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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0540/2019, ko Vācijas Privatklīniku federālās asociācijas 
(Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Thomas Bublitz, par pievienotās vērtības nodokļa direktīvas transponēšanu Vācijas 
tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka privātajām klīnikām, kuras ir licencētas saskaņā ar 
Rūpniecības kodeksa 30. pantu, bet kas nav iekļautas federālajā valsts slimnīcu plānā saskaņā 
ar Sociālā likuma kodeksa 108. pantu, PVN piemērošanas nolūkā tiek piemērots atšķirīgs 
statuss nekā slimnīcām, kuras minētajā slimnīcu plānā iekļautas ir, kaut arī abas klīniku 
kategorijas sniedz tos pašus nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus. Viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu prasīt grozījumu izdarīšanu Vācijas tiesību aktos, lai Pievienotās vērtības nodokļa 
direktīvā paredzēto nodokļu neitralitātes principu transponētu Vācijas tiesību aktos par 
apgrozījuma nodokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar PVN direktīvas 132. panta 1. punkta b) apakšpunktu dalībvalstis atbrīvo no PVN 
stacionāro un ambulatoro aprūpi, kā arī ar tām cieši saistītas darbības, kuras veic publisko 
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tiesību subjekti, slimnīcas, medicīniskās aprūpes vai diagnostikas centri un citas pienācīgi 
atzītas līdzīgas iestādes. PVN direktīvas 133. pantā dalībvalstīm ir atļauts piešķirt šo 
atbrīvojumu no PVN struktūrām, kas nav publisko tiesību subjekti, izvirzot vienu vai vairākus 
nosacījumus. Viens no minētajiem nosacījumiem var būt tāds, ka šīm struktūrām ir jānosaka 
cenas, kuras ir apstiprinājušas valsts iestādes vai kas nav augstākas par minētajām apstiprinātām 
cenām, vai, sniedzot pakalpojumus, kuri jāapstiprina nav, — cenas, kas ir zemākas par tām, ko 
līdzīgiem pakalpojumiem nosaka komercuzņēmumi, kuriem PVN jāmaksā ir (PVN direktīvas 
133. panta c) apakšpunkts).1

Tādējādi var secināt, ka PVN direktīvas 132. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 133. pants 
atbrīvojumu no PVN īstenošanā attiecībā uz stacionāro un medicīnisko aprūpi dalībvalstīm 
paredz zināmu rīcības brīvību. Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2006. gada 8. jūnija spriedumā 
lietā C-106/05 L.u.P.2 noteica, ka, lai noskaidrotu, vai privāto tiesību juridiskās personas var 
tikt atzīti par tādām, kurām var piemērot atbrīvojumu attiecībā uz stacionāro un medicīnisko 
aprūpi, valstu iestādes cita starpā var ņemt vērā to, ka ar attiecīgo ārstēšanu saistītās izmaksas 
lielā mērā var segt veselības apdrošināšanas sistēmas vai citas sociālā nodrošinājuma struktūras. 
EST papildus tam lēma, ka Vācijas 40 % norma, kas tolaik bija noteikta Vācijas tiesību aktos 
(nevis administratīvajā apkārtrakstā), dalībvalstīm piešķirtās rīcības brīvības robežas 
nepārsniedz3.

Vācijas Likuma par PVN norma, ar ko īsteno atbrīvojumu no PVN attiecībā uz stacionāro un 
medicīnisko aprūpi, nesen tika pārskatīta ar Likuma par elektriskās mobilitātes papildu 
sekmēšanu ar nodokļiem 12. panta 5. punktu un grozījumiem citos nodokļu noteikumos4. Sākot 
ar 2020. gada 1. janvāri, Vācijā atkal ir spēkā PVN likumā noteiktā 40 % norma.

Ņemot vērā iepriekš minēto spriedumu lietā L.u.P., Komisija iemeslu turpināt izmeklēt šo 
jautājumu par iespējamo nesaderību ar ES tiesību aktiem pagaidām nesaskata.

Šo secinājumu nodokļu neitralitātes princips apšaubīt neliek. Šajā sakarībā EST 2012. gada 
19. jūlija spriedumā lietā C-44/11 Deutsche Bank AG precizēja5, ka fiskālās neitralitātes 
princips nav uzskatāms par primāro tiesību aktu kritēriju, vadoties pēc kura, nosaka, vai 

