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Suġġett: Petizzjoni 0876/2011, imressqa minn Dennis von Heimburg, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi Estetiċi-Plastiċi Ġermaniżi, 
dwar il-VAT fuq il-kirurġija plastika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi jqisu li operazzjoni plastika/kożmetika 
fejn l-iskop terapewtiku ma jikkostitwixxix il-kunsiderazzjoni ewlenija m’għandhiex tiġi 
ttrattata bħala trattament mediku, u għaldaqstant għandha titqies bħala suġġetta għall-VAT. Fi 
kliem ieħor, għandha titħallas VAT fuq l-operazzjonijiet kollha li għalihom ma jingħatax 
rimborż mill-fond tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Skont il-petizzjonant, is-sitwazzjoni hija 
differenti fil-parti l-kbira tal-Istati Membri tal-UE, u għaldaqstant, skont hu, dan huwa każ ta’ 
trattament mhux indaqs u ta’ tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Kif jgħid hu, dan iwassal, fost l-
oħrajn, għal turiżmu mediku mhux mixtieq u diskriminazzjoni kontra n-nisa. Il-petizzjonant 
huwa tal-fehma li jinħtieġ regolament standard Ewropew dwar il-VAT ibbażat fuq 
definizzjoni standard ta’ x’inhu trattament mediku. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.  

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjoni

Essenzjalment, il-petizzjonant jikkritika t-trattament tal-VAT tas-servizzi tal-kirurġija plastika 
fil-Ġermanja. Fil-fehma tiegħu, tali servizzi huma suġġetti għall-VAT skont il-liġi tal-VAT 
Ġermaniża li tassumi li m’għandux jitqies li l-kirurġija kożmetika u plastika għandha għan 



PE483.594v01-00 2/3 CM\892914MT.doc

MT

terapewtiku.  

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

It-Titolu IX tad-Direttiva tal-VAT1 jirregola eżenzjonijiet mill-VAT għal ċerti kategoriji ta’ 
tranżazzjonijiet. 

Il-Kapitlu 2 tagħha jirregola eżenzjonijiet mill-VAT għal ċerti attivitajiet li jsiru fl-interess 
pubbliku.

Fl-Artikolu 132(1)(b), eżenzjoni obbligatorja hi stabbilita għal "sptar u kura medika u 
attivitajiet relatati mill-viċin immexxija minn korpi regolati mid-dritt pubbliku jew, skond 
kondizzjonijet soċjali komparabbli ma' dawk applikabbli għal korpi regolati mid-dritt 
pubbliku, minn sptarijiet, ċentri għat-trattament mediku jew djanjosi u stabblimenti oħrajn ta' 
natura simili debitament rikonoxxuti".

Barra dan, skont l-Artikolu 132(1)(c), hemm eżenzjoni obbligatorja oħra għall- "provvediment 
tal-kura medika fl-eżerċizzju tal-professjonijet mediċi u paramediċi kif definiti mill-Istat 
Membru konċernat".

L-eżenzjoni tapplika biss għal kura medika tal-bniedem b’għan terapewtiku, jiġifieri bil-ħsieb 
li ssir dijanjosi, jiġu trattati u, jekk jista’ jkun, imfejqa mard jew problemi tas-saħħa.2 L-
applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE għall-applikazzjoni ta’ tali 
eżenzjonijiet għandha, madankollu, f’dan il-każ topera fi ħdan il-qafas ta’ relazzjoni medika 
kunfidenzjali bejn il-pazjent u l-persuna li tkun qed tipprovdi l-kura.

Dan hu konsistenti mal-ġurisprudenza tal-Qorti. Din stabbiliet limiti għal din l-eżenzjoni li 
tqis li huma maħsuba għall-ħarsien, il-manutenzjoni jew l-irkupru tas-saħħa tal-pazjent. Huwa 
biss meta s-servizzi professjonali pprovduti minn esperti mediċi bħala tali jilħqu għanijiet 
differenti minn dawn, li dawn jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjoni.

