б) и в) от Директивата за ДДС.

Според наличната информация, германският закон за ДДС и прилагането му от 
данъчните органи и от националните съдилища4 гарантира, че на освобождаване от 
ДДС подлежат само онези услуги, които са с терапевтичен характер и имат за цел 
превенция, диагностика и лечение на болести. 

Следователно няма признаци, че Германия е в нарушение на правото на ЕС.

Според тълкуването от страна на Съда относно освобождаването от ДДС, предвидено в 
член 132, параграф 1, букви б) и в) от Директивата за ДДС, държавите членки са 
длъжни да предоставят освобождаване от данъци само в онези случаи, при които се 
предприемат козметични/пластични хирургически услуги с терапевтична цел и тази 
терапевтична цел се счита за необходима медицинска помощ.

Доколкото вносителят на петицията смята, че има държави членки, които не спазват 
горепосочените принципи, определени от Съда, той се приканва да представи 
допълнителна информация, за да обоснове своите опасения.

Заключение

Предоставената от вносителя на петицията информация не доказва наличие на 
нарушение на правото на ЕС. 

                                               
1 Дело C-384/98 D. v W., параграфи 18 и 19.
2 Дело C-212/01 Unterpertinger, параграф 41.
3 Дело C-212/01 Unterpertinger, параграф 35.
4 Наскоро Bundesfinanzhof, Заповед от 24 октомври 2011 г. XI Б 54/11 с допълнителни препратки.


