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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0801/2011 af Vladimirs Strazdins, lettisk statsborger, for 
"Austrumu Medicina Co Ltd", om Letlands anvendelse af direktiv 
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

1. Sammendrag

Andrageren søger afklaring vedrørende fortolkningen af det bilag, der anfører bl.a. medicinsk 
udstyr, som berettiget til en nedsat momssats. Han er specielt interesseret i at vide, om 
graviditetstest kan nyde godt af den reducerede momssats.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren arbejder inden for sundhedssektoren, og han vil gerne vide, om graviditetstests 
falder ind under den nedsatte momssats, som gælder for medicinsk udstyr, hjælpemidler og 
andre apparater, der normalt anvendes til at mindske eller behandle handicap, udelukkende til 
handicappedes personlige brug.

Moms er en generel forbrugsafgift, som i princippet skal opkræves på alle afgiftspligtige 
leveringer af varer og tjenesteydelser. Med hensyn til satserne skal medlemsstaterne anvende 
en minimumsstandardsats på 15 % og kan anvende én eller to nedsatte satser, som ikke kan 
være på under 5 %. De nedsatte satser kan kun anvendes på visse varer og tjenesteydelser, 
herunder medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater der normalt anvendes til at 
mindske eller behandle handicap, udelukkende til handicappedes personlige brug. Da den 
nedsatte sats er en fravigelse af den generelle regel (nemlig standardmomssatsen) skal de 
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varer og tjenesteydelser, som den anvendes på, fortolkes meget strengt.
Efter Kommissionens opfattelser opfylder graviditetstests, som ifølge sagens natur ikke 
udelukkende er til handicappedes personlige brug, ikke betingelserne for en nedsat sats i 
medfør af artikel 98 i direktiv 2006/112/EF.

Andragendet er et generelt spørgsmål, som kunne have været henvist direkte til 
Kommissionen. Svaret på andragerens spørgsmål er, at graviditetstests ikke opfylder 
betingelserne for en nedsat momssats, som finder anvendelse på udstyr, der udelukkende er 
bestemt til handicappedes personlige brug.


