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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0801/2011, ingediend door Vladimirs Strazdins (Letse 
nationaliteit), namens Austrumu Medicina Co Ltd, over de toepassing van 
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over toegevoegde waarde door Letland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om uitleg over de interpretatie van de bijlage waarin o.a. medische 
uitrusting is opgenomen als een van de goederen waarop verlaagde tarieven mogen worden 
toegepast. Hij zou met name graag willen weten of voor zwangerschapstests mogelijk het 
verlaagde btw-tarief zou kunnen gelden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener is een professional in de medische sector die opheldering wenst over het mogelijke in 
aanmerking komen van zwangerschapstests voor het verlaagde btw-tarief dat van toepassing 
is op "medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten" die bestemd zijn voor 
verlichting van handicaps, voor exclusief gebruik door gehandicapten.

Btw moet in principe, als algemene belasting op consumptie, worden geheven over alle 
belastbare leveringen van goederen en diensten. Wat betreft de tarieven zijn de lidstaten 
verplicht om een standaardtarief van minimaal 15% toe te passen en mogen zij één of twee 
verlaagde tarieven toepassen, die niet minder dan 5% mogen zijn. De verlaagde tarieven 
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mogen slechts worden toegepast op bepaalde leveringen die onderdeel uitmaken van de 
"medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten" die bestemd zijn voor verlichting 
van handicaps, voor exclusief gebruik door gehandicapten. Omdat de verlaagde tarieven 
afwijken van de algemene regel (d.w.z. het standaard btw-tarief), moeten de leveringen 
waarop deze van toepassing zijn strikt worden geïnterpreteerd.
De Commissie is van mening dat zwangerschapstests, die naar hun aard duidelijk niet zijn 
bestemd voor exclusief gebruik door gehandicapten, overeenkomstig artikel 98 van Richtlijn 
2006/112/EG niet in aanmerking komen voor verlaagde tarieven.

Dit verzoekschrift heeft het karakter van een algemene vraag die had kunnen worden 
doorgestuurd. Het antwoord op de vraag van indiener is dat zwangerschapstests niet in 
aanmerking komen voor de verlaagde btw-tarieven die van toepassing zijn op middelen die 
bestemd zijn voor het exclusief gebruik door gehandicapten.


