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Tema: Peticija Nr. 0876/2011 dėl PVM taikymo plastinėms operacijoms, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Dennis von Heimburg Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijos mokesčių tarnyba plastinių estetinių operacijų be 
akivaizdaus gydomojo tikslo nelaiko medicininiu gydymu, todėl mano, kad joms turėtų būti 
taikomas PVM. Kitaip tariant, už kiekvieną operaciją, kurios neapmoka ligonių kasos, reikia 
mokėti PVM. Anot peticijos pateikėjo, daugumoje ES valstybių narių padėtis kitokia, todėl tai 
galima laikyti nevienodo požiūrio ir konkurencijos iškraipymo apraiška. Šios padėties 
padariniai – nepageidaujamas medicininis turizmas ir moterų diskriminacija. Peticijos 
pateikėjo nuomone, reikia suvienodinti Europos PVM reglamentavimą nustatant bendrą 
medicininio gydymo apibrėžtį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticija

Iš esmės, peticijos pateikėjas kritikuoja PVM taikymo plastinių operacijų paslaugoms tvarką 
Vokietijoje. Pasak jo, tokioms paslaugoms PVM taikomas pagal Vokietijos PVM įstatymą, jei 
nustatoma, kad kosmetinės ir plastinės operacijos atliekamos ne gydymo tikslu.

Komisijos pastabos
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PVM direktyvos1 IX antraštinėje dalyje tam tikroms sandorių rūšims nustatytos PVM išimtys. 

Jos 2 skyriuje reglamentuojamas tam tikros su visuomenės interesais susijusios veiklos 
neapmokestinimas PVM.

132 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad privaloma neapmokestinti PVM „ligoninių ir 
medicininės priežiūros bei glaudžiai su ja susijusios veiklos, kai ją vykdo viešosios teisės 
reglamentuojamos įstaigos arba, tokiomis pat socialinėmis sąlygomis, kokios taikomos 
viešosios teisės reguliuojamoms įstaigoms, ligoninės, gydymo ar diagnozavimo centrai bei 
kitos panašaus pobūdžio deramai pripažintos įstaigos“.

Be to, pagal 132 straipsnio 1 dalies c punktą taip pat privaloma neapmokestinti PVM 
„medicininės priežiūros paslaugų, kurias teikia gydytojai bei paramedikai, teikimo, kaip jį 
apibrėžia atitinkama valstybė narė“.

PVM neapmokestinamos tik žmonių sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos gydymo tikslu, 
t. y. siekiant diagnozuoti, gydyti ir tiek, kiek įmanoma, išgydyti ligas ir sveikatos sutrikimus2. 
Tačiau šiuo atveju ES Teisingumo Teismo nustatyti kriterijai dėl tokių neapmokestinimo 
PVM atvejų turėtų būti taikomi laikantis paciento ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
asmens konfidencialių medicinos santykių principo.

Tai atitinka Teisingumo Teismo praktiką. Joje nustatytos tokio neapmokestinimo ribos, 
kuriomis siekiama apsaugoti, prižiūrėti ar atstatyti paciento sveikatą. Paslaugos yra 
apmokestinamos tik tais atvejais, kai medicinos specialistų teikiamos profesionalios paslaugos 
teikiamos kitais nei minėtieji tikslai.  

Ne visose medikų veiklos srityse sveikatos priežiūros paslaugos neapmokestinamos pagal 
PVM direktyvą. Pasak Teisingumo Teismo, pirmiau minėta neapmokestinimo tvarka taikoma 
tik tokiai veiklai, kuri vykdoma siekiant išvengti ligų ir sveikatos sutrikimų, juos gydyti ir 
išgydyti. 

Atsižvelgiant į principą, pagal kurį bet kokios nuostatos, kuriomis nustatomas 
neapmokestinimas PVM, turi būti aiškinamos griežtai, paslaugos, kurios teikiamos ne 
gydymo tikslu, neturi būti neapmokestinamos – jos turi būti apmokestinamos PVM3. 
Atsižvelgiant į jų tikslą, siekis apmokestinti šias paslaugas PVM neprieštarauja tikslui mažinti 
sveikatos priežiūros išlaidas ir didinti jos prieinamumą asmenims4.

Nepaisant to, kad plastines operacijas atlieka kvalifikuotas gydytojas, paslaugos 
apmokestinamos PVM, jei plastinė operacija atliekama tik dėl kosmetinių priežasčių ir neturi 
jokių gydymo tikslų. Teisingumo Teismas nustatė, kad tai reiškia, jog paslaugoms, kurios 
teikiamos praktikuojant šias profesijas, vis dar taikoma bendroji taisyklė, pagal kurią joms 
taikomas PVM <...>, jei jos neatitinka sampratos „sveikatos priežiūros paslaugų teikimas“ 

                                               
1  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl bendrosios pridėtinės vertės mokesčio 

sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118).
2   Byla C-106/05 L.u.P, 27 punktas. Byla C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, 48 punktas.
3   Byla C-384/98 D. prieö  W., 18 ir 19 punktai.
4   Byla C-212/01 Unterpertinger, 41 punktas.
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arba bet kokių kitų neapmokestinimo sąlygų, nustatytų ta direktyva1.

Vokietijos PVM įstatymo (toliau – UStG) 1 pastraipos 1 punkto 1 papunktyje nustatyta, kad 
PVM taikomas už šalies teritorijoje apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes ir paslaugas.

Į UStG 4 pastraipos 14 punktą įtraukti neapmokestinimo atvejai, numatyti PVM direktyvos 
132 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Pagal turimą informaciją, Vokietijos PVM įstatymu ir mokesčių administratoriams bei 
nacionaliniams teismams jį taikant2 užtikrinama, kad PVM nebūtų apmokestinamos tik tos 
paslaugos, kurios yra gydomojo pobūdžio ir kurių tikslas – ligos prevencija, diagnozavimas ir 
gydymas. 

Todėl nėra jokių įrodymų, kad Vokietija pažeidė ES teisę.

Remiantis Teisingumo Teismo pateiktu išaiškinimu dėl PVM direktyvos 132 straipsnio 1 
dalies b ir c punktuose numatytų neapmokestinimo atvejų, valstybės narės yra įpareigotos 
neapmokestinti paslaugų tik tais atvejais, kai kosmetinės ir (arba) plastinės operacijos 
atliekamos gydymo tikslais, o tas gydymo tikslas laikomas būtina sveikatos priežiūra.

Kadangi peticijos pateikėjas mano, kad kai kuriose valstybėse narėse nesilaikoma minėtų 
Teisingumo Teismo nustatytų principų, jis raginamas pateikti papildomos informacijos savo 
nuodytiems klausimams pagrįsti.

Išvada

Peticijos pateikėjo pateikta informacija neįrodo, kad pažeista ES teisė.“ 

                                               
1   Byla C-212/01, 35 punktas.
2  Neseniai priimtas 2011 m. spalio 24 d. Bundesfinanzhof nutarimas XI B 54/11 su tolesnėmis nuorodomis.


