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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0540/2019, του Thomas Bublitz, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομοσπονδιακής ένωσης γερμανικών ιδιωτικών κλινικών 
(Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 
για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας στο γερμανικό δίκαιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων γράφει ότι οι ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν άδεια βάσει του άρθρου 30 του 
βιομηχανικού κώδικα, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ομοσπονδιακών 
κρατικών νοσοκομείων, σύμφωνα με το άρθρο 108 του κώδικα κοινωνικής νομοθεσίας, 
τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης όσον αφορά τον ΦΠΑ, από τα νοσοκομεία που 
περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, μολονότι παρέχουν τις ίδιες απαραίτητες ιατρικές 
υπηρεσίες. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την τροποποίηση της γερμανικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας, η οποία 
κατοχυρώνεται στην οδηγία για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, στο εθνικό 
δίκαιο που αφορά τον φόρο κύκλου εργασιών.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη μέλη 
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απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τη νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη καθώς και τις στενά 
συνδεόμενες με αυτές πράξεις, οι οποίες παρέχονται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου, από 
νοσοκομεία, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης καθώς και από άλλα ιδρύματα της 
αυτής φύσης, που αναγνωρίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 
133 της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι η χορήγηση αυτής της 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε οργανισμούς, εκτός των οργανισμών δημόσιου δικαίου, εξαρτάται 
από την τήρηση μιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων. Για παράδειγμα, οι εν λόγω οργανισμοί 
μπορεί να υποχρεούνται να καθορίζουν τιμές που έχουν εγκριθεί από τις δημόσιες αρχές ή δεν 
υπερβαίνουν παρόμοιες εγκεκριμένες τιμές ή, εάν πρόκειται για πράξεις για τις οποίες δεν 
προβλέπεται έγκριση τιμής, τιμές κατώτερες αυτών που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις 
από εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ΦΠΑ (άρθρο 133 στοιχείο γ) της οδηγίας 
ΦΠΑ).1

Επομένως, το άρθρο 132 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 133 της οδηγίας ΦΠΑ 
αφήνουν στα κράτη μέλη ορισμένη ευελιξία ως προς την εφαρμογή της απαλλαγής της 
νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης από τον ΦΠΑ. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 8 
Ιουνίου 2006 στην υπόθεση C-106/05, L.u.P.2, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
αναφέρει ότι, προκειμένου να καθορισθεί εάν ιδιωτικού δικαίου ιδρύματα μπορούν να 
αναγνωριστούν ώστε να καταστεί δυνατή η απαλλαγή για τη νοσοκομειακή και ιατρική 
περίθαλψη, οι εθνικές αρχές δύνανται να λάβουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι το 
κόστος των οικείων υπηρεσιών επιβαρύνει ενδεχομένως κατά μεγάλο μέρος τα ταμεία υγείας 
ή άλλους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Το ΔΕΕ έκρινε περαιτέρω ότι ο γερμανικός 
κανόνας του 40 %, που εν προκειμένω προβλέπεται σε γερμανικό νόμο (και όχι σε διοικητική 
εγκύκλιο), δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη3.

Η διάταξη του γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ που ενσωματώνει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ 
της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης,  τροποποιήθηκε πρόσφατα από το άρθρο 12 αριθ. 
5 του νόμου για την περαιτέρω φορολογική προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την 
τροποποίηση λοιπών φορολογικών διατάξεων4. Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2020, ο κανόνας 

1 Το άρθρο 133 της οδηγίας ΦΠΑ έχει ως εξής: «Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, χωριστά για κάθε περίπτωση, 
ότι η χορήγηση σε οργανισμούς, εκτός των οργανισμών δημόσιου δικαίου, καθεμιάς από τις απαλλαγές που 
προβλέπονται στο άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχεία β), ζ), η), θ), ιβ), ιγ) και ιδ), εξαρτάται από την τήρηση 
μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι εν λόγω οργανισμοί δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε 

κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

β) η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα 
που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα 
της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
γ) οι τιμές τις οποίες καθορίζουν οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις δημόσιες αρχές ή να μην 
υπερβαίνουν παρόμοιες εγκεκριμένες τιμές ή, εάν πρόκειται για πράξεις για τις οποίες δεν προβλέπεται έγκριση 
τιμής, οι τιμές πρέπει να είναι κατώτερες αυτών που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις από εμπορικές 
επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται στον ΦΠΑ,
δ) οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού σε βάρος των 
εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στον ΦΠΑ.
Τα κράτη μέλη, τα οποία, σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, εφάρμοζαν την 1η Ιανουαρίου 
1989 τον ΦΠΑ στις πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχεία ιβ), ιγ) και ιδ), μπορούν 
να εφαρμόζουν τους όρους του πρώτου εδαφίου, στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου όταν για τις εν λόγω παροχές 
υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών εκ μέρους των οργανισμών δημόσιου δικαίου χορηγείται απαλλαγή.
2 ECLI:EU:C:2006:380.
3 Σκέψεις 53 και 54.
4 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
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του 40 % εισήχθη εκ νέου στον γερμανικό νόμο περί ΦΠΑ.

