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Executive summary 
VAT on fertility treatment has generated a big debate in Denmark. The reason for this shall be 

found in the fact that the Danish administrative practice differs depending on the sex of the pa-

tient.  As The Court of Justice of The European Union has not yet passed judgement relating to 

VAT on fertility treatment, the purpose of this thesis is to derive applicable law on the basis of 

Article 132 (1) (b) and (c) of The VAT Directive and EU case law. Furthermore the thesis will 

clarify whether Danish administrative practice is consistent with EU law. 

The thesis concludes that according to the VAT Directive and EU case law two requirements 

shall be met, if fertility treatment can be exempted from VAT. It requires that the treatment is 

performed by people in the exercise of the medical professions and that the treatment has a ther-

apeutic aim. A derivation from applicable law shows that fertility treatment is exempted from 

VAT when the woman is either infertile or subfertile or if she is suffering from psychological 

disorder caused by infertility or subfertility. Fertility treatment is also exempted from VAT if the 

woman’s male partner is infertile or subfertile, provided there is link between the man’s health 

disorder and the fertility treatment. 

The thesis also concludes that the Danish administrative practice does not pose an EU consistent 

interpretation in all cases. Danish administrative practice seems in some cases to follow the de-

duced applicable law, as fertility treatment performed on infertile women is exempted from 

VAT, regardless of the nature of a relationship. However, the treatment is not exempted if the 

woman is subfertile or suffering from a psychological disorder or a man, who is in a relationship 

with a woman, is infertile or subfertile. This means that the Danish administrative practice seems 

to interpret the directive more strictly than it was intended given that the general objective of 

Article 132 (1)(b) and (c) of the VAT Directive is to reduce the cost of healthcare. However it is 

expected that the Danish practice will change and become EU consistent, as a consequence of a 

reply from The European Commission to the Danish Ministry of Taxation on an inquiry concern-

ing VAT on fertility treatment. 
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1 Indledning 
Med formål at sikre sunde konkurrenceforhold i et fælles europæisk marked blev det ved Rådets 

1. direktiv (67/227/EØF) af 11. april 1967 besluttet at harmonisere de enkelte medlemsstaters 

interne afgifter, herunder merværdiafgift, også kaldet moms. For at opnå det mest enkle og neu-

trale momssystem skal afgiften opkræves så generelt som muligt, hvormed alle varer og leveran-

cer som udgangspunkt er omfattet momspligten.1 Der er dog flere fritagelser hertil, der bl.a. fri-

tager en række varer og leverancer inden for sundhedsområdet, jf. art. 132, stk. 1, litra b) - e) i 

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, også 

kaldet momssystemdirektivet (MSD). Det er med afsæt i denne fritagelse at afhandlingen vil 

belyse moms i relation til fertilitetsbehandlinger. 

Formålet med fritagelsen inden for sundhedsområdet er at sikre, at EU’s borgere opnår en billi-

gere adgang til sundhedsbehandling mv.2 Fritagelsen vil påvirke forbrugsmønstret idet fritagel-

sen alt andet lige vil være til fordel for forbrugeren og dermed føre til øget forbrug, samtidig med 

at flere vil få adgang til ydelsen.3 

I 2015 førte fertilitetsbehandling til 4.763 børn, svarende til 8,2 % af den samlede fødselsårgang 

på 58.205 børn. I samme år modtog 12.892 kvinder med bopæl i Danmark én eller flere fertili-

tetsbehandlinger. Udviklingen i fertilitetsbehandlinger i Danmark udført på kvinder med bopæl i 

Danmark har siden 2007 været stigende.4 I gennemsnit koster hvert levendefødte barn op mod 

DKK 70.000, og pålægges prisen dertil moms er prisen ikke en ubetydelige sum,5 hvorfor den 

momsmæssige behandling vedrørende fertilitetsbehandlinger er interessant.  

Fortolkningen af fritagelsen i forhold til sundhedsydelser har ikke været gnidningsfri. Flere gan-

ge er Skatterådet kommet med bindende svar omkring behandlingen af moms på fertilitetsbe-

handlinger. Uklarheder i forhold til tolkningen af fritagelsen viser sig at være mange, og er ikke 

blevet mindre af, at der ikke kom en endelig dom i sagen SKM2012.709.SR, der efter at være 

påklaget til Landsskatteretten blev bragt for domstolene, ligesom EU-Domstolen endnu ikke har 

                                                
1 Jf. rådets 1. direktiv (67/227/EØF) af 11. april 1967, præamblens betragtning 5 og 8. 
2 Jf. sag C-262/08, CopyGene, præmis 30, sag C-106/05, L.u.P., præmis 29, sag C-307/01, 

D’Ambrumenil, præmis 58, sag C-212/01, Unterpertinger, præmis 40, sag C-76/99, Kommissionen mod 

Frankrig, præmis 23 samt Rasmussen, 2013, s. 11. 
3 Rasmussen, 2013, s. 11 
4 Sundhedsdatastyrelsen, 2015, s. 11-12. Se desuden afhandlingens afsnit 4. 
5 Se i denne retning Jonassen, 2016 
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taget stilling til problematikken. Uklarhederne om den momsmæssige behandling har ført til, at 

EU-kommissionen i november 2016 har givet Danmark tilladelse til at fritage fertilitetsbehand-

linger for moms, hvis manden i et par er årsagen til, at parret er ufrivillig barnløse, en situation, 

der indtil da har været pålagt moms. Dette leder til nærværende afhandlings problemformulering: 

Afhandlingen har til formål at udlede hvad der er gældende ret for den momsmæssige behand-

ling af fertilitetsbehandlinger med udgangspunkt i momsfritagelsen for sundhedsydelser i MSD 

art. 132, stk. 1 litra b) og c), samt afdække hvorvidt dansk praksis er i overensstemmelse hermed. 

Afhandlingen vil behandle ovenstående problemformulering med udgangspunkt i følgende sce-

narier: 

1. Par bestående af mand og kvinde, hvor kvinden er henholdsvis infertil og subfertil. 

Subfertiliteten konstateres ved udredning forud for fertilitetsbehandlingens start.  

2. Par bestående af mand og kvinde, hvor manden er henholdsvis infertil og subfertil. 

Subfertiliteten konstateres ved udredning forud for fertilitetsbehandlingens start. 

3. Par bestående af to kvinder, hvor kvinden, der modtager behandling, er henholdsvis infer-

til og subfertil. Subfertiliteten skyldes henholdsvis fravær af mandlig partner og sygdom, 

og konstateres ved udredning forud for fertilitetsbehandlingens start. 

4. Enlig kvinde, der er infertil eller subfertil. Subfertiliteten skyldes henholdsvis fravær af 

mandlig partner og sygdom, og konstateres ved udredning forud for fertilitetsbehandlin-

gens start. 

I relation hertil vil det belyses om fertilitetsbehandlinger, der foretages som følge af psykologi-

ske lidelser hos kvinden/parret er momsfritaget.  

For at afdække ovenstående problemformulering vil afhandlingen indledningsvist søge at udlede 

gældende ret for området med udgangspunkt i momssystemdirektivets ordlyd samt domspraksis. 

Herefter vil afhandlingen belyse dansk praksis på området gennem inddragelse af bindende svar 

fra Skatterådet og afgørelser fra Landsskatteretten. Derefter vil der foretages en diskussion af 

hvorvidt den danske praksis er i overensstemmelse med den udledte gældende ret.  

Afhandlingen henvender sig primært til afgiftspligtige personer, der ønsker en afgrænsning af, 

hvornår fertilitetsbehandlinger er underlagt momspligt eller fritaget herfor i Danmark. 



Side 7 af 86 

 

2 Metode og disposition 

2.1 Juridisk metode  
Nærværende afhandling har til formål at fastsætte gældende ret for behandling af fertilitetsbe-

handlinger i momsfritagelsen for sundhedsydelser i MSD art. 132, stk. 1, litra b) – c), jf. afsnit 1. 

For at imødekomme dette formål vil nærværende afhandling beskrive, analysere, fortolke og 

systematisere gældende ret, hvorfor det metodiske udgangspunkt er en traditionel retsdogmatisk 

metode.6 Endvidere har afhandlingen til formål at afklare, hvorvidt national praksis er i overens-

stemmelse med EU-retten, jf. afsnit 1. For at afdække dette anvendes et komparativt element, 

idet gældende EU-ret sammenholdes med national ret. Dette skal ikke forstås som en traditionel 

komparativ analyse, hvor flere forskellige retssystemer sammenlignes.7 Sammenligningen af 

gældende EU-ret og national ret foretages da implementering og praksis ikke i alle tilfælde er i 

overensstemmelse med det bagvedliggende EU-retlige regulering.8  Afhandlingen vil hovedsage-

ligt indeholde udsagn af typen de lege lata.9  

Ved gældende ret forstås i nærværende afhandling en prognosticering af den retstilstand, som 

den øverste retsanvendende myndighed, herved forstået EU-Domstolen, vil nå frem til ved frem-

tidige afgørelser. Denne forståelse af gældende ret deles af den danske retsfilosof Alf Ross, der 

med prognoseteorien mener at gøre det muligt at forudberegne det retsgrundlag, hvorpå fremti-

dige afgørelser vil blive truffet.10  

 

2.2 Anvendte kilder og litteratur 
Afhandlingens primære kilder omfatter domme fra EU-Domstolen, bindende svar fra Skatterådet 

og kendelser fra Landsskatteretten samt retskilder i form af momssystemdirektivet og momslo-

ven. Disse vil derfor være til genstand for redegørelse og analyse i afhandlingen. Desforuden er 

anvendt sekundær litteratur i form af fagbøger, vejledninger samt artikler, til brug for at forstå og 

                                                
6 Den retsdogmatiske retsvidenskab beskæftiger sig med reglerne, og ser det som sin opgave at give en 

fremstilling af gældende ret, jf. Wegener, 1994, s. 67. Se endvidere Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 

207, 210 og 212 ff. vedrørende den retsdogmatiske metode. 
7 Jf. Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 208 og Stensgaard, 2004, s. 21 
8 Jf. Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 12 
9 De lege lata er et udtryk, der anvendes om de regler, der aktuelt gælder på et bestemt område, jf. Wege-

ner, 1994, s. 67 
10 Jf. Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 65 
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analysere afhandlingens primære kilder. Begrebet primær og sekundær kilde skal ikke forveksles 

med retskildehierarkiet, der for EU vil gennemgås i afsnit 3.1 og tilsvarende for dansk ret i afsnit 

3.2. 

