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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0801/2011 του Vladimirs Strazdins, λετονικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Austrumu Medicina Co Ltd, σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας από τη Λετονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία του παραρτήματος που αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τον ιατρικό εξοπλισμό κ.τ.λ. ως υπαγόμενο σε μειωμένο ΦΠΑ. Ενδιαφέρεται 
ιδίως να μάθει αν τα τεστ εγκυμοσύνης μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

O αναφέρων είναι επαγγελματίας στον ιατρικό τομέα και ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με το αν 
τα τεστ εγκυμοσύνης θα μπορούσαν να ευνοηθούν από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που 
εφαρμόζεται στον «ιατρικό εξοπλισμό, τα βοηθητικά όργανα και άλλες συσκευές», με σκοπό 
την ανακούφιση της αναπηρίας, «για αποκλειστική χρήση από αναπήρους».

Ο ΦΠΑ ως φόρος γενικής κατανάλωσης πρέπει να επιβάλλεται σε όλες τις φορολογητέες 
παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών.  Όσον αφορά τους συντελεστές, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν συντελεστή τουλάχιστον 15%, μπορούν δε να εφαρμόζουν έναν 
ή δύο μειωμένους συντελεστές, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κάτω από 5%. Οι μειωμένοι 
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συντελεστές μπορεί να εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες παραδόσεις «ιατρικού εξοπλισμού, 
βοηθητικών οργάνων και άλλων συσκευών», με σκοπό την ανακούφιση της αναπηρίας, «για 
αποκλειστική χρήση από αναπήρους». Καθώς οι μειωμένοι συντελεστές αποκλίνουν από τον 
γενικό κανόνα (δηλαδή τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ), η ερμηνεία όσον αφορά τις 
παραδόσεις επί των οποίων εφαρμόζονται πρέπει να είναι αυστηρή.
Κατά την άποψη της Επιτροπής τα τεστ εγκυμοσύνης, τα οποία από τη φύση τους δεν 
προορίζονται προφανώς για αποκλειστική χρήση από αναπήρους, δεν είναι επιλέξιμα για 
υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 98 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Η παρούσα αναφορά έχει τον χαρακτήρα γενικής ερώτησης, η οποία θα μπορούσε να έχει 
απευθυνθεί αλλού. Η απάντηση στην ερώτηση του αναφέροντος είναι ότι τα τεστ 
εγκυμοσύνης δεν μπορούν να υπαχθούν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που 
εφαρμόζονται σε συσκευές προοριζόμενες αποκλειστικά για αναπήρους.