Υπό το φως της προαναφερθείσας απόφασης στην υπόθεση L.u.P., η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι 
σε αυτό το στάδιο υφίσταται λόγος να διερευνηθεί περαιτέρω αυτό το ζήτημα περί εικαζόμενης 
ασυμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ.

Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το συμπέρασμα αυτό. 
Στην απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012 στην υπόθεση C-44/11, Deutsche Bank AG5, το ΔΕΕ 
διευκρίνισε συναφώς ότι η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας δεν είναι κανόνας 
πρωτογενούς δικαίου δυνάμενος να καθορίσει το κύρος μιας απαλλαγής. Πρόκειται για 
ερμηνευτική αρχή, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται παράλληλα με την αρχή της συσταλτικής 
ερμηνείας των εξαιρέσεων6. Δεν επιτρέπει επομένως την επέκταση του πεδίου εφαρμογής μιας 
ρητής απαλλαγής ελλείψει σαφούς σχετικής διάταξης.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι το μέτρο θα προκαλούσε 
διακριτική φορολογική μεταχείριση των ιδιωτικών κλινικών. Επομένως, δεδομένου ότι προς 
το παρόν, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, δεν φαίνεται να υπάρχει 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να προβεί σε περαιτέρω 
ενέργειες σε σχέση με την αναφορά.

Συμπέρασμα

Προς το παρόν, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η Γερμανία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να προβεί 
σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με την αναφορά.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2021

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, εν τω μεταξύ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
αποφάνθηκε στην υπόθεση C-211/18 (Idealmed III) ότι η απαλλαγή των υπηρεσιών 
περίθαλψης που παρέχονται από ιδιωτικά νοσοκομεία εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πραγματοποιείται υπό κοινωνικές συνθήκες συγκρίσιμες με 
εκείνες που ισχύουν για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η εν λόγω 
απαίτηση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και όχι τον εκάστοτε πάροχο· το ποσοστό των 
υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται υπό παρόμοιες κοινωνικές συνθήκες, κατά την έννοια 
της εν λόγω διάταξης, σε σχέση με το σύνολο της δραστηριότητας που ασκεί ο εν λόγω 
πάροχος, δεν επηρεάζει την εφαρμογή της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 132 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας7.

Επομένως, ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να επωφελείται από την απαλλαγή 
από τον φόρο για όλες τις δραστηριότητες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης που ασκεί 
εφόσον παρέχει υπηρεσίες υπό διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Η εφαρμογή της απαλλαγής 

Vorschriften, όπως δημοσιεύθηκε στην BGBl. (Bundesgesetzblatt - Επίσημη Εφημερίδα Ομοσπονδιακής 
Νομοθεσίας) 2019, Μέρος I, αριθ. 48.
5 ECLI:EU:C:2012:484.
6 Σκέψη 45.
7Απόφαση της 5ης Μαρτίου 2020, Idealmed III, C-211/18, EU:C:2020:168, σκέψεις 20 και 21.
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μπορεί να περιορίζεται σε μέρος των παρεχόμενων θεραπειών.

Όσον αφορά την έννοια των «συγκρίσιμων κοινωνικών συνθηκών», σύμφωνα με το άρθρο 132 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΦΠΑ, το ΔΕΕ επισήμανε ότι η εν λόγω διάταξη δεν 
ορίζει επακριβώς τα στοιχεία της οικείας παροχής περίθαλψης που πρέπει να συγκριθούν 
προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της8.

Το ερώτημα περί του εάν νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν νοσοκομειακή 
περίθαλψη υπό κοινωνικές συνθήκες συγκρίσιμες με εκείνες που ισχύουν για τους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 132 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 
ΦΠΑ, εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του ΔΕΕ στην υπόθεση C-228/20, I. Το δικαστήριο 
Niedersächsische Finanzgericht υπέβαλε αίτηση προδικαστικής απόφασης στο ΔΕΕ στις 2 
Ιουνίου 2020.

Δεδομένου ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί κατά πόσον 
υπάρχει πιθανή παραβίαση των κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή αναμένει την απόφαση του ΔΕΕ 
επί της προαναφερθείσας διαδικασίας προτού προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εάν συντρέχει 
λόγος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη νομολογία του ΔΕΕ πριν αναλάβει περαιτέρω 
δράση, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

8Ομοίως, σκέψη 24.