2.2.1 Kildekritik 
Afhandlingen anvender hovedsaligt primære retskilder, disse vil alle behandles ud fra et kildekri-

tisk perspektiv.  

De i afhandlingen belyste EU-domme anvendes aktivt til brug for fortolkning af afgrænsnings-

spørgsmål i relation til momsdirektivets ordlyd. Dertil vil afhandlingen indeholde en kritisk til-

gang til de belyste bindende svar fra Skatterådet og kendelser fra Landsskatteretten igennem en 

løbende vurdering af konsistensen i svarende og de anvendte argumenter herfor.  

Den sekundære litteratur er præget af forfatternes egne holdninger, samt risikoen for at litteratu-

ren kan være irrelevant eller uaktuel som følge af forældelse. Der er derfor ved anvendelse af 

sekundær litteratur foretaget en vurdering af ovenstående risici. 

Da det største problem ved retsvidenskaben normalt ikke ligger i fortolkningen, men i udvælgel-

sen af det retlige materiale,11 anvendes samtlige bindende svar fra Skatterådet og kendelser fra 

Landsskatteretten vedrørende den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger grundet 

deres begrænsede omfang. Endvidere er der udvalgt en række EU-domme, som alle vedrører 

momsfritagelserne på sundhedsområdet.  

                                                
11 Jf. Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 222-223 
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2.4 Terminologi  
I forbindelse med at Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009 skiftede EF-

Domstolen navn til EU-Domstolen.12 For at overskueliggøre afhandlingen vil referencer til EF-

Domstolen såvel som EU-Domstolen ske under betegnelserne EU-Domstolen. 

Afhandlingen vil anvende begrebet fertilitetsbehandlinger og assisteret reproduktion sideordnet, 

hvilket også er tilfældet for begreberne sygehus og hospital.  

Endvidere vil afhandlingen vil anvende begrebet fertilitetsbehandling bredt, således at det dæk-

ker over de to primære behandlingstyper inseminations- (IUI) og reagensglasbehandling (IVF); 

hvor det vurderes relevant specificeres enkelte behandlingstyper. 

 

2.5 Afgrænsning 
Afhandlingen vil udelukkende behandle den danske momsmæssige behandling af fertilitetsbe-

handlinger samt de bagvedliggende direktiver, hvormed der ikke vil foretages en traditionel 

komparativ analyse af den danske momsmæssige praksis indenfor fertilitetsbehandlinger set i 

forhold til øvrige EU-lande. Denne afgrænsning foretages på baggrund af afhandlingens begræn-

sede omfang.  

Momsfritagelsen for sundhedsydelser er opdelt i fire forskellige bestemmelser i momssystemdi-

rektivet. Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 

1, litra b) og c), der direkte omhandler momsfritagelsen af sundhedsydelser. Hvor det vurderes 

relevant, vil yderligere artikler fra momssystemet fremhæves. Det vurderes ikke relevant for 

nærværende afhandling at anskue fertilitetsbehandlinger, som transaktioner i nær tilknytning til 

fertilitetsbehandling og pleje, som begrebet fremgår af MSD art. 132, stk. 1, litra b), hvorfor der 

afgrænses herfra. Udelukkende betragtninger, herunder krav som EU-Domstolen sætter til frita-

gelse for sundhedsydelser, der vurderes særlig relevant for at klarlægge gældende ret vil indgå i 

afhandlingen grundet dennes begrænsede omfang.  

Afhandlingen vil i besvarelsen af problemformuleringen behandle scenarierne beskrevet i ind-

ledningen, afsnit 1, således vil der blandt andet ses bort fra situationen, hvor rugemødre anven-

des i forbindelse med fertilitetsbehandling.  

                                                
12 Jf. EU.dk 



Side 11 af 86 

 

Fertilitetsbehandlinger udføres på såvel offentlige sygehuse som i private klinikker. Det er be-

kendt, at der kan være en problematik i forhold til hvem der udøver ydelsen, men denne er ikke 

genstand for behandling i nærværende afhandling. Derimod vil det behandles, om fertilitetsbe-

handlinger, i de opstillede scenarier er omfattet af fritagelsen, jf. problemformuleringen.  

Det skal endvidere blot nævnes, at behandling af emnet kan føre til megen diskussion vedrørende 

ligestilling og diskriminering, dette ligger dog uden for afhandlingens formål at behandle.  

Endeligt forudsættes det at læseren har en grundlæggende forståelse for momssystemets basale 

elementer og opbygning, idet en detaljeret gennemgang ikke er mulig som følge af afhandlingens 

begrænsede omfang. Dette vurderes at være en rimelig antagelse taget afhandlingens tilsigtede 

modtager i betragtning, jf. afsnit 1. 

 

 

3 Lovgivning og samspil mellem retskilder 
For at give en grundlæggende forståelse for afhandlingens referenceramme vil dette afsnit be-

handle styrkeforholdet og samspillet mellem EU-retten og national lovgivning. Den grundlæg-

gende forståelse for afhandlingens referenceramme er en vigtig bestanddel i den retsdogmatiske 

metode. 

3.1 EU-retten 
EU-Domstolen har afsagt flere domme om pligten til EU-konform fortolkning,13 altså at nationa-

le myndigheder i videst muligt omfang skal fortolke og anvende nationale regler i overensstem-

melse med bindende retsakter som fx forordninger, direktiver og domme fra EU-Domstolen. 

Hvis en national bestemmelse ud fra sin ordlyd kan fortolkes på flere forskellige måder, da bety-

der den EU-konforme fortolkning, at den national ret skal anvende en fortolkningsmetode, der er 

i overensstemmelse med de bindende EU-retsakter.14  Overordnet set kan retskilderne i EU-

retten klassificeres på følgende måde: 

                                                
13 Jf. Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 226, se eksempelvis sag C-441/14, Ajos A/S, præmis 30-32 og sag C-

106/89, Marleasing, præmis 8 
14 Jf. Olesen og Lilja, 2016, s.160 samt sag C-441/14, Ajos A/S, præmis 30-32 og sag C-106/89, Marlea-

sing, præmis 8 
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Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i 

Nielsen og Tvarnø (2014), s. 135 og Rasmussen 

(2013), s. 26. 

 

Det skal bemærkes, at modellen til venstre 

er et udtryk for et hierarki mellem retskil-

derne; primærretten af højere rang end bin-

dende sekundærregulering, der ligeledes er 

af højere rang end ikke-bindende sekundær-

regulering, mens der ikke kan siges noget 

generelt om, hvilken hierarkisk placering 

EU-Domstolens praksis har.15 Med afsæt i 

ovenstående model kan der inden for momsområdet nævnes flere relevante retskilder. Inden for 

primærretten findes den traktatmæssige hjemmel til udstedelse af sekundærregulering som direk-

tiver og forordninger vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter i 

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 113.16 TEUF art. 113 be-

myndiger Rådet17 til at vedtage bestemmelser om harmonisering af lovgivning vedrørende indi-

rekte skatter. Af sekundærret kan nævnes forordninger og direktiver, hvor forordninger er umid-

delbart gældende i de enkelte medlemsstater, mens direktiver kræver implementering i national 

lovgivning, jf. TEUF art. 288.  

Nærværende afhandling vil tage afsæt i det nugældende momssystemdirektiv, jf. afgrænsningen 

afsnit 2.5. Det følgende afsnit vil behandle EU-direktivers generelle rolle som retskilde i forhold 

til national lovgivning, idet denne afhandling tager udgangspunkt heri jf. problemformuleringen.  

EU direktiver er grundlæggende bindende for medlemslandene. Rent praktisk giver TEUF art. 

288, stk. 3 medlemslandene frihed til selv at vælge form og midler til gennemførsel af direktiver.   

Til trods for denne frihed, har medlemslandene ikke ret til ikke at sikre, at der sker en fuld im-

                                                
15 Jf. Sørensen, Nielsen og Danielsen, 2014, s. 113-114, Neergaard og Nielsen, 2010, s. 101-103 samt i 

denne retning Emneblad om Den Europæiske Union, 2017 
16 Rasmussen, 2013, s. 26 
17 ”Det Europæiske Råd” bestående af stats- og regeringscheferne i Medlemsstaterne samt formanden for 

Kommissionen, jf. Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 130 

Primærretten
EU’s traktatgrundlag, grundlæggende 

rettigheder og almindelige retsprincipper

Bindende sekundærregulering
Afledt ret: forordninger, direktiver, 

beslutninger samt henstillinger.

Praksis
EU-Domstolens praksis
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plementering af direktivets formål,18 ligesom et medlemsland ikke kan undlade at implementere 

et direktiv med begrundelsen at denne er direkte anvendelig19 eller ved henvisning til en given 

forvaltningspraksis.20 Et direktiv har således først virkning for medlemslandenes borgere, når det 

er implementeret i national lovgivning, hvorfor der som følge heraf ikke er tale om et fuldstæn-

digt ensartet og enslydende sæt momsregler i hele Europa.21 Såfremt et direktiv mangler rettidige 

gennemførselsforanstaltninger, kan private overfor enhver national ret støtte ret på en bestem-

melse i et direktiv, der ud fra et indholdsmæssigt synspunkt fremstår ubetingede og tilstrækkeligt 

præcise.22 Således medfører det ikke, at medlemsstaterne ved manglende opfyldelse af imple-

menteringsforpligtelsen, slipper for forpligtelser indeholdt i et direktiv.23 

3.1.1 Det fælles momssystem 
Den 25. marts 1957 blev det Europæiske Økonomiske Fællesskab (kaldet EØF) oprettet ved 

Romtraktaterne, der ved Maastricht-traktaten blev omdøbt til EF-traktaten. EF-traktatens hoved-

formål var at etablere et fælles marked med lige konkurrencevilkår på tværs af medlemsstaterne. 

