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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0876/2011, του Dennis von Heimburg, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen» (Ένωση Γερμανών Πλαστικών Χειρουργών), σχετικά με τον 
ΦΠΑ που επιβάλλεται στην πλαστική χειρουργική

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι μια επέμβαση 
πλαστικής/αισθητικής χειρουργικής, της οποίας ο βασικός σκοπός δεν είναι απαραίτητα 
θεραπευτικός, δεν πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στην ιατρική περίθαλψη και πρέπει, ως εκ 
τούτου, να υπάγεται στον ΦΠΑ. Με άλλα λόγια, ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται για όλες τις 
επεμβάσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται επιστροφή από το ταμείο υγειονομικής 
ασφάλισης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατάσταση είναι διαφορετική στα περισσότερα 
από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για 
περίπτωση άνισης μεταχείρισης και στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η κατάσταση αυτή 
οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε ανεπιθύμητο ιατρικό τουρισμό και διακρίσεις σε βάρος των 
γυναικών. Ο αναφέρων πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης μίας πρότυπης ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ η οποία θα βασίζεται σε έναν πρότυπο ορισμό της ιατρικής 
περίθαλψης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η αναφορά
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Ουσιαστικά, ο αναφέρων επικρίνει το καθεστώς μεταχείρισης των υπηρεσιών πλαστικής 
χειρουργικής στη Γερμανία σε σχέση με τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εν λόγω 
υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ σύμφωνα με την 
οποία οι επεμβάσεις αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής θεωρούνται ότι δεν έχουν 
θεραπευτικό σκοπό.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο τίτλος IX της οδηγίας για τον ΦΠΑ1 διέπει τις περιπτώσεις απαλλαγής από την καταβολή 
ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών. 

Το κεφάλαιο 2 της εν λόγω οδηγίας διέπει τις περιπτώσεις απαλλαγής από την καταβολή 
ΦΠΑ για ορισμένες δραστηριότητες γενικού συμφέροντος.

Το άρθρο 132(1)(β) προβλέπει την υποχρεωτική απαλλαγή για «τη νοσοκομειακή και ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές πράξεις, οι οποίες παρέχονται από 
οργανισμούς δημόσιου δικαίου ή υπό κοινωνικές συνθήκες παρεμφερείς με αυτές που ισχύουν 
για τους οργανισμούς αυτούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και 
διάγνωσης, καθώς και από άλλα ιδρύματα της αυτής φύσης, που αναγνωρίζονται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος».

Επιπλέον, στο άρθρο 132(1)(γ) προβλέπεται μια περαιτέρω υποχρεωτική απαλλαγή για «τις 
παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών 
και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος».

Η απαλλαγή ισχύει μόνο για την ανθρώπινη ιατρική περίθαλψη με θεραπευτικό σκοπό, που 
αποσκοπεί δηλαδή στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση και, αν είναι δυνατόν, στη θεραπεία 
ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας.2 Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζει το Δικαστήριο της ΕΕ σε σχέση με τις εν λόγω απαλλαγές πρέπει να 
εντάσσονται στο πλαίσιο μιας εμπιστευτικής ιατρικής σχέσης μεταξύ του ασθενούς και του 
ατόμου που παρέχει την περίθαλψη.

Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Έχει καθορίσει όρια για την εν λόγω 
απαλλαγή τα οποία θεωρεί ότι αποσκοπούν στην προστασία, στη διατήρηση ή στην 
αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Μόνο όταν οι επαγγελματικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από εμπειρογνώμονες ιατρούς και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής.  

Η απαλλαγή για ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με την οδηγία για τον ΦΠΑ δεν καλύπτει όλες 
τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των ιατρικών 
επαγγελμάτων. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι προαναφερόμενες απαλλαγές ισχύουν μόνο 
για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με σκοπό την πρόληψη, την αντιμετώπιση και 
τη θεραπεία των ασθενειών ή των ανωμαλιών της υγείας. 

                                               
1  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα 

φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1 έως 118.
2   Υπόθεση C-106/05 L.u.P, παράγραφος 27· υπόθεση C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, 

παράγραφος 48.
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«Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της στενής ερμηνείας κάθε διατάξεως θεσπίζουσας απαλλαγή 
από τον φόρο κύκλου εργασιών», οι υπηρεσίες που δεν έχουν «θεραπευτικό σκοπό πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής» και επομένως να υπόκεινται σε ΦΠΑ.1 Λαμβανομένου 
υπόψη του σκοπού των ως άνω παροχών υπηρεσιών, η υπαγωγή των εν λόγω παροχών 
υπηρεσιών στον ΦΠΑ δεν αντιβαίνει στον στόχο να μειωθεί το κόστος της ιατρικής 
περιθάλψεως και να καταστεί η εν λόγω περίθαλψη πιο προσιτή στους ιδιώτες».2

Παρά το γεγονός ότι η πλαστική χειρουργική να εκτελείται από ειδικευμένο ιατρό, όταν 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για λόγους αισθητικής χωρίς να έχει θεραπευτικούς σκοπούς, 
η απαλλαγή δεν ισχύει. Το Δικαστήριο ορίζει ότι  «οι παροχές υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως των ως άνω επαγγελμάτων εξακολουθούν να 
υπόκεινται στον προβλεπόμενο (...) γενικό κανόνα υπαγωγής στον ΦΠΑ, εάν δεν εμπίπτουν 
στην έννοια των παροχών ιατρικής περιθάλψεως ή εάν δεν αντιστοιχούν στους όρους 
οποιασδήποτε άλλης διατάξεως περί απαλλαγής που προβλέπεται από την εν λόγω οδηγία.»3

Στην § 1(1)(1) της γερμανικής νομοθεσίας για τον νόμο περί ΦΠΑ (εφεξής: UStG) 
προβλέπεται ότι η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ 
επαχθούς αιτίας εντός της επικράτειας της χώρας από πρόσωπο υποκείμενο σε φόρο 
υπόκειται σε ΦΠΑ.

Η §4(14) της UStG ενσωματώνει την απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο 132 (1)(β) 
και (γ) της οδηγίας για τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο γερμανικός νόμος περί ΦΠΑ και η εφαρμογή του 
από τις φορολογικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια4 διασφαλίζουν ότι μόνο οι υπηρεσίες 
θεραπευτικής φύσεως, που αποσκοπούν στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
ασθένειας, καλύπτονται από την απαλλαγή από το ΦΠΑ. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Γερμανία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Δικαστηρίου για την απαλλαγή που ορίζεται στο άρθρο 132 
(1)(β) και (γ) της οδηγίας για τον ΦΠΑ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χορηγούν απαλλαγή 
από το φόρο μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες αισθητικής/πλαστικής 
χειρουργικής παρέχονται για θεραπευτικό σκοπό και ο εν λόγω θεραπευτικός σκοπός 
αποτελεί αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

Εφόσον ο αναφέρων θεωρεί ότι υπάρχουν κράτη μέλη που δεν τηρούν τις αρχές που 
περιγράφονται από το Δικαστήριο, καλείται να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες για να 
τεκμηριώσει τους προβληματισμούς του.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν στοιχειοθετούν παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ. 
                                               
1   Υπόθεση C-384/98 D. κατά W., παράγραφοι 18 και 19.
2   Υπόθεση C-212/01 Unterpertinger, παράγραφος 41.
3   Υπόθεση C-212/01 Unterpertinger, παράγραφος 35.
4  Πρόσφατα, Bundesfinanzhof, εντολή της 24ης Οκτωβρίου 2011 –XI B 54/11-  με περαιτέρω αναφορές.
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