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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0876/2011, którą złożył Dennis von Heimburg (Niemcy) w imieniu 
Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, w sprawie 
opodatkowania podatkiem VAT chirurgii plastycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że według niemieckich władz podatkowych operacje chirurgii 
plastycznej i kosmetycznej, których głównym celem nie jest działanie terapeutyczne, nie 
mogą zostać uznane za leczenie, w związku z czym podlegają one opodatkowaniu podatkiem 
VAT. Oznacza to, że podatkiem VAT objęte są wszystkie operacje, które nie są finansowane 
z kasy chorych. Według składającego petycję w większości państw członkowskich sytuacja ta 
przedstawia się inaczej, z czego wnosi on, że dochodzi tu do nierównego traktowania 
i zakłócania konkurencji. Konsekwencje tej sytuacji to m. in. niepożądana turystyka 
medyczna oraz dyskryminacja kobiet. Składający petycję sądzi, że zachodzi potrzeba 
wprowadzenia ustandaryzowanych uregulowań dotyczących podatku VAT w UE, w oparciu 
o przyjętą definicję leczenia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycja

Zasadniczo składający petycję krytykuje objęcie usług chirurgii plastycznej w Niemczech 
podatkiem VAT. W jego opinii takie usługi objęte są podatkiem VAT zgodnie z niemieckim 
prawem regulującym tę kwestię, według którego działanie terapeutyczne nie jest celem 
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operacji chirurgii plastycznej i kosmetycznej.

Uwagi Komisji

Tytuł IX dyrektywy VAT1dotyczy zwolnień z podatku VAT określonych typów transakcji. 

Rozdział 2 dotyczy zwolnień z VAT dotyczących określonych czynności wykonywanych 
w interesie publicznym.

W art. 132 ust. 1 lit. b) obowiązkowym zwolnieniem objęte zostają opieka szpitalna 
i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa 
publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu 
do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne 
odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Ponadto zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. c) obowiązkowym zwolnieniem objęte zostaje także 
świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, 
określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zwolnienie ma zastosowanie tylko w odniesieniu do opieki medycznej nad ludźmi w celach 
terapeutycznych, tj. w celach diagnostycznych, leczniczych oraz, o ile to możliwe, w celu 
wyleczenia chorób i zaburzeń zdrowia2.Zasady stosowania kryteriów wyznaczonych przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy uznawaniu takich zwolnień muszą jednak 
w tym przypadku mieścić się w ramach poufnej relacji między pacjentem a osobą świadczącą 
usługi medyczne.

Taka interpretacja jest zgodna z orzecznictwem Trybunału. Trybunał określił granice 
zwolnień, których celem jest ochrona, utrzymanie lub przywrócenie zdrowia pacjenta. Tylko 
w przypadkach, gdy profesjonalne usługi są świadczone przez specjalistów z dziedziny 
medycyny w celach innych niż powyższe, nie może być mowy o zwolnieniach. 

Wynikające z dyrektywy VAT objęcie zwolnieniem opieki medycznej nie odnosi się do 
wszystkich działań podejmowanych w ramach wykonywania zawodów medycznych. Zgodnie 
z orzecznictwem Trybunału wymienione zwolnienia obejmują wyłącznie usługi medyczne 
świadczone w celu zapobiegania chorobom lub zaburzeniom zdrowia oraz ich leczenia. 

Ze względu na zasadę, zgodnie z którą każdy przepis ustanawiający zwolnienie z VAT musi 
być interpretowany ściśle, usługi niemające celu terapeutycznego nie mogą być objęte 
zwolnieniem, a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT3. Jeśli zważyć na cel takich 
usług, objęcie ich podatkiem VAT nie jest sprzeczne z celem obniżenia kosztów opieki 
medycznej i uczynienia jej bardziej dostępną dla osób indywidualnych4.

Mimo że operacje chirurgii plastycznej są wykonywane przez wykwalifikowanych lekarzy, to 
                                               
1Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1–118.
2Sprawa C-106/05 L.u.P, pkt 27; sprawa C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, pkt 48.
3Sprawa C-384/98 D. przeciwko W., pkt 18 i 19.
4Sprawa C-212/01 Unterpertinger, pkt 41.
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kiedy ich cel jest natury wyłącznie kosmetycznej, a nie terapeutycznej, zwolnienie z VAT nie 
ma zastosowania. Trybunał orzekł, że usługi wykonane w ramach tych zawodów podlegają 
ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT (…), o ile nie są zgodne z koncepcją 
„świadczenia opieki medycznej” lub z warunkami innych zwolnień określonymi przez 
dyrektywę1.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT (zwanej dalej UStG) odpłatna 
dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług przez podatnika na terytorium kraju są 
objęte podatkiem VAT.

W § 4 ust. 14 UStG opisuje się zwolnienie określone w art. 132 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 
VAT.

Zgodnie z dostępnymi informacjami niemieckie prawo dotyczące podatku VAT i sposób jego 
stosowania przez organy podatkowe i sądy krajowe2zapewniają zwolnienie z VAT jedynie 
w przypadku tych usług medycznych, które mają charakter terapeutyczny i mają na celu 
zapobieganie chorobom oraz ich diagnostykę i leczenie. 

Nie ma zatem żadnych przesłanek pozwalających stwierdzić, że Niemcy nie przestrzegają 
prawa UE.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału w sprawie zwolnień określonych w art. 132 ust. 1 lit. b) i c) 
dyrektywy VAT państwa członkowskie są zobowiązane do przyznawania zwolnienia 
z podatku VAT tylko wówczas, gdy usługi chirurgii kosmetycznej/plastycznej są 
wykonywane w celu terapeutycznym będącym elementem koniecznej opieki medycznej.

Jeśli składający petycję uważa, że są państwa członkowskie, które nie przestrzegają 
omówionych reguł określonych przez Trybunał, proszony jest o przedłożenie dalszych 
informacji uzasadniających takie obawy.

Wniosek

Informacje dostarczone przez składającego petycję nie świadczą o żadnym naruszeniu prawa 
UE. 

                                               
1Sprawa C-212/01 Unterpertinger, pkt 35.
2Ostatnio wyrok Bundesfinanzhof z dnia 24 października 2011 r. – XI B 54/11 – i przytoczone tam 
orzecznictwo.