Ved tilblivelsen af EF traktaten anvendte alle medlemmer af EØF24 på nær Frankrig kumulative 

forbrugsafgifter i forskellige udformninger, hvorfor medlemmerne af EØF i særdeleshed overve-

jede de nationale omsætningsafgifters negative effekt på en effektiv samhandel inden for Fæl-

lesmarkedet.25 Som følge heraf fremkom EU-Kommissionen med et forslag til to direktiver, der 

skulle harmonisere omsætningsafgifterne, henholdsvis Rådets første direktiv 67/227/EØF (1. 

direktiv) og Rådets andet direktiv 67/228/EØF (2. direktiv).26 Idet effekten af 1. og 2. direktiv 

ikke var tilstrækkelig, forsøgte man at øget harmonisering gennem Rådets sjette direktiv 

                                                
18 Rasmussen, 2013, s. 27 og sag C-441/14, Ajos A/S, præmis 30-33 og sag C-106/89, Marleasing, præmis 

8 
19 Sag dommen i sagen C-102/79, Kommissionen mod Kongeriget Belgien 
20 Rasmussen, 2013, s. 27 og Neergaard og Nielsen, 2010, s. 129 
21 Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 46 samt Karnovs indledende kommentarer til momsloven 
22 Jf. sag 41/74, van Duyn, hvor EU-Domstolen skulle tage stilling til, om en direktivbestemmelse var 

umiddelbart anvendelig. EU-Domstolen fremhæver i præmis 12, at det forhold, at en forordning er umid-

delbart anvendelig ikke udelukker at direktiver også kan være det. Endvidere følger det af samme præmis, 

at direktivers nyttevirkning vil mindskes, såfremt de ikke kan påberåbes direkte af borgerne. Dertil tilfø-

jede EU-Domstolen i præmis 12, at forelæggelsesmuligheden i EØF art. 177, nu TEUF art. 267, forudsæt-

ter, at direktiver kan påberåbes af private ved de nationale domstole. Se i samme retning sag C-45/01, 

Dornier, præmis 79-81 samt C-141/00, Kügler, præmis 51. Se endvidere Sørensen, Nielsen og Danielsen, 

2014, s. 159 
23 Jf. sag 148/78, Ratti, præmis 22 
24 Medlemmer af EØF: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxemburg og Vesttyskland 
25 Ramsdahl Jensen, 2004, s. 38-39 
26 Ibid. 
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77/388/EØF af 17. maj 1977 (6. direktiv). Tilstræbelsen af øget harmonisering udmundede sig i 

ønsket om at skabe lige konkurrencemæssige vilkår indenfor fællesskabet, samt at det enkelte 

medlemslands finansielle bidrag til EF blandt andet bestod, og til stadighed består, af en andel af 

beregningsgrundlaget for medlemslandenes moms. Således var det nødvendigt at harmonisere 

beregningsgrundlaget for bidraget, især vedrørende omfanget af momspligten og momsfritagel-

serne, for at få en mere retfærdig fordeling af forpligtelsen og dermed øge ekstern neutralitet.27 

Neutralitetsprincippet vil behandles yderligere i afsnit 3.1.2. 

Den 1. januar 2007 indførtes det nugældende momssystemdirektiv, hvis formål er at overskue-

liggøre og sammenskrive 6. direktivs bestemmelser, der siden dets vedtagelse har undergået flere 

ændringer.28 

3.1.2 Ligebehandlingsprincippet og afgiftsneutralitet 
Medlemsstaternes momslovgivning er funderet i momssystemdirektivet, og dermed er det 

momssystemdirektivet, der sætter rammerne for medlemslandenes nationale momslovgivning. 

For at sikre fundamentale rettigheder har EU-retten en række generelle principper, der ikke er 

fortolkningsprincipper, men derimod har betydning i den momsmæssige fortolkningssammen-

hæng idet retsakter som fx momssystemdirektivet, skal fortolkes under hensyn hertil.29 Et sådan 

princip er ligebehandlingsprincippet. Efter praksis fra EU-Domstolen er det et krav, at personer 

eller erhvervsdrivende i sammenlignelige situationer skal behandles ens, medmindre forskelsbe-

handling er objektivt begrundet.30 Set i forhold til fortolkningen af momsfritagelserne af sund-

hedsydelser, jf. MSD art. 132, stk. 1, litra b) - e), har EU-Domstolen flere gange i sine afgørelser 

henvist til ligebehandlingsprincippet,31 der på momsområdet kommer til udtryk i neutralitets-

princippet.32  

Neutralitetsprincippet er et af hovedprincipperne i det fælles momssystem, hvorefter erhvervs-

drivende, der udfører ens transaktioner ikke må behandles forskellig i forhold til opkrævningen 

af moms.33 Dette kommer til udtryk i præamblen til momssystemdirektivet34 og fremhæves i EU-

                                                
27 Pedersen et al., 2015, s. 11 og i denne retning Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 46 
28 Pedersen et al., 2015, s. 11 
29 Rasmussen, 2013, s. 36 
30 Neergaard og Nielsen, 2010, s. 191 
31 Se sag C-45/01, Dornier, præmis 69, sag C-141/00 Kügler, præmis 56 
32 Se sag C-262/08, CopyGene, præmis 64 og sag C-106/05, L.u.P., præmis 48 
33 Se C-141/00, Kügler, præmis 30, samt i denne retning sag C-106/05, L.u.P., præmis 36 
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Domstolens sag C-86/99, idet det anføres, at 6. direktiv (nu momssystemdirektivet) skal fortol-

kes under hensyntagen til neutralitetsprincippet, idet princippet danner grundlag for det fælles 

momssystem.35 Neutralitetsprincippet kan deles op i en intern og ekstern neutralitet. Den interne 

neutralitet består i at momssystemet ikke påvirker forbrugervalget og erhvervsstrukturen i ind-

landet, mens den eksterne neutralitet tilsiger, at momssystemet ikke påvirker forbrugervalget og 

erhvervsstrukturen ved handel over landegrænser.36 Både den interne såvel som den eksterne 

neutralitet forudsætter, at den afgiftspligtige transaktion afgrænses ensartet i samtlige medlems-

stater.37    

I en fortolkningsmæssig sammenhæng har ligebehandlingsprincippet og neutralitetsprincippet 

ikke samme virkning. EU-Domstolen bemærkede i sag C-480/10, Kommissionen mod Sverige, 

at en tilsidesættelse af princippet om afgiftsneutralitet kun kan forekomme mellem konkurreren-

de erhvervsdrivende, mens en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet på det fiskale område 

kan forekomme ved andre typer forskelsbehandling, der berører erhvervsdrivende, som ikke 

nødvendigvis er konkurrenter, men som befinder sig en situation, der er sammenlignelig på andre 

punkter. Ligebehandlingsprincippet kan således siges at have traktatretlig status, og derned være 

en del af primærretten, mens neutralitetsprincippet er et grundelement i sekundærreguleringen.38 

Konsekvensen heraf er at neutralitetsprincippet ikke kan føre til fortolkningsresultater, der strider 

imod momsdirektiverne eller momssystemets opbygning og indretning, da det princippet ikke 

kan tillægges forfatningsmæssig status.39  

3.1.3 EU-rettens øvrige fortolkningsprincipper 
EU-Domstolen er med til at præcisere virkningerne af EU-retten og samtidig er den med til at 

realisere EU’s målsætninger. For at undersøge EU-retlige spørgsmål, som det i afhandlingen 

stillede, er det nødvendigt at have et klart blik for betydningen af EU-domstolens praksis.40 EU-

Domstolens hovedopgave er at sikre en ensartet fortolkning af EU-retten, hvilket forudsætter at 

                                                                                                                                                       
34 Præambel betragtning 5: ”Det mest enkle og mest neutrale momssystem opnås, når afgiften opkræves så 

generelt som muligt, og når dens anvendelsesområde omfatter samtlige produktions– og distributionsled 

samt levering af ydelser.[…]”. 
35 Rasmussen, 2013, s. 52 samt sag C-86/99, Freemans plc, præmis 27 
36 Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 44-45 og Ramsdahl Jensen, 2004, s. 48 
37 Ramsdahl Jensen, 2004, s. 48-49 
38 Rasmussen, 2013, s. 37 
39 Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 58 
40 Sørensen, Nielsen og Danielsen, 2014, s. 107 
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medlemsstaterne accepterer EU-domstolens domme som præjudikater.41 EU-Domstolen anven-

der i vid omfang henvisninger til tidligere domme som del af grundlaget for en ny dom. Kun i få 

tilfælde har EU-domstolen fundet anledning til at justere sin praksis.42 På baggrund heraf har 

EU-Domstolens domme en betydelig præjudikatværdi.43  

Fortolkningen kan være såvel objektiv som subjektiv. Den objektive fortolkning holder sig til 

selve den objektive lovtekst, mens den subjektive fortolkning inddrager loves og andre retlige 

teksters forarbejder som fortolkningsbidrag. I EU-regi er formålsfortolkningen typisk objektiv, 

og grunden hertil kan være opbygningen af den EU-retlige tekst. Således vil den objektive tekst, 

der fortolkes typisk indeholde en formålsangivelse placeret i præamblen, hvorimod den danske 

lovgivning sjældent begrundes andre steder end i forarbejderne.44 

EU-Domstolen tager som tidligere nævnt i sin fortolkning hensyn til ligebehandlingsprincippet, 

der på momsområdet kommer til udtryk ved neutralitetsprincippet.45 Dertil anvender EU-

Domstolen fortolkningsprincipperne; ordlydsfortolkning, kontekstfortolkning, formålsfortolk-

ning samt hensynet til fællesskabsrettens udviklingstrin.46 Nærværende afhandling vil primært 

beskæftige sig med ordlyds- og formålsfortolkning. I det følgende vil fortolkningsprincipperne 

gennemgås. 

Ordlydsfortolkning 

De EU-retlige bestemmelser er affattet på flere forskellige sprog, der alle anses for at være auten-

tiske og have samme gyldighed. EU-Domstolen har understreget, at betydningen af retlige be-

greber i de enkelte medlemsstaters nationale ret ikke altid er sammenfaldende. Det er derfor 

nødvendigt at fortolkningen sker på baggrund af, og med respekt for, samtlige forskellige sprog-

lige versioner af bestemmelsen.47 Såfremt de forskellige sprogversioner kan give forskellige for-

tolkninger af retsreglens indhold, vil det være nødvendigt at tage andre fortolkningsprincipper i 

brug. 