1 PVN direktīvas 133. pants ir formulēts šādi: “Piešķirot struktūrām, kas nav publisko tiesību subjekti, 132. panta 
1. punkta b), g), h), i), l), m) un n) apakšpunktā paredzētos atbrīvojumu, dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā var 
tām piemērot vienu vai vairākus šādus nosacījumus:
a) attiecīgās struktūras nedrīkst pastāvīgi censties gūt peļņu, un jebkuru peļņu, kas tomēr rodas, nedrīkst sadalīt, 

bet tā jānovirza sniegto pakalpojumu turpināšanai vai uzlabošanai;
b) šīs struktūras ir jāpārvalda un jāvada — būtībā brīvprātīgi — personām, kurām pašām vai caur starpniekiem 
nav tieša vai netieša daļa attiecīgo darbību iznākumā;
c) šīm struktūrām jānosaka cenas, ko apstiprinājušas valsts iestādes vai kas nav augstākas par šādām apstiprinātām 
cenām, vai attiecībā uz pakalpojumiem, kas nav jāapstiprina, zemākas cenas par tām, ko līdzīgiem pakalpojumiem 
nosaka komercuzņēmumi, kuriem jāmaksā PVN;
d) atbrīvojumi nedrīkstētu radīt konkurences izkropļojumus, nostādot neizdevīgā stāvoklī uzņēmumus, kas ir PVN 
maksātāji.
Dalībvalstis, kas saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK E pielikumu 1989. gada 1. janvārī PVN piemēroja darbībām, 
kas ir minētas 132. panta 1. punkta m) un n) apakšpunktā, var piemērot arī šā panta 1. punkta d) apakšpunktā 
paredzētos nosacījumus, ja minētajām preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai, ko veic publisko tiesību 
subjekti, piešķir atbrīvojumu.
2 ECLI:EU:C:2006:380.
3 53. un 54. punkts
4 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften, BGBl. 2019, 1. daļa, 48. lpp.
5 ECLI:EU:C:2012:484.
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atbrīvojums ir spēkā vai ne. Tas drīzāk ir interpretācijas princips, kas ir jāpiemēro vienlaikus ar 
atbrīvojumu šauras interpretācijas principu6. Tādējādi ar nodokļu neitralitātes principu 
nepārprotama atbrīvojuma tvērumu paplašināt nevar, ja šāds nolūks precīzi formulēts nav.

Līdz ar to šajā stadijā nekas neliecina par to, ka minētā norma diskriminētu privātās klīnikas no 
aplikšanas ar nodokļiem viedokļa. Tādēļ ir jāsecina, ka, tā kā, pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, pagaidām nešķiet, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti, Komisijai 
pamata veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo lūgumrakstu nav.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju, ir jāsecina, ka nekas neliecina 
par to, ka Vācija būtu pārkāpusi ES tiesību aktus. Tādēļ Komisijai pamata veikt turpmākas 
darbības attiecībā uz šo lūgumrakstu nav.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2021. gada 23. martā

Komisijas konstatējumi

Komisija atzīmē, ka starplaikā Eiropas Savienības Tiesa (EST) lietā C-211/18 (Idealmed III) ir 
nolēmusi,  ka privāto slimnīcu sniegto aprūpes pakalpojumu atbrīvošana no nodokļa ir 
iespējama tikai tad, ja šie pakalpojumi tiek sniegti sociālos apstākļos, kas ir pielīdzināmi tiem, 
kurus piemēro publisko tiesību subjektiem. EST uzskata, ka šī prasība attiecas uz sniegtajiem 
pakalpojumiem, nevis uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju; to aprūpes pakalpojumu īpatsvars, 
kas tiek sniegti pielīdzināmos sociālos apstākļos šīs tiesību normas izpratnē, salīdzinājumā ar 
attiecīgā pakalpojumu sniedzēja veikto darbību kopumu no minētās direktīvas 132. panta 
1. punkta b) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu piemērošanas viedokļa ir nesvarīgs7.

No tā izriet, ka konkrētai slimnīcai atbrīvojumu no nodokļa par visām tās stacionārās un 
ambulatorās aprūpes darbībām, ja tā sniedz pakalpojumus atsķirīgos sociālos apstākļos, noteikt 
nevar. Atbrīvojumu var piemērot tikai daļai no sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Attiecībā uz jēdzienu “pielīdzināmie sociālie apstākļi” PVN direktīvas 132. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta izpratnē EST norādīja, ka šajā tiesību normā attiecīgās aprūpes sniegšanas 
aspekti, kas ir jāsalīdzina, lai novērtētu tā piemērojamību, precīzi definēti nav8.

Jautājums par to, kad privāto tiesību slimnīcas sniedz stacionāro aprūpi sociālos apstākļos, kas 
ir pielīdzināmi tiem, kurus piemēro publisko tiesību subjektiem PVN direktīvas 132. panta 
1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, pašlaik tiek skatīts EST lietā C-228/20, I. Niedersächsische 
Finanzgericht, kura tika ierosināta, pamatojoties uz 2020. gada 2. jūnijā Tiesai iesniegtu 
lūgumu par prejudiciālu nolēmumu.

Tā kā atbilde uz šo jautājumu ir būtiska, lai novērtētu, vai gadījumā nav pārkāpti ES noteikumi, 
Komisija, pirms vajadzības gadījumā rīkoties tālāk, iepriekš minētajā procedūrā ir nolēmusi 
sagaidīt EST spriedumu.

6 45. punkts.
2020. gada 5. marta spriedums lietā Idealmed III, C-211/18, EU:C:2020:168, 20. un 21. punkts.
8 Turpat, Nr. 24.
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Secinājums

Komisija, pirms vajadzības gadījumā rīkoties tālāk, cieši sekos līdzi tam, kāda būs EST 
judikatūra.


