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Tárgy: Dennis von Heimburg német állampolgár által a „Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen” nevében benyújtott 0876/2011. számú 
petíció a plasztikai sebészetet terhelő héáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a német adóhatóság az olyan plasztikai-esztétikai 
beavatkozásokat, amelyeknél nem a terápia az elsődleges cél, nem tekinti gyógyászati 
kezeléseknek, ezért azokat héakötelesnek minősíti. Más szóval: minden olyan beavatkozás 
után meg kell fizetni a héát, amelyet az egészségbiztosító pénztár nem térít meg. A petíció 
benyújtója szerint ez a legtöbb uniós tagállamban másképp van, ezért véleménye szerint 
egyenlőtlen bánásmódról és versenytorzulásról beszélhetünk. Mindez többek között 
nemkívánatos egészségügyi turizmushoz és a nők hátrányos megkülönböztetéséhez vezet. A 
petíció benyújtója szerint a gyógykezelés egységes definíciójára alapozott, egységes uniós 
héaszabályozásra van szükség. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció

A petíció benyújtója lényegében a plasztikai sebészeti szolgáltatásokra Németországban 
alkalmazandó héát kifogásolja. Elmondása szerint e szolgáltatások a német héa-jogszabály 
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alapján héa-kötelesek, mivel a kozmetikai és plasztikai sebészeti eljárások feltételezhetően 
nem terápiás célokat szolgálnak.

A Bizottság észrevételei

Az egyes ügyleti kategóriák héamentességére a héa-irányelv1 IX. címe irányadó. 

E cím 2. fejezete szabályozza az egyes közhasznú tevékenységek héamentességét.

A 132. cikk (1) bekezdésének b) pontja kötelező kivételt határoz meg az alábbiakra 
vonatkozóan: „kórházi és orvosi gyógykezelés, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó olyan 
tevékenységek, amelyeket közintézmények, illetve az ilyen közintézményekkel szociális 
tekintetben hasonló feltételek mellett működő intézmények, kórházak, rendelőintézetek, 
egészségügyi ellátási és diagnosztikai központok és egyéb hasonló jellegű hivatalosan 
elismert intézmények végeznek”.

Ezenfelül a 132. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében további kötelező kivétel 
vonatkozik a következőkre: „azon egészségügyi ellátások, amelyeket az érintett tagállam által 
meghatározott orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlói nyújtanak”.

E kivétel kizárólag a terápiás céllal, azaz betegségek vagy egészségügyi problémák 
diagnosztizálása, kezelése és – amennyiben lehetséges – gyógyítása érdekében alkalmazott 
humán-egészségügyi ellátásra alkalmazandó.2 Az ilyen kivételekre vonatkozóan az Európai 
Unió Bírósága által megállapított kritériumok alkalmazásának kereteit ebben az esetben 
ugyanakkor a beteg és az ellátást nyújtó személy közötti bizalmi orvosi kapcsolat jelenti.

Ez összhangban áll a Bíróság ítélkezési gyakorlatával. A Bíróság véleménye szerint e 
mentességek a beteg egészségének védelmét, fenntartását vagy helyreállítását szolgálják, ezért 
megállapította e mentességek alkalmazhatóságának korlátait. Kizárólag abban az esetben nem 
vonatkozik a mentesség e tevékenységekre, ha az orvosok által nyújtott szakorvosi 
szolgáltatások a fent említetteken kívüli más célokat szolgálnak. 

Az orvosi ellátásra vonatkozó, héa-irányelv szerinti mentesség nem vonatkozik az orvosi 
hivatás gyakorlása során végzett valamennyi tevékenységre. A Bíróság szerint a fent említett 
kivételek kizárólag azokra a tevékenységekre alkalmazandók, amelyeket betegségek vagy 
egészségügyi rendellenességek megelőzése, kezelése vagy gyógyítása céljából nyújtanak. 

Tekintettel arra az elvre, miszerint a héamentességet megállapító rendelkezéseket szűken kell 
értelmezni, a nem terápiás célokat szolgáló szolgáltatásokat ki kell zárni a mentesség hatálya 
alól, így e szolgáltatások héakötelesek.3 Tekintettel e szolgáltatások céljára, héakötelessé 
tételük nem ellentétes az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzéssel, valamint e szolgáltatások személyek általi hozzáférhetőségének fokozásával.4

                                               
1  A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 

HL L 347., 2006.12.11., 1–118. o.
2   A C-106/05. sz. L.u.P. ügy 27. pontja; a C-45/01. sz. Christoph-Dornier-Stiftung ügy 48. pontja
3   A C-384/98. sz. D. v W. ügy 18. és 19. pontja
4   A C-212/01. sz. Unterpertinger ügy 41. pontja
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Annak ellenére, hogy a plasztikai sebészeti beavatkozásokat megfelelően képzett orvos 
nyújtja, a mentesség nem alkalmazandó, ha a beavatkozást nem terápiás, hanem kizárólag 
kozmetikai célból végzik. A Bíróság megállapította, hogy „ebből következően az említett 
hivatások gyakorlása során végzett szolgáltatásokra továbbra is az általános, e szolgáltatások 
héaköteles jellegét kimondó szabály vonatkozik (…), ha nem felelnek meg az «egészségügyi 
ellátás nyújtása» koncepciójának vagy az irányelvben megállapított bármely más mentességre 
vonatkozó feltételeknek.”1

A német héa-jogszabály (továbbiakban: UStG) 1. §-a (1) bekezdésének 1. pontja kimondja, 
hogy az ország területén belül áruk vagy szolgáltatások adóköteles személy általi nyújtása 
héaköteles.

Az UStG 4. §-ának (14) bekezdése tartalmazza a héa-irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) 
és c) pontjában foglalt mentességet.

A rendelkezésre álló információk alapján a német héa-jogszabály és annak az adóhatóságok 
és nemzeti bíróságok2 által történő alkalmazása biztosítja, hogy kizárólag azok a 
szolgáltatások tartozzanak a héamentesség hatálya alá, amelyek terápiás természetűek, és 
amelyeket betegségek megelőzése, diagnosztizálása és kezelése céljából nyújtanak. 

Ezért semmi nem utal arra, hogy Németország megsértené az uniós jogot.

A héa-irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt mentesség Bíróság 
általi értelmezése szerint a tagállamok kizárólag abban az esetben biztosíthatnak 
adómentességet, ha a kozmetikai/plasztikai sebészeti szolgáltatásokat terápiás céllal nyújtják, 
e terápia pedig szükséges egészségügyi ellátásnak tekinthető.

Ha a petíció benyújtója szerint egyes tagállamok nem követik a Bíróság által felvázolt, fent 
említett elveket, arra kérjük, hogy szolgáltasson az aggályait alátámasztó további 
információkat.

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem bizonyítják az uniós jog megsértését. 

                                               
1   A C-212/01. sz. Unterpertinger ügy 35. pontja
2  A Bundesfinanzhof 2011. október 24-i végzése – XI B 54/11. – további hivatkozásokkal