                                                
41 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 184 
42 Se sag C-267-268/91, Keck, præmis 16, hvor EU-Domstolen fremhæver, at man i denne dom går imod 

den holdning EU-Domstolen tidligere har haft. 
43 Sørensen, Nielsen og Danielsen, 2014, s. 107 
44 Neergaard og Nielsen, 2016, s. 142 
45 Beskrevet i afsnit 3.1.2 
46 Sag C-283/81, CILFIT 
47 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 18 og 19 
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Idet formålet med enhver lovfortolkning er at finde ordenes juridiske mening, hvad enten det er 

med henblik på at fastslå, om et konkret forhold er omfattet af den omhandlende bestemmelse 

eller ej, er udgangspunktet for fortolkningen derfor selve ordlyden af den pågældende bestem-

melse.48 

Kontekstfortolkning 

Ifølge EU-Domstolen skal de enkelte retsakter og bestemmelser ud over ordlydsfortolkning også 

ses i lyset af EU-retten som helhed.49 Momssystemdirektivet og andre retsakter på momsområdet 

er en del af den samlede EU-lovgivning, og skal ses i denne kontekst, dertil skal fritagelsesbe-

stemmelserne, heriblandt fritagelserne for sundhedsydelser, fortolkes i forhold til momssystem-

direktivets kontekst og sammenhæng som helhed.50 

Teleologiskfortolkning (formålsfortolkning) 

Teleologisk fortolkning er en formålsfortolkning, således skal der ved fortolkningen af enkeltbe-

stemmelser tages hensyn til alle retssystemets bestemmelsers målsætning.51 Formålsfortolkning 

kan finde sted ved såvel subjektiv som objektiv fortolkning. Hvor subjektiv fortolkning inddra-

ger loves forarbejder som fortolkningsbidrag, holder man sig til den objektive lovtekst ved ob-

jektiv fortolkning.  

Det er for nærværende afhandling relevant at vide, hvad der er formålet med det fælles momssy-

stem og fritagelsen af visse leverancer indenfor sundhedsområdet angivet i MSD art. 132, stk. 1, 

litra b) og c), hvilket behandles i afsnit 3.1.1 samt 5. Afhandlingen vil dertil tage udgangspunkt i 

en objektiv fortolkning, da EU-retlig sekundærregulering, som direktiver og forordninger, skal 

begrundes jf. TEUF art. 296, hvormed den objektive tekst, der fortolkes, typisk indeholder en 

formålsangivelse placeret i præamblen.52   

Fællesskabsrettens udviklingstrin 

EU-Domstolen tager endelig i sin fortolkning hensyn til EU-rettens udviklingstrin på tidspunktet 

for de pågældende bestemmelsers anvendelse.53 Hermed menes, at fortolkningen skal ske i en 

nutidig kontekst. Fritagelsen i MSD art. 132, stk. 1 litra b) og c), for visse sundhedsydelser, der i 

                                                
48 Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 29 samt Neergaard og Nielsen, 2016, s. 137 
49 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 20 
50 I denne retning se sag C-89/81, Hong Kong Trade Development Council, præmis 12 
51 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 20 samt Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 256 
52 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 257 
53 Sag C-283/81, CILFIT, præmis 20 
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1977 blev indført i 6. direktivs art. 13, stk. 1, punkt A, litra b) og c), opstod i en social, økono-

misk og videnskabelig kontekst, der afviger fra den i dag. I fortolkningssammenhænge er det 

derfor nødvendigt at forholde sig til EU-rettens løbende udvikling.54 

3.1.4 Fritagelsesbestemmelsernes særlige fortolkningsmæssige forhold 
Gennemgangen ovenfor viste at EU-Domstolens fortolkning er underlagt en række generelle 

principper, herunder ligebehandlingsprincippet, der på momsområdet kommer til udtryk ved neu-

tralitetsprincippet.55 Endvidere anvender EU-Domstolen i sin tolkning af fritagelsesbestemmel-

serne i momssystemdirektivet de ovenfor nævnte fortolkningsprincipper; ordlydsfortolkning, 

kontekstfortolkning, formålsfortolkning samt hensynet til fællesskabsrettens udviklingstrin. I 

dette afsnit vil særlige fortolkningsmæssige forhold for fritagelsesbestemmelserne i momssy-

stemdirektivet behandles. 

Streng fortolkning eller indskrænkende fortolkning af MSD art. 132 

EU-Domstolen har udtalt at fritagelsesbestemmelserne i art. 13 i Rådets 6. direktiv (nu momssy-

stemdirektivet) skal fortolkes strengt.56 Dette følger af at fritagelserne i MSD art. 132 er en und-

tagelse til hovedreglen om at enhver levering mod vederlag udført af en afgiftspligtig person, der 

handler i denne egenskab, skal pålægges moms, jf. MSD art. 2.57 EU-Domstolen udtaler endvide-

re, at den strenge fortolkning af de ord, der er i bestemmelsen vil være forenelig med de formål, 

der forfølges med fritagelserne, og samtidig overholde kravene i neutralitetsprincippet.58 Hertil 

tilføjes at fortolkningen i henhold til definitionen af fritagelserne, ikke må være så streng, at fri-

tagelserne decideret fratages deres virkning.59 Det er derfor nødvendigt, at vurdere formålet med 

den pågældende bestemmelse i deres sammenhæng.60  

                                                
54 Jf. Rasmussen, 2013, s. 44, sag C-262/08, CopyGene, præmis 44 og Neergaard og Nielsen, 2010, s. 119 
55 Se afsnit 3.1.2 
56 Sag C-348/87, Stichting Uitvoering financiële Acties (SUFA), præmis 13, engelsk version, sag C-2/95, 

SDC, præmis 20, sag C-262/08 CopyGene, præmis 26, engelsk version, samt sag C-141/00, Kügler, præ-

mis 28, engelsk version 
57 Sag C-348/87, SUFA, præmis 13 
58 Sag C 45/01, Dornier, præmis 42 
59 Se i denne retning sag C-334/14, De Fruytier, præmis 18 (engelsk sprogversion), sag C-91/12, PFC 

Clinic, præmis 23, sag C-86/09, Future Health Technologies, præmis 30, sag C-262/08, CopyGene, præ-

mis 26, sag C-106/05, L.u.P, præmis 24, sag C-45/01, Dornier, præmis 42, sag C-307/01, d’Ambrumenil, 

præmis 52 og sag C-212/01, Underpertinger, præmis 34 samt Generaladvokatens forslag til afgørelse til 

sag C-267/00, Zoological Society of London, præmis 19 
60 Jf. Generaladvokatens forslag til afgørelse til sag C-267/00, Zoological Society of London, præmis 19 
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Praksis har dog ikke altid været stringent omkring dette fortolkningsprincip. Således blev der i 

sagen C-141/00, Kügler, præmis 28, samt tidligere praksis61 i den danske sprogversion beskrevet 

at fritagelserne skal fortolkes indskrænkende. Dette står i modsætning til generaladvokat F.G. 

Jacobs forslag til afgørelse af sagen, hvor han i punkt 30 fastslår, at fritagelserne skal fortolkes 

strengt, og samtidigt henviser til, at generaladvokaten tidligere, i forslag til afgørelse i sagen C-

267/00, Zoological Society of London, punkt 19, har modstillet begreberne streng og indskræn-

kende fortolkning. I dette forslag til afgørelse kom generaladvokaten frem til at, der ikke er tale 

om en indskrænkende fortolkning af fritagelserne, men derimod at fritagelserne bør fortolkes 

strengt, hvilket EU-Domstolen ligeledes fastslår i dommens præmis 15. Generaladvokaten frem-

hæver at fritagelsen skal finde anvendelse på de områder, de var tiltænkt at finde anvendelse på, 

men intet mere. Den strenge fortolkning understøttes af den engelske sprogversion af EU-

domstolens afgørelse i sagen C-262/08 CopyGene, præmis 26, hvor EU-domstolen fremsætter at 

fritagelserne i 6. direktiv artikel 13 skal fortolkes strengt.  

Således vil afhandlingen tage udgangspunkt i en streng fortolkning af momsfritagelsen for sund-

hedsydelser i MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c). Som følge heraf vil analysen i afsnit 5.2 tage 

afsæt i en ordlydsfortolkning af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c), da den strenge fortolkning 

kan anses som en ordlydsnær fortolkning jf. afsnit 3.1.3 om ordlydsfortolkning. 

3.1.6 Momssystemdirektivet 
Nærværende afhandling behandler MSD art. 132 nr. 1 litra b) og c), der vedrører momsfritagel-

sen af transaktioner inden for sundhedsområdet. Muligheden for at fritage visse sundhedsydelser, 

har været en del af 6. momsdirektiv siden dets vedtagelse i 1977. Afhandlingen vil i afsnit 5 ana-

lysere momssystemdirektivets anvendelsesområde i forhold til fertilitetsbehandlinger.  

 

3.2 National lovgivning 
Den 29. marts 1967 blev merværdiafgiften, i dag kendt som moms, indført i Danmark idet Folke-

tinget vedtog lov om almindelig omsætningsafgift, lov nr. 102 af 31. marts. Moms blev en er-

statning for den indtil da gældende omsætningsafgift, der blev betegnet som en engrosafgift, da 

den blev afkrævet ved varens afsætning fra grossist til detailleddet.62 Indtil Danmarks indtræden i 

                                                
61 Se sag C-76/99, Kommissionen mod Frankrig, præmis 21 og sag C-384/98 D., præmis 15 
62 Betænkning nr. 202, 1958 om forbrugsbeskatning, s. 20 
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Det Europæiske Fællesskab (EF) i 1973, var momsen en national fastsat afgift uden legale bin-

dinger ud over Danmarks grænser, dette forhold ændredes dog, da EF63 gennem længere tid hav-

de arbejdet for en øget harmonisering af den indirekte beskatning i medlemslandene, jf. afsnit 

3.1.1.  

Ved vedtagelsen af 6. direktiv den 17. maj 1977, blev harmoniseringen forsøgt gennemført. I 

Danmark blev 6. direktiv primært implementeret ved lov nr. 204 af 10. maj 1978 (momsloven). 

