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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0876/2011 af Dennis von Heimburg, tysk statsborger, for 
"Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen", om moms på 
plastikkirurgi

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at det tyske skattevæsen mener, at et plastisk-æstetisk indgreb, hvor det 
ikke er det terapeutiske formål, der er det vigtigste, ikke kan betragtes som lægehjælp og 
derfor er momspligtigt. Med andre ord skal der betales moms af alle indgreb, der ikke betales 
af sygekassen. Ifølge andrageren er situationen anderledes i de fleste andre EU-
medlemsstater, og derfor er der ifølge ham tale om forskelsbehandling og forvridning af 
konkurrencen. Dette fører bl.a. til uønsket medicinsk turisme og forskelsbehandling af 
kvinder. I henhold til andrageren er der behov for en ensartet momsordning baseret på en 
ensartet definition af lægehjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andragendet

Andrageren kritiserer grundlæggende den moms, der er pålagt plastikkirurgiske ydelser i 
Tyskland. Ifølge andrageren er disse ydelser pålagt moms i henhold til den tyske 
momslovgivning, hvor det formodes, at kosmetiske og plastikkirurgiske indgreb ikke har et 
terapeutisk formål.
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Kommissionens bemærkninger

Afsnit IX i momsdirektivet1 omhandler afgiftsfritagelser for visse kategorier af transaktioner.  

Kapitel 2 omhandler afgiftsfritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen 
interesse.

I artikel 132, stk. 1, litra b, er der fastsat en obligatorisk fritagelse for "hospitalsbehandling og 
pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under 
sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for 
lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner".

Derudover indeholder artikel 132, stk. 1, litra c, en yderligere obligatorisk fritagelse for 
"behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv, som 
fastsat af den pågældende medlemsstat".

Fritagelsen finder kun anvendelse på behandling af personer med et terapeutisk formål, dvs. 
med henblik på at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme2. 
Anvendelsen af de kriterier, som EU-Domstolen har fastsat til indførelse af sådanne 
fritagelser, skal imidlertid i dette tilfælde fungere inden for rammerne af et lægeligt 
fortrolighedsforhold mellem patienten og den person, der udfører behandlingen.

Dette er i overensstemmelse med Domstolens retspraksis. Domstolen har fastsat 
begrænsninger for denne fritagelse som havende til formål at beskytte, fastholde eller 
retablere en persons sundhedstilstand. Det er kun, når de professionelle ydelser, der ydes af 
lægelige eksperter som sådan, tjener formål ud over disse, at de ikke hører under fritagelsens 
anvendelsesområde.  

Fritagelsen i henhold til momsdirektivet i forbindelse med lægelige ydelser dækker ikke alle 
transaktioner, der udføres i udøvelsen af lægegerningen. Ifølge Domstolen finder ovenstående 
fritagelser kun anvendelse på transaktioner, der udføres for at forebygge, behandle og kurere 
sygdomme eller lidelser. 

Ydelser uden et sådant terapeutisk formål må derfor i betragtning af princippet om, at enhver 
bestemmelse, der har til formål at indføre en fritagelse for omsætningsafgift, udelukkes fra 
fritagelsens anvendelsesområde, hvorfor de er momspligtige3. Under hensyntagen til deres 
formål er opkrævningen af moms for disse ydelser ikke i strid med målsætningen om at holde 
de medicinske omkostninger nede og gøre ydelserne mere tilgængelige for den enkelte4.  

Desuagtet at ydelserne udføres af en kvalificeret læge, finder fritagelsen ikke anvendelse, hvis 
de plastikkirurgiske ydelser er udført alene af kosmetiske hensyn og ikke har noget 
terapeutisk formål. Domstolen har fastsat følgende: "Det følger heraf, at ydelser, der udføres 

                                               
1  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EUT L 347, 
11.12.2006, s. 1–118.
2 Sag C-106/05 L.u.P., punkt 27. Sag C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, punkt 48.
3  Sag C-384/98 D. v W., punkt 18 og 19.
4  Sag C-212/01 Unterpertinger, punkt 41.
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som led i udøvelsen af disse erhverv henhører under den generelle regel om pligt til at betale 
moms (…), såfremt de ikke svarer til begrebet "behandling af personer" eller udtryk i enhver 
anden fritagelsesbestemmelse i direktivet"1.

§ 1(1)(1) i den tyske momslov (i det følgende benævnt UStG) fastsætter, at levering af varer 
og tjenesteydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en 
afgiftspligtig person, er momspligtigt.

I § 4, stk. 14, UStG, inkorporeres fritagelsen i artikel 132, stk. 1, litra b og c, i 
momsdirektivet.

Ifølge de oplysninger, der er til rådighed, sikres det med den tyske momslovgivning og 
anvendelsen heraf af skattemyndighederne og de nationale domstole2, at det udelukkende er 
ydelser, der har et terapeutisk formål og til formål at forebygge, diagnosticere og behandle 
sygdomme, som hører under afgiftsfritagelsens anvendelsesområde.  

Der er derfor ikke noget, som tyder på, at Tyskland overtræder EU-lovgivningen.

I henhold til Domstolens fortolkning af fritagelsen i artikel 132, stk. 1, litra b og c, i 
momsdirektivet skal medlemsstaterne udelukkende fritage ydelser for moms i de tilfælde, 
hvor de kosmetiske/plastikkirurgiske ydelser udføres med et terapeutisk formål, og at dette 
terapeutiske formål betragtes som en nødvendig behandling. 

Da andrageren mener, at der er medlemsstater, som ikke følger de nævnte principper som 
fastsat af Domstolen, opfordres han til at fremlægge yderligere oplysninger for at underbygge 
sin klage og bekymring.

Konklusion

De oplysninger, som andrageren har indsendt, godtgør ikke en overtrædelse af EU-
lovgivningen."

                                               
1  Sag C-212/01 Unterpertinger, punkt 35.
2  For nylig, Bundesfinanzhof, bekendtgørelse af 24. oktober 2011–XI B 54/11 - med yderligere referencer.


