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Ref.: Petiția nr. 0876/2011, adresată de Dennis von Heimburg, de cetățenie germană, în 
numele asociației „Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen”, 
privind TVA-ul aplicat chirurgiei plastice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că o intervenție chirurgicală plastică și estetică, în cazul căreia nu scopul 
terapeutic este cel principal, nu trebuie privită de către Administrația Financiară din Germania 
ca un act medical și, prin urmare, trebuie supusă plății de TVA. Cu alte cuvinte, pentru toate 
intervențiile care nu sunt acoperite de fondul asigurărilor de sănătate, trebuie achitat TVA-ul. 
Potrivit petiționarului, situația este diferită în majoritatea celorlalte state membre ale UE, și, 
prin urmare, acesta consideră că este vorba despre un tratament inechitabil și despre o 
concurență neloială. Printre altele, acest lucru duce la turism medical nedorit și la 
discriminarea femeilor. Potrivit petiționarului, este necesară o legislație europeană uniformă 
privind TVA-ul, bazată pe o definiție uniformă a actului medical. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiția

În esență, petiționarul critică aplicarea TVA-ului serviciilor de chirurgie plastică din 
Germania. Potrivit acestuia, se aplică TVA unor astfel de servicii, conform legii germane, în 
cazul în care se înțelege că intervențiile chirurgicale plastice și estetice nu trebuie considerate 
ca având un scop terapeutic.
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Observațiile Comisiei

Titlul IX din Directiva TVA1 reglementează scutirile de TVA pentru anumite categorii de 
tranzacții. 

Capitolul 2 reglementează scutirile de TVA pentru anumite activități de interes general.

La articolul 132 alineatul (1) litera (b), este prevăzută o scutire obligatorie pentru 
„spitalizarea și îngrijirea medicală și activitățile conexe asigurate de organisme de drept 
public sau, în condiții sociale comparabile celor aplicabile organismelor de drept public, 
asigurate de spitale, centre de tratament medical sau diagnoză și alte instituții de natură 
similară recunoscute în mod corespunzător”.

În plus, la articolul 132 alineatul (1) litera (c), este prevăzută o altă scutire obligatorie pentru 
„prestarea de îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale și paramedicale, astfel 
cum sunt definite de statul membru în cauză”.

Scutirea se aplică numai îngrijirii medicale de uz uman cu scop terapeutic, adică 
diagnosticarea, tratarea și, dacă este posibil, vindecarea bolilor sau tulburărilor medicale.2

Totuși, aplicarea criteriilor prevăzute de Curtea de Justiție a UE pentru aplicarea unor astfel 
de scutiri trebuie, în acest caz, să funcționeze în cadrul unei relații medicale confidențiale 
între pacient și persoana care asigură serviciile de îngrijire.

Aceasta este avută în vedere în cadrul jurisprudenței Curții. Este prevăzut un set de limite 
pentru aplicarea acestei scutiri care este considerată a avea ca scop protejarea, menținerea sau 
restabilirea stării de sănătate a pacientului. Numai atunci când serviciile profesionale asigurate 
de experți medicali servesc altor scopuri decât celor menționate anterior, acestea nu mai sunt 
sub incidența scutirii.  

Scutirea aplicată îngrijirii medicale prevăzută în Directiva TVA nu acoperă toate activitățile 
asigurate în exercitarea profesiilor medicale. Potrivit Curții, scutirile menționate anterior se 
aplică numai activităților asigurate în scopul prevenirii, tratării și vindecării bolilor sau 
tulburărilor de sănătate. 

Având în vedere principiul conform căruia orice prestare care constituie o scutire de TVA 
trebuie interpretată în mod strict, serviciile care nu au un scop terapeutic trebuie excluse din 
domeniul de aplicare a scutirii și, prin urmare, li se aplică TVA.3 Având în vedere scopul 
acestora, aplicarea de TVA respectivelor servicii nu contravine obiectivului de reducere a 
cheltuielilor cu serviciile medicale și de facilitare a accesului personalelor fizice la acestea.4

Indiferent dacă sunt asigurate de un medic calificat, atunci când intervențiile chirurgicale 
plastice sunt efectuate numai în scopuri estetice, și nu au niciun scop terapeutic, scutirea nu se 

                                               
1  Directiva Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată, JO L 347, 11.12.2006, pp. 1–118.
2   Cauza C-106/05 L.u.P, alineatul (27); Cauza C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, alineatul (48).
3   Cauza C-384/98 D. v W., alineatele (18) și (19).
4   Cauza C-212/01 Unterpertinger, alineatul (41).
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aplică. Curtea a hotărât următoarele: „rezultă că serviciile asigurate în exercitarea 
respectivelor profesii rămân sub incidența regulii generale prin care li se aplică TVA (…), 
dacă acestea nu corespund conceptului de «prestare de îngrijiri medicale» sau condițiilor 
oricărei alte scutiri prevăzute de respectiva directivă.”1

Capitolul 1 articolul 1 alineatul (1) din Legea germană privind TVA-ul (în continuare 
denumită: UStG) prevede că furnizarea de bunuri sau servicii efectuate cu titlu oneros pe 
teritoriul țării de către o persoană impozabilă este supusă TVA.

Capitolul 4 articolul (14) din UStG include scutirea prevăzută la articolul 132 alineatul (1) 
litera (b) și litera (c) din Directiva TVA.

În conformitate cu informațiile disponibile, Legea germană privind TVA-ul și aplicarea 
acesteia de către Administrația Financiară și de către instanțele naționale2 asigură aplicarea 
scutirii de TVA numai acelor servicii care au o natură terapeutică, având ca scop prevenirea, 
diagnosticarea și tratarea bolilor. 

Prin urmare, nu există indicații conform cărora Germania ar încălca legislația UE.

În urma interpretării date de către Curte scutirii prevăzute la articolul 132 alineatul (1) 
litera (b) și litera (c) din Directiva TVA, statele membre au obligația de a acorda scutirea de la 
taxă numai acelor cazuri în care serviciile de intervenție chirurgicală estetică și plastică sunt 
asigurate în scop terapeutic, iar scopul terapeutic este considerat ca fiind o îngrijire medicală 
necesară.

În cazul în care petiționarul consideră că anumite state membre nu urmează principul 
menționat anterior și evidențiat de Curte, acesta este invitat să depună informații suplimentare 
pentru a-și justifica îngrijorările.

Concluzie

Informațiile furnizate de către petiționar nu demonstrează nicio încălcare a legislației UE. 

                                               
1   Cauza C-212/01 Unterpertinger, alineatul (35).
2  Recent, Bundesfinanzhof, Ordinul din 24 octombrie 2011 – XI B 54/11 – cu referințe suplimentare.