Med loven fulgte en generel afgiftspligt for både goder og tjenesteydelser i Danmark, hvilket 

afveg fra de tidligere danske regler, der alene indeholdt generel afgiftspligt for goder, mens tje-

nesteydelser var fritaget fra afgiftspligt med mindre de var nævnt i loven,64 hvilket gjaldt sund-

hedsydelser.65  

Med virkning fra 1. januar 2007 er 6. momsdirektiv blevet afløst af momssystemdirektivet, der er 

implementeret i national lovgivning ved momsloven. Foruden momsloven består de nationale 

retskilder af momsbekendtgørelsen, forarbejder til momsloven og domspraksis. Administrativ 

praksis som administrative afgørelser fra Landsskatteretten og Momsnævn (nedlagt), bindende 

svar fra Skatterådet, den juridiske vejledning, styresignaler fra SKAT mv. udgør for visse myn-

digheder retskilder, dog uden at alle retsanvendende myndigheder nødvendigvis er bundet heraf. 

Generelt er opfattelsen inden for national ret, at lovgivningen tillægges større vægt end øvrige 

retskilder,66 ligesom lovgivning er mere objektiveret end praksis.67 For så vidt der ikke findes 

bestemmelser i lovgivningen, der har betydning for den konkrete sag, tages de øvrige retskilder i 

betragtning.68  

Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i nugældende momslov i henhold til de nationale 

retskilder. Hertil vil SKATs vejledninger benyttes, hvormed det skal påpeges, at vejledninger er 

forklaringer af lovgivningens regler, hvorfor vejledningen ikke i sig selv indeholder lovkrav eller 

regler, men derimod skal betragtes som en anvisning med retningslinjer, der udtrykker Skattemi-

                                                
63 Senere den Europæiske Union (EU) 
64 Ramsdahl Jensen, 2004, s. 44 
65 Fritagelsen for sundhedsydelser findes i den første momslov, lov nr. 102 af 31. marts 1967, §2 stk. 3 

litra a. Denne har ordlyden ”Følgende ydelser er undtaget fra afgiftspligten: a) Hospitalsbehandling, 

lægevirksomhed, tandlæge- og anden dentalvirksomhed, kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sund-

hedspleje.”   
66 Evald og Schaumburg-Müller, 2004, s. 295 
67 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 81 
68 Evald og Schaumburg-Müller, 2004, s. 295 
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nisteriets opfattelse af administrativ praksis.69 Dertil vil afhandlingen anvende bindende svar fra 

SKAT, hvis retskildeværdi vil behandles i afsnit 6.2. 

3.2.1 Nationale fortolkningsprincipper 
De nationale fortolkningsprincipper adskiller sig ikke væsentligt fra de fortolkningsprincipper, 

der anvendes af EU-Domstolen i forbindelse med fortolkningen af EU-retten.70 Der lægges ved 

de danske domstole vægt på bemærkninger i en lovs forarbejder, hvilket også er tilfældet ved 

fortolkningen af momsloven.71 Bemærkninger i forarbejderne til momsloven er et udtryk for det 

lovforberedende ministeriums vurdering af, hvad EU-Domstolen vil mene om et aktuelt spørgs-

mål.72 

Der er dog uenighed om hvorvidt forarbejder i national lovgivning skal tillægges vægt ved for-

tolkning. Således fastslog EU-Domstolen i sag C-371/02, Björnekulla, præmis 13 fast, at en nati-

onal ret, der fortolker nationale retsforskrifter er forpligtig til at fortolke dem i lyset af direktivets 

ordlyd og formål, dette gælder uanset om de nationale retsforskrifter er ældre eller yngre end et 

direktiv, eller der i forarbejderne til den nationale bestemmelse findes elementer, der kunne føre 

til en anden fortolkning. 

Nærværende afhandling vil på denne baggrund udelukkende medtage nationale retsforskrifters 

forarbejder i et begrænset omfang i forbindelse med fortolkningen af national praksis.  

 

3.3 Samspillet mellem EU-retten og national ret 
Selvom momssystemdirektivet er implementeret i national ret, betyder det ikke, at de retsanven-

dende myndigheder kan se bort fra direktivet i forbindelse med retsanvendelsen. Dette følger 

som en konsekvens af EU-rettens forrang, pligten til EU-konform fortolkning samt direktivbe-

stemmelsers umiddelbare anvendelighed, der alle vil gennemgås herunder.73  

                                                
69 Den Juridiske Vejledning, 2017-1, afsnit ”Om Den juridiske vejledning” 
70 Rasmussen, 2013, s. 45 
71 Se Landsrettens bemærkninger i TfS 2000, 161.Ø 
72 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 153 
73 Bjerregaard Eskildsen, 2012, s. 23 
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3.3.1 EU-rettens forrang 
EU-Domstolen har i kendelsen i sag 6/64, Costa og Enel, stadfæstet princippet om EU-rettens 

forrang. I kendelsen udtaler EU-Domstolen at retsregler, der udstedes af EU-institutioner, skal 

integreres med medlemsstaternes retssystemer, som er forpligtet til at overholde dem. Som kon-

sekvens af at momssystemdirektivets bestemmelser skal implementeres i lovgivningen kan der 

opstå fortolkningsspørgsmål. I tilfælde af at der forelægger en regelkonflikt har EU-retten for-

rang.74 Dette følger af art. 267 TEUF, efter hvilken EU-Domstolen har kompetence til at afgøre 

præjudicielle spørgsmål om henholdsvis fortolkningen af traktater, og gyldigheden samt fortolk-

ningen af retsakter udstedt af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer.  

På trods af EU-rettens forrang er EU-Domstolen ikke et alternativ til de nationale domstole. EU-

Domstolen hjælper de nationale domstole med at anvende EU-retten i præjudicielle sager efter 

art. 267 TEUF. Således dømmer EU-Domstolen aldrig i sager indbyrdes mellem borge-

re/virksomheder eller mellem borgere/virksomheder og nationalstaterne, samtidig med at der 

ikke kan appelleres fra en national domstol til EU-Domstolen.75  

3.3.2 Pligten til EU-konform fortolkning  
Pligten til EU-konform fortolkning er ved at blive et overordnet fortolkningsprincip.76 EU-

Domstolen henviser som hjemmel til EU konform fortolkning til to bestemmelser henholdsvis i 

art. 4, stk. 3 Traktaten om den Europæiske Union (TEU) om medlemsstaternes loyalitetspligt 

overfor EU og art. 288 TEUF efter hvilket direktiverne er forpligtende over for medlemsstaterne, 

mens valget af midler og form er overladt til medlemsstaterne.77 Danske domstole og myndighe-

der skal anvende direktivkonform fortolkning, hvilket i relation til denne opgave betyder at dom-

stolene og myndighederne fortolker og anvender den nationale momslovgivning i overensstem-

melse med momssystemdirektivet. I den EU konforme fortolkning er direktivkonform fortolk-

ning i sig selv ikke fyldestgørende, hvilket kan udledes af art. 4 TEU, stk. 3. Af art. 4, stk. 3 TEU 

fremgår det at ”I medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlems-

staterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktater-

ne. Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldel-

sen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne. 

                                                
74 Se dertil Steensgaard, 2004, s. 26 samt kendelsen i sag 6/64 Costa og Enel 
75 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 185 
76 Ibid. s. 150 
77 Ibid. s. 226 
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Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe 

foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare.” I henhold til loyali-

tetspligten er det altså nødvendigt at tage andre retsakter i betragtning, heriblandt EU-

Domstolens afgørelser.  

En korrekt fortolkning af momssystemdirektivets rammer fremkommer således ved at tage højde 

for EU-Domstolens præjudicielle afgørelser. Medlemsstaterne har pligt til at implementere 

momssystemdirektivet korrekt, udelades dette, eller afsiges en dom i et medlemsland, der strider 

imod EU-Rettens fortolkning af momssystemdirektivet, da kan EU-Kommissionen indlede en 

traktatbrudsag eller medlemslandet kan stå med et erstatningsansvar overfor virksomheder eller 

borgere.78 Dette leder frem til direktivers umiddelbare anvendelighed.   

3.3.3 Direktivers umiddelbare anvendelighed 
I 1962 slog EF-domstolen79 fast, at EF-traktatens bestemmelser kan være umiddelbart anvendeli-

ge,80 efterfølgende i 1974 fastslog EF-Domstolen, at også direktiver kan have umiddelbar virk-

ning.81 Herved udviklede EF-Domstolen princippet om direktivers umiddelbare anvendelighed. 

Ud fra dette princip er det efter fast retspraksis muligt i tilfælde, hvor bestemmelser i et direktiv 

ud fra et indholdsmæssigt synspunkt fremstår som ubetingede og tilstrækkeligt præcise, og hvor 

der ikke er sket rettidig gennemførselsforanstaltninger, at støtte ret herpå overfor enhver national 

regel, der ikke er i overensstemmelse med direktivet.82 Således vil der kunne støttes ret på 

momssystemdirektivet frem for momsloven.   

3.3.4 Traktatbrudssager  
Såfremt en medlemsstat ikke overholder sine forpligtelser i henhold til TEUF, følger det af 

TEUF art. 258 – 260, at der indledes traktatbrudssager. Disse sager kan skyldes positiv eller ne-

gativ særbehandling eller ved manglende overholdelse af EU-forpligtelser. Sagen kan komme for 

EU-Domstolen, der har mulighed for at pålægge et land at betale en fast sum og/eller en sankti-

on, hvis dommen ikke efterkommes.  

                                                
78 Tvarnø og Nielsen, 2014, s. 151-152 og 250 samt sag C-6/90 præmis 35 
79 Nu EU-Domstolen 
80 Sag 26/62, se domstolens afgørelse til det første præjudicielle spørgsmål samt Ramsdahl Jensen, 2004, 

s. 30 
81 Sag 9/70, præmis 15 
82 Sag C-141/00, Kügler, præmis 51 samt Ramsdahl Jensen, 2004, s. 30 
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4 Redegørelse for fertilitetsbehandlinger og emnets aktualitet 
Dette afsnit har til formål overordnet at belyse fertilitetsbehandlinger, herunder udvikling og 

omfanget af fertilitetsbehandlinger, krav til fertilitetsbehandlinger samt de primære fertilitetsbe-

handlingstyper. De efterfølgende afsnit vil løbende henvise til dette afsnit. 

