
CM\1227624DA.docx PE652.470v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

23.3.2021

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0540/2019 af Thomas Bublitz, tysk statsborger, på vegne af det 
tyske forbund for privatklinikker (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), om 
gennemførelse af momsdirektivet i tysk ret

1. Sammendrag

Andrageren skriver, at privatklinikker, der har bevilling i henhold til industrilovens artikel 30, 
men ikke er indbefattet i en forbundsstatslig hospitalsplan i henhold til sociallovens artikel 108, 
i momssammenhæng ikke er ligestillet med hospitaler, der er inkluderet i en hospitalsplan, 
selvom de yder den samme nødvendige lægehjælp. Han anmoder Europa-Parlamentet om at 
opfordre til en ændring i den tyske lovgivning for at gennemføre princippet om 
skattelovgivningsneutralitet, der er indføjet i momsdirektivet, i den nationale lovgivning om 
omsætningsafgift. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. maj 2020

Kommissionens bemærkninger

I henhold til momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b), skal medlemsstaterne fritage 
hospitalsbehandling og pleje samt aktiviteter i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige 
organer, hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt 
anerkendte institutioner for moms. I henhold til momsdirektivets artikel 133 kan 
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medlemsstaterne indrømme denne momsfritagelse til andre organer end offentligretlige organer 
på betingelse af, at en eller flere forudsætninger er opfyldt. En af forudsætningerne kan være, 
at de pågældende organers priser er godkendt af det offentlige eller ikke overstiger sådanne 
godkendte priser, eller - for så vidt angår tjenesteydelser, der ikke kræver godkendelse af 
priserne - er lavere end de priser, som momspligtige erhvervsvirksomheder forlanger for 
tilsvarende ydelser (momsdirektivets artikel 133, litra c)1.

Det følger heraf, at momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b), og 133 giver medlemsstaterne 
en vis skønsmargen ved gennemførelsen af momsfritagelse for hospitalsbehandling og pleje. I 
sin dom af 8. juni 2006 i sag C-106/05, L.u.P.2, fastslog Den Europæiske Unions Domstol (EU-
Domstolen), at de nationale myndigheder ved fastlæggelsen af, om privatretlige institutioner 
kan anerkendes med henblik på anvendelse af fritagelsen for hospitalsbehandling og pleje, bl.a. 
kan tage det forhold, at udgifterne til de omhandlede ydelser eventuelt i stort omfang bæres af 
sygekasser eller af andre sociale sikringsorganer, i betragtning. EU-Domstolen fastslog 
endvidere, at den tyske 40 % -regel, der på daværende tidspunkt gjaldt i henhold til tysk 
lovgivning (ikke som administrativt cirkulære), ikke overskrider grænserne for den 
skønsbeføjelse, der er tildelt medlemsstaterne3.

Bestemmelsen i den tyske momslov om gennemførelse af momsfritagelsen for 
hospitalsbehandling og pleje er for nylig blevet ændret ved artikel 12, nr. 5, i lov om yderligere 
beskatningsmæssig fremme af elektrisk mobilitet og ændring af andre 
beskatningsbestemmelser4. Med virkning fra 1. januar 2020 er der genindført en 40 % -regel i 
den tyske momslov.

På baggrund af L.u.P.-dommen ser Kommissionen på nuværende tidspunkt ingen grund til 
yderligere at undersøge dette spørgsmål om påstået uforenelighed med EU-retten.

Denne konklusion drages ikke i tvivl af princippet om afgiftsneutralitet. EU-Domstolen 
præciserede i sin dom af 19. juli 2012 i sag C-44/11, Deutsche Bank AG5, at princippet om 
afgiftsneutralitet ikke er en primærretlig regel, som kan afgøre en fritagelses gyldighed. Det er 
et fortolkningsprincip, der skal anvendes parallelt med det princip, at fritagelser skal fortolkes 