L-eżenzjoni għall-kura medika skont id-Direttiva dwar il-VAT ma tkoprix l-attivitajiet kollha 
li jsiru fl-eżerċizzju tal-professjonijiet mediċi. Skont il-Qorti, l-eżenzjonijiet imsemmija hawn 
fuq japplikaw biss għal attivitajiet li jsiru għall-għan tal-prevenzjoni, it-trattament u l-kura ta’ 
mard jew problemi tas-saħħa. 

Wara li ġie kkunsidrat il-prinċipju li kwalunkwe dispożizzjoni li tistabbilixxi eżenzjoni mill-
VAT għandha tiġi interpretata b’mod strett, servizzi li ma jkollhomx għan terapewtiku 
għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjoni u huma għalhekk suġġetti 
għall-VAT.3[traduzzjoni mhux uffiċjali]. Wara li ġie kkunsidrat l-għan tagħhom li jagħmlu 
dawn is-servizzi suġġetti għall-VAT li ma jmurx kontra l-għan ta’ tnaqqis tal-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa u li jagħmluha iżjed aċċessibbli għall-individwi.4 [traduzzjoni mhux uffiċjali].

                                               
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq 

il-valur miżjud, ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1–118.
2   Il-Kawża C-106/05 L.u.P fil-paragrafu 27; Il-Kawża C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, paragrafu 

48.
3   Il-Kawża C-384/98 D. v W., paragrafi 18 u 19.
4   Il-Kawża C-212/01 Unterpertinger, paragrafu 41.
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Minkejja l-fatt li ssir minn prattikant mediku kkwalifikat, meta l-kirurġija plastika ssir biss 
għal għanijiet kożmetiċi u mingħajr għanijiet terapewtiċi, l-eżenzjoni ma tapplikax. Il-Qorti 
stabbiliet li “minn dan jirriżulta, li servizzi li jitwettqu fl-eżerċizzju ta’ dawk il-professjonijiet 
jibqgħu suġġetti għar-regola ġenerali li tagħmilhom suġġetti għall-VAT (…), jekk ma jkunux 
jaqblu mal-kunċett ta’ ‘provvista ta’ kura medika', jew mat-termini ta’ kwalunkwe eżenzjoni 
oħra pprovduta b’dik id-direttiva.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]1

Il-paragrafu 1(1)(1) tal-Liġi Ġermaniża dwar il-liġi tal-VAT (minn issa ’l quddiem: UStG) 
jipprovdi li l-provvista ta’ prodotti jew servizzi bi ħlas fit-territorju tal-pajjiż minn persuna 
taxxabbli huma suġġetti għall-VAT.

Il-paragrafu 4(14) UStG jinkorpora l-eżenzjoni stabbilita fl-Artikolu 132 (1)(b) u (c) tad-
Direttiva dwar il-VAT.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-liġi Ġermaniża dwar il-VAT u l-applikazzjoni tagħha 
mill-awtoritajiet tat-taxxa u l-qrati nazzjonali 2 jiżguraw li huma koperti mill-eżenzjoni mill-
VAT dawk is-servizzi biss li huma ta’ natura terapewtika, li jkollhom bħala għan, il-
prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament tal-mard. 

Għalhekk, m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-Ġermanja tkun qiegħda tikser il-liġi tal-UE.

Wara l-interpretazzjoni tal-Qorti dwar l-eżenzjoni stabbilita fl-Artikolu 132 (1)(b) u (c) tad-
Direttiva dwar il-VAT, l-Istati Membri huma obbligati jagħtu l-eżenzjoni mit-taxxa f’dawk il-
każijiet biss fejn is-servizzi tal-kirurġija kożmetika/plastika jingħataw għal għan terapewtiku 
u dak il-għan terapewtiku jkun meqjus bħala kura medika meħtieġa.

Jekk il-petizzjonant jaħseb li hemm Stati Membri li ma jsegwux l-imsemmija prinċipji 
deskritti mill-Qorti, hu mistieden jissottometti iżjed informazzjoni biex isostni t-tħassib 
tiegħu.

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant mhix prova ta’ ksur tal-Liġi tal-UE. 

                                               
1   Il-Kawża C-212/01 Unterpertinger, paragrafu 35.
2  Reċentement, Bundesfinanzhof, Ordni tal-24 ta’ Ottubru 2011 –XI B 54/11-  b’iżjed referenzi.