 

4.1 Redegørelse for fertilitetsbehandling og emnets aktualitet  
Verdens første reagensglasbarn kom til verden i juli 1978 i Storbritannien, mens reagensglasbe-

handlingsmetoden første gang blev brugt i Danmark i 1982. Siden da har anvendelsen af fertili-

tetsbehandlinger i Danmark været stigende;83 en stigning der siden 2011 har været på 4,7 %.84 

Behandlingerne foretages på såvel danske som udenlandske enlige eller par. I Danmark søger 

flere end hver 6. par lægehjælp som følge af subfertilitet, også kendt som uønsket barnløshed.85 

Disse faktorer summet op afspejler en stigning i anvendelsen af fertilitetsbehandlinger samt deres 

nødvendighed. 

Fertilitetsbehandlinger foregår ved kunstig befrugtning, der hovedsaligt udføres ved insemination 

med partner- eller donorsæd (IUI) eller reagensglasbefrugtning (IVF), hvorfor afhandlingen vil 

fokusere på disse behandlingsformer.  I alt udgør IUI behandlinger 53 % af de samlede behand-

linger, mens IVF behandlinger udgør 34 %.86 Behandlingerne foretages på regionale sygehuse, 

gynækologiske sygehusafdelinger, private fertilitetsklinikker, jordemoderklinikker samt hos 

praktiserende speciallæger.87 Opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen angiver, at offentlige klinik-

ker står for 45,9 % af alle IVF behandlinger88 og 36 % af alle IUI-behandlinger,89 mens de reste-

rende IUI og IVF behandlinger udføres hos private klinikker.90 Dette betyder, at det offentlige og 

private står for omtrent lige mange IVF-behandlinger, mens det private står for knap 2/3 af alle 

IUI-behandlinger. Heraf kan det sluttes, at flere vælger det private tilbud om fertilitetsbehandlin-

ger, der ikke altid er en del af den vederlagsfri behandling,91 hvorfor den momsmæssige behand-

                                                
83 Etik.dk 
84 Dansk Fertilitetsselskab  
85 SKM2016.210.LSR  
86 Dansk Fertilitetsselskab 
87 SKM2014.548.SR 
88 Sundhedsdatastyrelsen, Assisteret Reproduktion, s. 7 
89 Ibid. s. 9 
90 Ibid. 
91 Læs mere om vederlagsfri behandling i afsnit 4.2 
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ling af fertilitetsbehandlinger er interessant, hvilket også understøttes af, at to private fertilitets-

klinikker i sagerne SKM2012.709.SR og SKM2014.548.SR har anmodet Skatterådet om binden-

de svar vedrørende den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger.    

 

4.2 Krav til vederlagsfri behandling og behandlingsmuligheder 
Man har i Danmark indført lovgivning omkring kunstig befrugtning, der stiller krav til hvilke 

individer, der kan komme i fertilitetsbehandling. Ifølge lov om kunstig befrugtning § 1 a må re-

gionsrådene kun yde behandling med assisteret reproduktion til enlige kvinder, der ikke har børn, 

eller par, der ikke har fælles børn. Dertil er det et krav at kvinden ikke er ældre end 45 år.92  

For at modtage vederlagsfri behandling på offentlige klinikker, skal der være tale om par eller 

enlige, hvor kvinden er under 40 år og parret ikke har fælles barn eller den enlige ikke har barn i 

hjemmet, endvidere skal parret/den enlige henvises til klinikken af en læge.93 Der ydes et be-

grænset antal vederlagsfrie IUI-behandlinger og IVF-behandlinger.94 Vederlagsfri behandling 

kan også modtages på private klinikker; her kan kvinder under 46 år vederlagsfrit modtage IUI-

behandlinger, såfremt fertilitetsklinikken har en overenskomst med den offentlige sygesikring.95 

 

4.3 Infertilitet, subfertilitet og behandlingstyper 
Nærværende afhandling behandler scenarier omtalt i afsnit 1, hvor der optræder henholdsvis in-

fertilitet og subfertilitet. Afhandlingen vil anvende definitionerne på infertilitet og subfertilitet, 

som er angivet i sagerne SKM2016.210.LSR. Infertilitet er defineret ved at individet ikke har 

kønsceller,96 og som følge deraf er barnløs, mens subfertilitet er en betegnelse for nedsat be-

frugtningsevne,97 der bruges om et par, såfremt graviditet ikke er indtrådt efter ét års normalt 

samliv med graviditetsønske.98 Årsagen til subfertilitet kan være mange, herunder sygdom hos 

                                                
92 Lov om kunstig befrugtning § 6 
93 SKM2016.210.LSR, Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fortolkningen om assisteret repro-

duktion i forhold til inseminationsbehandling i speciallægepraksis samt Sundhed.dk 
94 Jf. Sundhed.dk 
95 Copenhagen Fertility Center 
96 Med kønsceller menes hos kvinden ægceller og hos manden sædceller 
97 Sundhed.dk om Nedsat befrugtningsevne, mand 
98 SKM2016.210.LSR  
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den kvindelige eller mandlige part eller dem begge, arvelige eller miljømæssige forhold99, nedsat 

sædkvalitet, fravær af mandlig partner som følge af skilsmisse, dødsfald eller selvvalg. Den pri-

mære årsag til subfertilitet hos kvinden er fravær af mandlig partner.100 Afhandlingen vil behand-

le to typer subfertilitet bestående af hhv. fravalg af mandlig partner og sygdom hos kvinden eller 

manden.  

Forud for fertilitetsbehandlingen foretages en udredning, der har til hensigt at målrette barn-

løshedsbehandlingen af det enkelte par.101 En udredning af et ufrivilligt barnløst par eller enlig 

vil ikke kunne fastslå om der foreligger infertilitet hos kvinden, mens det modsatte er tilfældet 

hos manden, hvor en analyse af hans sæd forud for fertilitetsbehandlingen påbegyndes vil kunne 

fastslå infertilitet.102 En udredning af et subfertilt par vil i hovedparten af tilfældene kunne påvise 

fertilitetsnedsættende faktorer. 

I dag anvendes ved barnløshed behandlingsprincippet om at øge en persons frugtbarhed. Dette 

sker for både IUI- og IVF-behandlinger ved at estimere ægløsningstidspunktet, for på dette tids-

punkt at bringe æg og sædceller tættere på hinanden end under naturlige forhold. Dette behand-

lingsprincip, hvor kvinden behandles, udøves både i tilfælde hvor barnløshed skyldes kvinden og 

tilfælde hvor barnløsheden skyldes manden. Kun i sjældne tilfælde, er det muligt at behandle 

mandlig subfertilitet.103 

Typisk har enlige og lesbiske en ukendt fertilitet på henvisningstidspunktet. En rutineudredning 

vil muligvis påvise fertilitetsnedsættende faktorer, men fraværet af disse vil ikke resultere i en 

normal fertilitet; udelukkende en graviditet vil kunne gøre dette. Eksempelvis forventes det, at 

60% af kvinder under 35 år med en ”blank” udredning efter 6 IUI-behandlinger vil opnå gravidi-

tet. Såfremt graviditet ikke opnås efter dette antal behandlinger, anses kvinden for at være 

subfertil. Hermed ses, at der ikke på baggrund af en ”blank” udredning kan siges noget fremad-

rettet om kvindens fertilitet, men udelukkende bagudrettet. Den endelige diagnose kan først stil-

les under eller efter endt behandling.104  

                                                
99 Miljømæssige forhold omfatter bl.a. overvægt og rygning 
100 SKM2016.210.LSR og Sundhed.dk om Ufrivillig barnløshed (infertilitet) 
101 Jf. Sundhed.dk 
102 Jf. Sundhed.dk om Nedsat befrugtningsevne, mand 
103 SKM2016.210.LSR 
104 SKM2016.210.LSR og SKM2014.213.LSR 
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Subfertilitet/infertilitet kan derfor siges at være en helbredstilstand. Undersøgelser viser, at infer-

tilitet kan medføre alvorlige psykosociale belastninger for både kvinder og mænd. Det er påvist 

ved undersøgelse, at den psykiske belastning, som kvinden i et infertilt forhold er underlagt, kan 

sammenlignes med belastningen ved medicinske sygdomme som hjertesygdom eller forhøjet 

blodtryk.105 

4.3.1 IUI-behandling (Inseminationsbehandling) 
Idet kvinde har ægløsning i sin naturlige cyklus iværksættes IUI-behandlingen. Behandlingen 

indledes med at mandens (partner eller donor) sæd renses og kvinden modtager hormonbehand-

ling, for at udvikle 2-3 æg, hvilket øger graviditetschancerne. Herefter møder kvinden på klinik-

ken, hvor behandleren i form af en læge, sygeplejerske eller jordemoder fører et kateter med for-

beredt sæd ind i kvindens skede og injicerer sæden i livmoderen. Efter injektionen foretages ikke 

yderligere.106  

4.3.2 IVF-behandling (Reagensglasbehandling) 
IVF-behandlingen er mere omfattende. Behandlingen iværksættes 2-3 dage efter kvindens men-

struation, hvor hun ultralydsscannes og starter hormonstimulering. 8 dage herefter foretages en 

ny ultralydsscanning, der har til formål at vurdere antallet af ægblærer og deres størrelse. Kvin-

den starter herefter en ny medicinering frem til ægudtagningsdagen, der foretages af en læge 

efter et par dage. Ægudtagningen foretages af lægen, der suger follikelvæske ud, der efterfølgen-

de analyseres af laboratoriepersonale, der udskiller æggene fra væsken. Mandens (partner eller 

donor) sæd renses og æggene befrugtes efterfølgende med sæd. Ægoplægningen foregår som ved 

en almindelig gynækologisk undersøgelse; her føres et lille plastrør med befrugtede æg op i liv-

moderen, der foretages på samme måde, som ved injektion af sæd ved IUI-behandlingen. Efter 

injektionen modtager kvinden medicinsk behandling i 14 dage.107  

 

 

                                                
105 SKM2016.210.LSR 
106 SKM2016.210.LSR, SKM2012.709.SR samt Sundhed.dk om Ufrivillig Barnløshed (infertilitet) 
107 SKM2012.709.SR og SKM2016.210.LSR 
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5 Analyse af MSD artikel 132, stk. 1, litra b) og c) materielle anvendel-

sesområde i relation til fertilitetsbehandlinger 
Dette afsnit har til formål udlede gældende ret for den momsmæssige behandling af fertilitetsbe-

handlinger gennem analyse af MSD artikel 132, stk. 1, litra b) og c) materielle anvendelsesområ-

de. Da der ikke er foretaget en dom, der omhandler den momsmæssige behandling af fertilitets-

behandlinger, vil analysen tage afsæt i domme fra EU-Domstolen inden for sundhedsområdet 

hvori MSD art. 132 stk. 1, litra b) og c) fortolkes. Dommene anvendes til at klarlægge forståelsen 

af MSD artikel 132, stk. 1, litra b) og c), herunder hvad EU-Domstolen vægter, for at nå frem til 

sin afgørelse. Analysen vil danne et grundlag for diskussionen i afhandlingens afsnit 7, hvor det 

vil forsøges afklaret, hvorvidt de danske fortolkninger af bestemmelserne i national lovgivning er 

i overensstemmelse med EU-rettens referencerammer.  

