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Heimburg, par PVN piemērošanu plastiskajai ķirurģijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas nodokļu iestādes uzskata, ka 
plastiskās/estētiskās ķirurģijas operācijas, kuru galvenais iemesls nav ārstnieciski mērķi, nevar 
uzskatīt par medicīnisko aprūpi un ka tāpēc tām jāpiemēro PVN. Citiem vārdiem sakot, PVN 
jāmaksā par visām operācijām, kuru izmaksas nesedz veselības apdrošināšanas fonds. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka lielākajā daļā pārējo ES dalībvalstu situācija atšķiras, un 
tāpēc viņš uzskata, ka šajā gadījumā tiek pieļauta nevienlīdzīga attieksme un konkurences 
kropļošana. Cita starpā šāda situācija veicina nevēlamu medicīnisko tūrismu un diskrimināciju 
pret sievietēm. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka attiecībā uz PVN vajadzīgs vienots 
Eiropas regulējums, kura pamatā ir medicīniskās aprūpes standarta definīcija. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksts

Būtībā lūgumraksta iesniedzējs kritizē PVN piemērošanu plastiskās ķirurģijas pakalpojumiem 
Vācijā. Atbilstoši lūgumraksta iesniedzēja paustajam šādi pakalpojumi ir pakļauti PVN 
saskaņā ar Vācijas Likumu par PVN, kurā ir noteikts, ka estētiskās un plastiskās ķirurģijas 
operācijām nav ārstnieciska mērķa.
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Komisijas komentāri

PVN direktīvas1 IX sadaļa regulē noteiktu darījumu kategoriju atbrīvojumus no PVN. 

Tās 2. nodaļa regulē atbrīvojumus no PVN konkrētām darbībām sabiedrības interesēs.

132. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir izklāstīts obligāts atbrīvojums, kas skar „slimnīcas un 
medicīnisko aprūpi, kā arī ar tām cieši saistītas darbības, ko veic publisko tiesību subjekti 
vai, sociālos apstākļos, kuras līdzinās apstākļiem, ko piemēro publisko tiesību subjektiem, 
slimnīcas, medicīniskās aprūpes vai diagnostikas centri, vai arī citas pienācīgi atzītas līdzīgas 
iestādes”.

Līdzās tam saskaņā ar 132. panta 1. punkta c) apakšpunktu pastāv papildu obligāts 
atbrīvojums attiecībā uz „medicīniskās aprūpes sniegšanu, darbojoties medicīniskās vai 
paramedicīniskās profesijās, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts”.

Atbrīvojums attiecas tikai uz cilvēku medicīnisko aprūpi ar ārstniecisku mērķi, t. i., ar mērķi 
diagnosticēt, aprūpēt un, ja iespējams, izārstēt slimības vai veselības traucējumus2. ES Tiesas 
izklāstīto kritēriju piemērošanai šādu atbrīvojumu noteikšanai šajā gadījumā tomēr jānotiek 
saskaņā ar konfidenciālām medicīniska rakstura attiecībām starp pacientu un aprūpes 
sniedzēju.

Tas ir saskaņā ar Tiesas judikatūru. Tā ir noteikusi ierobežojumus šim atbrīvojumam, par tā 
mērķi uzskatot pacienta veselības aizsardzību, uzturēšanu vai atjaunošanu. Tikai gadījumos, 
kad medicīnas speciālistu sniegtie profesionālie pakalpojumi kalpo citiem mērķiem, uz tiem 
neattiecas minētais atbrīvojums. 

Saskaņā ar PVN direktīvu medicīniskās aprūpes atbrīvojums neaptver visas darbības, kas tiek 
veiktas mediķu profesijas ietvaros. Atbilstoši Tiesas paustajam iepriekš minētie atbrīvojumi ir 
piemērojami tikai tām darbībām, kas tiek veiktas ar mērķi novērst, aprūpēt un ārstēt slimības 
vai veselības traucējumus. 

Ņemot vērā principu, ka jebkādiem noteikumiem, kas ievieš atbrīvojumu no PVN, jābūt 
stingri interpretētiem, pakalpojumus, kam nav ārstnieciska mērķa, jāizslēdz no atbrīvojuma 
darbības jomas un tāpēc tiem jāpiemēro PVN3. Ņemot vērā šo pakalpojumu mērķi, to 
pakļaušana PVN nav pretrunā mērķim samazināt veselības aprūpes izmaksas un padarīt to 
indivīdiem pieejamāku4.

Neraugoties uz to, ka šos pakalpojumus sniedz kvalificēti mediķi, gadījumos, kad plastiskā 
ķirurģija tiek veikta tikai estētiskos nolūkos un tai nav ārstnieciska mērķa, atbrīvojums nav 
piemērojams. Tiesa noteikusi, ka „izriet, ka uz pakalpojumiem, ko veic šo profesiju ietvaros, 
ir attiecināms vispārējais noteikums par PVN piemērošanu (..), ja tie neatbilst jēdzienam par 

                                               
1  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa 

sistēmu, OV L 347, 11.12.2006., 1.–118. lpp.
2   Lieta C-106/05 L.u.P., 27. punkts; lieta C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, 48. punkts.
3   Lieta C-384/98 D. pret W., 18. un 19. punkts.
4   Lieta C-212/01 Unterpertinger, 41. punkts.
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„medicīniskās aprūpes sniegšanu” vai citu atbrīvojumu nosacījumiem, ko paredz šī 
direktīva”1.

Vācijas Likuma par PVN (turpmāk tekstā — UStG) 1. panta 1. punkta 1) apakšpunktā ir 
noteikts, ka ar PVN jāapliek preču un pakalpojumu piegāde, ko valsts teritorijā par atlīdzību 
veikusi persona, kas ir nodokļa maksātāja.

UStG 4. panta 14. punkts ietver PVN direktīvas 132. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktos 
noteikto atbrīvojumu.

Saskaņā ar pieejamo informāciju Vācijas Likums par PVN un tā piemērošana, ko veic 
nodokļu iestādes un valsts tiesas,2 nodrošina, ka atbrīvojums no PVN attiecas tikai uz tiem 
pakalpojumiem, kam ir ārstniecisks raksturs un kuru mērķis ir novērst, diagnosticēt un ārstēt 
slimību. 

Tāpēc nav norāžu, ka Vācija pārkāptu ES tiesību aktus.

Saskaņā ar Tiesas sniegto interpretāciju par PVN direktīvas 132. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktos noteikto atbrīvojumu dalībvalstīm ir pienākums piešķirt atbrīvojumu no 
nodokļiem tikai tajos gadījumos, kad estētiskās/plastiskās ķirurģijas pakalpojumi tiek veikti ar 
ārstniecisku mērķi un šis ārstnieciskais mērķis tiek uzskatīts par nepieciešamu medicīnisko 
aprūpi.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs domā, ka ir dalībvalstis, kuras neievēro minētos un tiesas 
izklāstītos principus, viņš tiek aicināts iesniegt papildu informāciju, kas pamatotu viņa bažas.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija neapstiprina ES tiesību aktu pārkāpumu. 

                                               
1   Lieta C-212/01 Unterpertinger, 35. punkts.
2  Nesenais Bundesfinanzhof 2011. gada 24. oktobra rīkojums — XI B 54/11 — ar turpmākām atsaucēm.