1 Artikel 133 i momsdirektivet lyder som følger: "Medlemsstaterne kan for så vidt angår andre organer end 
offentligretlige i hvert enkelt tilfælde gøre meddelelse af hver af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og 
n), fastsatte fritagelser betinget af, at en eller flere af følgende forudsætninger er opfyldt:
a) de pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig 

må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne,
b) disse organer skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer, der ikke selv eller gennem 
formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne
c) disse organers priser skal være godkendt af det offentlige, eller må ikke overstige sådanne godkendte priser, 
eller - for så vidt angår transaktioner, der ikke kræver godkendelse af priserne - være lavere end de priser, som 
momspligtige erhvervsvirksomheder forlanger for tilsvarende transaktioner
d) fritagelserne må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder.
De medlemsstater, som i henhold til bilag E til direktiv 77/388/EØF pr. 1. januar 1989 lagde moms på de 
transaktioner, der er omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra m) og n), kan ligeledes 1 anvende betingelserne i 
nærværende artikels stk. 1, litra d), når de pågældende leveringer af varer eller ydelser foretaget af offentligretlige 
organer fritages."
2 ECLI:EU:C:2006:380.
3 Præmis 53 og 54.
4 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften, BGBl 2019, del I, s. 48.
5 ECLI:EU:C:2012:484.
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strengt6. Den kan derfor ikke udvide anvendelsesområdet for en udtrykkelig fritagelse uden en 
klar bestemmelse herom.

Som følge heraf er der på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at foranstaltningen vil 
medføre en diskriminerende beskatning af private klinikker. Da der i øjeblikket ikke synes at 
være tale om en overtrædelse af EU-lovgivningen på grundlag af de oplysninger, som 
andrageren har indgivet, har Kommissionen ikke noget grundlag for at træffe yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med andragendet.

Konklusion

For nærværende rummer andragerens oplysninger ingen tegn på, at Tyskland overtræder EU-
lovgivningen. Kommissionen har derfor ikke noget grundlag for at træffe yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med andragendet.

4. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2021

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen konstaterer, at EU-Domstolen i mellemtiden i sag C-211/18 (Idealmed III) har 
fastslået, at fritagelsen for moms på omsorgsydelser leveret af privathospitaler er betinget af, at 
disse ydelser leveres på sociale vilkår svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer. 
Ifølge EU-Domstolen vedrører dette krav de leverede ydelser og ikke den pågældende 
tjenesteyder. Den andel af omsorgsydelserne, der er udført under tilsvarende sociale 
betingelser, som omhandlet i den nævnte bestemmelse, i forhold til samtlige tjenesteyderens 
aktiviteter, er ikke relevant for anvendelsen af den i nævnte direktivs artikel 132, stk. 1, litra b), 
fastsatte fritagelse7.

Det følger heraf, at et bestemt hospital ikke bør være omfattet af momsfritagelsen for alle sine 
hospitals- og lægebehandlingsaktiviteter, hvis det leverer ydelser under forskellige sociale 
betingelser. Fritagelsen kan begrænses til en del af de behandlinger, der ydes.

Hvad angår begrebet "sociale betingelser svarende til" som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra 
b), i direktiv 2006/112 fastslog EU-Domstolen, at denne bestemmelse ikke præcist definerer, 
hvilke aspekter af den pågældende behandling der skal være sammenlignelige med henblik på 
vurderingen af, om bestemmelsen finder anvendelse8.

Spørgsmålet om, hvornår privatretlige hospitaler udfører hospitalsbehandling under sociale 
betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer som omhandlet i 
momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b), behandles i øjeblikket af Domstolen i sag C-228/20 
(anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. juni 2020 fra Niedersächsische Finanzgericht).

Da svaret på dette spørgsmål er afgørende for, om der er tale om en overtrædelse af EU-
reglerne, vil Kommissionen afvente EU-Domstolens dom i ovennævnte sag, inden den 
eventuelt træffer yderligere foranstaltninger.

6 Præmis 45.
7 Dom af 5. marts 2020, Idealmed III, C-211/18, EU:C:2020:168, præmis 20-21.
8 Ibidem, præmis 24.



PE652.470v02-00 4/4 CM\1227624DA.docx

DA

Konklusion

Kommissionen vil nøje følge EU-Domstolens praksis, inden den eventuelt træffer yderligere 
foranstaltninger.