Indledningsvis vil der ses nærmere på sammenhængen mellem MSD artikel 132, stk. 1, litra b) 

og c) og 6. direktiv art. 13, punkt A, stk. 1, litra b) og c). Efterfølgende vil foretages en analyse 

med udgangspunkt i EU-retspraksis for at klarlægge den momsmæssige behandling af fertilitets-

behandlinger, hvor primært fortolkningsprincipperne ordlyd- og formålsfortolkning vil anvendes. 

Afslutningsvist vil analysens elementer sammensluttes, for at udlede gældende ret for den 

momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger. 

 

5.1 Fra 6. Direktiv til momssystemdirektivet 
Analysen i afsnit 5.3 vil anvende flere EU-domme omhandlende momsfritagelserne inden for 

sundhedsområdet. I flere EU-domme anvendt i nærværende afhandling, henvises til 6. Direk-

tiv,108 der før vedtagelsen af momssystemdirektivet var det væsentligste direktiv på momsområ-

det.109 Som følge heraf vil det kort klarlægges, hvilken relation der er mellem 6. Direktiv og 

momssystemdirektivet. 

Sammenholdes henholdsvis den danske og engelske sprogversion af 6. Direktiv art. 13, punkt A, 

stk. 1, litra b) og c) med ordlyden af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c), ses det umiddelbart at 

disse er identiske.   

                                                
108 Se eksempelvis sag C-384/98, D., sag C-76/99, Kommissionen mod Frankrig og sag C-262/08, Copy-

Gene  
109 Rasmussen, 2013, s. 16 
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Dette er i overensstemmelse med, at der i momssystemdirektivets tredje betragtning fremgår, at 

6. Direktivs struktur og affattelse omarbejdes i momssystemdirektivet, dog uden at dette princi-

pielt medfører nogle materielle ændringer af gældende lovgivning. Af MSD art. 411, stk. 2 frem-

går det tillige, at henvisninger til de oprindelige direktiver skal betragtes som henvisninger til 

dette direktiv, og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i momssystemdirekti-

vets bilag XII. Domstolen har dertil i præmis 27 i sagen C-86/09, Future Health Technologies, 

udtalt, at 6. Direktiv art. 13, punkt A, stk. 1, litra b) og c) og MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) 

skal fortolkes ens. Således skal henvisninger til bestemmelser i 6. direktiv i EU-Domstolens af-

gørelser betragtes som henvisninger til momssystemdirektivet, hvorfor disse afgørelser på bag-

grund af henvisninger til 6. direktiv stadig er gældende, da bestemmelserne i 6. direktiv og 

momssystemdirektivet skal fortolkes ens. 

På baggrund af ovenstående vil nærværende afhandling derfor fortolke 6. Direktiv art. 13, punkt 

A, stk. 1, litra b) og c) og MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) ens.  

 

5.2 Momssystemdirektivet 
Som beskrevet i afsnit 3.1.1 er momssystemdirektivet indført på baggrund af et ønske om af-

giftsneutralitet. Hensigten med direktivet er derfor at skabe en harmonisering af medlemsstater-

nes nationale lovgivning inden for moms. I denne forbindelse skal det bemærkes, at EU-

Domstolen har fremhævet at de begreber, der anvendes til at betegne fritagelser, der er indført 

ved direktivets fritagelsesordning er selvstændige fællesskabsretlige begreber,110 hvormed det 

skal undgås at medlemsstaterne anvender bestemmelserne for momsfritagelserne på forskellig 

vis. Dette er således gældende for fritagelsesbestemmelserne i MSD artikel 132, stk. 1, litra b) og 

c).111  

Afhandlingen vil som nævnt i afgrænsningen afsnit 2.5 behandle MSD artikel 132, stk. 1, litra b) 

og c), der har følgende ordlyd:  

                                                
110 Jf. sag C-86/09, Future Health Technologies, præmis 28, sag C-262/08, CopyGene, præmis 24, sag C-

307/01, D’Ambrumenil, præmis 52, sag C-212/01, Unterpertinger, præmis 34, sag C-141/00, Kügler, 

præmis 25, sag C-76/99, Kommissionen mod Frankrig, præmis 21 og sag C-348/87, Stichting Uitvoering 

financiële Acties (SUFA), præmis 11  
111 Jf. sag C-384/98, D., præmis 15 



Side 30 af 86 

 

”1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:[…] 

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af of-

fentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for 

sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lig-

nende behørigt anerkendte institutioner 

c) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede er-

hverv som fastsat af den pågældende medlemsstat. […]112” 

5.2.1 Indledende ordlydsfortolkning af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) i relation til 

fertilitetsbehandlinger 
Med udgangspunkt i ovenforstående bestemmelses ordlyd kan det udledes, at der er to overord-

nede krav til momsfritagelse. Dels skal ydelsen være omfattet af begreberne hospitalsbehandling 

og pleje eller behandling af personer, og dels skal tjenesteyderen være en anerkendt institution 

som et hospital eller tilsvarende, eller opfylde krav, der er fastsat af den enkelte medlemsstat.  

Dette underbygges af EU-Domstolens udtalelse i sagen C-141/00, Kügler. I sagen udtalte EU-

domstolen i præmis 27, at det ud fra en ordlydsfortolkning fremgår, at der er to krav til en frita-

gelse efter litra c) 1) at der er tale om lægeydelser og 2) at de udføres af personer, der har de rette 

faglige kvalifikationer. 

Ordlyden af MSD art. 132, stk. 1 litra b) og c) giver umiddelbart grund til fortolkning, idet det 

materielle anvendelsesområde ud fra bestemmelsens ordlyd fremgår bredt, der er derfor behov 

for at opnå en forståelse for begreberne pleje samt behandling af personer. At der er foretaget et 

ordvalg i forhold til de begreber, der beskriver ydelserne der fritages efter litra b) og c), der ikke 

er identiske indikerer, at der skal sondres på bestemmelsens anvendelsesområde. Det er dog ikke 

muligt at finde en uddybning af begreberne i momssystemdirektivet eller dennes præambel. Det 

fremgår dermed ikke entydigt, hvad der er fritaget af bestemmelserne, hvorfor bestemmelsens 

anvendelsesområde fremgår meget åben, hvilket også underbygges af de mange præjudicielle 

spørgsmål, der er forelagt EU-Domstolen. Således er det interessant at vende blikket mod de 

øvrige sprogversioner af bestemmelsen. I den engelske og tyske sprogversion synes at være 

overensstemmelse mellem begrebsbetegnelserne for ydelserne i de to bestemmelser, således fri-

                                                
112 Egne fremhævninger 
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tages både medical care og Heilbehandlungen i både litra b) og c). Det fremhæves dog i den ty-

ske sprogversion, at der skal være tale om ärztliche Heilbehandlungen113 i litra b). Hermed indi-

kerer dette, at der er et skel mellem litra b) og c), i det det fremhæves i litra b), at der i denne 

bestemmelse er tale om en streng lægelig/medicinsk behandlingsydelse i modsætning til litra c), 

hvor det ikke er betonet, at der skal være tale om sygehusbehandling. 

Til trods for de forskellige betegnelser af ydelsen i litra b) og c) i den danske version, og tilføjel-

se af ärztliche i den tyske verision, indikerer anvendelsen af de samme begreber i den engelske 

og tyske version, at der er tale om den samme ydelse, hvor sondringen ydelserne imellem ligger i 

hvor ydelsen udøves, idet der i litra b) er tale om lægeydelser, der er ydet på hospitaler, centre 

for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner mens ydel-

serne i litra c) er ydet på andre steder end hospitaler. Hvorvidt anvendelsesområdet er helt sam-

menfaldende behandles yderligere i afsnit 5.3.3. 

Med udgangspunkt i behandlingsbeskrivelserne af IUI- og IVF-behandlingerne i afhandlingens 

afsnit 4.3.1 og 4.3.2, hvis udførsel kræver en særlig sundhedsfaglig ekspertise, er der indikation 

på, at disse fertilitetsbehandlinger omfattes af begreberne hospitalsbehandling og pleje samt be-

handling af personer. Af afsnit 4.1 fremgår det, at behandlingerne foretages på såvel offentlige 

sygehuse som på private klinikker, der alle må anses for at udføre hospitalsbehandling eller be-

handling som led i lægegerningen. Som følge heraf vil der ud fra bestemmelsens ordlyd være tale 

om, at fertilitetsbehandlinger er momsfritaget, da behandlingerne på de offentlige sygehuse fal-

der under begreberne hospitalsbehandling og pleje i litra b) og behandlingerne på private klinik-

ker falder under behandling af personer i litra c) som følge af hvor fertilitetsbehandlingen udfø-

res. Det skal dog bemærkes, at der i litra b) åbnes op for, at private fertilitetsklinikkers ydelser 

kan falde under denne bestemmelse, såfremt de private klinikker udgør behørigt anerkendte in-

stitutioner. Hvorvidt dette er tilfældet vil ikke behandles yderligere, dog vil det bemærkes, at 

EU-Domstolen har opsat en række kriterier herfor.114 

Endvidere begrænser ordlyden ikke, at der kan være tale om en ydelse af lægelig karakter efter 

litra b) og c) uanset, om behandlingen foretages som følge af, at manden eller kvinden er infertil 

                                                
113 Egen fremhævelse 
114 Se sag C-262/08 CopyGene, præmis 65 og i denne retning sag C-106/05, L.u.P., præmis 53, sag C-

45/01, Dornier, præmis 72-73 og sag C-141/00, Kügler, præmis 57-58 
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eller subfertil. Der er således ikke noget, der i ordlyden begrænser, at behandlingen foretages på 

kvinden på trods af, at det i situationen er manden, der er grund til at parret er ufrivilligt barnlø-

se. Ligeledes er bestemmelserne på baggrund af en ordlydsfortolkning ikke til hinder for, at enli-

ge eller lesbiske kvinder kan modtage momsfri fertilitetsbehandling, da fertilitetsbehandlingen 

som før nævnt, ud fra en ordlydsfortolkning er momsfritaget. På baggrund af en ordlydsfortolk-

ning vurderes det, at fertilitetsbehandlinger i samtlige scenarier beskrevet i afsnit 1, vil være 

momsfritaget. 

Det er ved ordlydsfortolkning af bestemmelsen kommet nærmere, hvorvidt fertilitetsbehandlin-

ger i de i afsnit 1 opstillede scenarier er momsfritaget eller ej. Dog skal det holdes in mente, at 

begreberne pleje og behandling af personer er fællesskabsretlige begrebet, hvorfor disse, efter en 

kort formåls- og kontekstfortolkning af litra b) og c), i det følgende søges afklaret gennem for-

tolkningsbidrag fra EU-Domstolen.  

5.2.2 Indledende formåls- og kontekstfortolkning af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) i 

relation til fertilitetsbehandlinger 
Da en ordlydsfortolkning af direktivet umiddelbart åbner op for at fritage en lang række ydelser, 

herunder fertilitetsbehandlinger i alle scenarier opstillet i afsnit 1, vil der foretages en kort for-

måls- og kontekstfortolkning for at afklare, hvorvidt momsfritagelsen af fertilitetsbehandlinger 

afgrænses heraf. 

Formålsfortolkning 

Som det fremgår af indledningen, afsnit 1, er formålet med MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) at 

sikre EU’s borgere opnår en billigere adgang til sundhedsbehandling.115 En fortolkning heraf, vil 

føre til et bredere anvendelsesområde for fritagelsesbestemmelsen end den ordlydsfortolkningen 

ligger op til, da formålet synes at momsfritage alle ydelser inden for sundhedsbehandling.  

En fritagelse af fertilitetsbehandlinger vil være i overensstemmelse med dette formål, uanset om 

der er tale om heteroseksuelle eller homoseksuelle par eller enlige, da en fritagelse i alle scenari-

er vil sikre en billigere adgang til sundhedsbehandlingen. En formålsfortolkning vil således ikke 

afgrænse fritagelsesbestemmelsens anvendelsesområde inden for fertilitetsbehandlinger, hvor-

med alle scenarier i afsnit 1 vil være fritaget. 

                                                
115 Se note 2 
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Kontekstfortolkning 

Det er endvidere interessant at belyse, hvorvidt det har betydning for fritagelsen af fertilitetsbe-

handlinger i de forskellige scenarier, at se disse i relation til konteksten, som fritagelsesbestem-

melserne i MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) indgår i.  

I momssystemdirektivet findes fritagelsesbestemmelserne, herunder fritagelsesbestemmelserne 

for sundhedsydelser art. 132, stk. 1, litra b) og c) i afsnit IX, kapitel 2, der har overskriften ”Fri-

tagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse”. Således fremhæves 

det, at art. 132 har til formål at fritage visse virksomheder af almen interesse. Som det fremgår af 

afsnit 1 og 4 er den almene interesse for fertilitetsbehandlinger stor, idet en stor andel af gravidi-

teter skabes gennem fertilitetsbehandlinger. Uden fertilitetsbehandlinger ville en større andel af 

befolkningen være barnløse, hvilket for mange par som enlige er en stor psykisk byrde jf. afsnit 

4.3. Der er er således set ud fra en kontekstfortolkning ikke belæg til at indskrænke anvendelses-

området i relation til fertilitetsbehandlinger, da disse kan anses for at have almen interesse. 

En formåls- og kontekstfortolkning har således ikke ført til en yderligere afgrænsning af anven-

delsesområdet. Således er fritagelse af fertilitetsbehandlinger i overensstemmelse med fritagel-

sesbestemmelsens formål samt konteksten den indgår i. Der vil som følge heraf foretages en ana-

lyse af retspraksis fra EU-Domstolen, for at belyse hvilke krav der er til en ydelse, for at den kan 

omfattes af momsfritagelsen MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c).  

 

5.3 EU retspraksis 
I det følgende vil den EU retlige ramme for moms på sundhedsydelser analyseres. Dette gøres 

med udgangspunkt i flere af EU-Domstolens afgørelser inden for sundhedsområdet. EU-

Domstolen har kompetence til at afsige dom i tre typer sager, henholdsvis traktatbrudssager,116 

annullations- og passivitetssøgsmål,117 samt præjudicielle afgørelser.118 I det følgende vil de 

gennemgåede domme være af primær præjudiciel karakter. Indledningsvis gives enkelte be-

mærkninger til præjudicielle spørgsmål samt generaladvokatens rolle, hvorefter EU-domme vil 

analyseres, for at belyse MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) materielle anvendelsesområde, og 

                                                
116 Jf. artikel 258-260 TEUF og 271 TEUF 
117 Jf. artikel 263 TEUF og artikel 265 TEUF 
118 Jf. artikel TEUF 267 



Side 34 af 86 

 

herunder hvad EU-Domstolen vægter for at komme frem til sin afgørelse. Afslutningsvist laves 

en kobling mellem EU-dommene set i forhold til scenarierne opstillet i afsnit 1. 

Da analysen af retspraksis tager udgangspunkt i EU-domme indenfor sundhedsområdet, skal det 

bemærkes at de faktiske omstændigheder ikke vedrører fertilitetsbehandlinger. Dette kan være en 

fejlkilde, hvorfor der er taget højde herfor i forbindelse med udvælgelsen af EU-domme. 

5.3.1 Om præjudicielle spørgsmål 
Det skal indledningsvis bemærkes, at EU-Domstolens afgørelser af præjudicielle spørgsmål ikke 

er en endelig afslutning på en given sag. Derimod har de præjudicielle afgørelser til formål at 

klarlægge spørgsmål vedrørende rækkevidden af en eller flere EU-retsakter og/eller bestemmel-

ser i henhold til nationale anliggender.119 Det er således muligt for den nationale domstol, at stil-

le EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål for at klarlægge, om EU-retsakter er til hinder for na-

tionale bestemmelser. EU-Domstolens svar på de præjudicielle spørgsmål kan dels påberåbes af 

parter under en retssag i andre medlemslande og dels i et vist omfang underlægges analyse af 

deres rækkevidde i forhold til andre aspekter end det i sagen omfattede.120  

5.3.2 Generaladvokatens rolle 
EU-Domstolen bistås af otte generaladvokater jf. TEU art. 19, stk. 2 og TEUF art. 252.121 Gene-

raladvokatens opgave er i et offentligt retsmøde upartisk og uafhængigt at fremsætte et begrundet 

forslag til afgørelse af sagen. Det er ikke et krav, at generaladvokaten skal give et forslag til af-

gørelse af sager, ligesom EU-Domstolen ikke er forpligtig til at følge generaladvokatens udar-

bejdede forslag, dog gøres dette ofte.122 Begrebet dissens optræder ikke i EU-domme, hvorfor 

dissens ikke kan anvendes til at fortolke dommens præjudikatværdi. En parameter hertil kan dog 

være hvorvidt generaladvokatens forslag til afgørelse er i overensstemmelse med EU-

Domstolens dom i en given sag.123 I det følgende vil generaladvokatens forslag til afgørelse ind-

drages i de tilfælde det vurderes relevant.  

 

                                                
119 TEUF art. 267, Olesen og Lilja (2016), s. 150 samt i denne retning Sørensen, Nielsen og Danielsen, 

2014, s. 227 
120 Olesen og Lilja, 2016, s. 159 
121 Ifølge TEUF art. 252 kan Rådet øge antallet af generaladvokater på begæring af EU-Domstolen. 
122 Olesen og Lilja, 2016, s. 132 og Sørensen, Nielsen og Danielsen, 2014, s. 86, se dertil eksempeltvist 

sag C-384/98, D., præmis 17 og sag C-307/01, D’Ambrumenil, præmis 60  
123 Olesen og Lilja, 2016, s. 134 
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5.3.3 Sammenfaldende anvendelsesområder og lægens betydning for momsfritagelse 
For at klarlægge MSD art. 132, stk. 1 litra b) og c) materielle anvendelsesområde, vil det indled-

ningsvist søges afklaret, hvorvidt litra b) og c) materielle indhold er sammenfaldende. Endvidere 

vil det undersøges, hvilken betydning det har for en evt. momsfritagelse, at ydelsen udføres af en 

læge. Dette vil undersøges, idet det er med til at klarlægge bestemmelsernes materielle anvendel-

sesområde.  

Af ordlydsfortolkningen i afsnit 5.2.1, fremgik det, at der i litra b) og c) umiddelbart ikke skelner 

mellem ydelsernes karakter, men derimod hvor de udøves.  

Som følge af uklarheden om hvorvidt det materielle anvendelsesområde er det samme for hospi-

talsbehandling og pleje samt for behandling af personer, har EU-Domstolen i sag C-45/01 Dor-

nier fået et præjudiciel spørgsmål vedrørende fortolkningen af begrebet pleje og transaktioner i 

tilknytning hertil, herunder hvorvidt det har betydning, at behandling udføres af personer, der 

ikke er læger.124 At den forelæggende ret har valgt at fremhæve det faktum, at ydelsen er udført 

af andre end læger, indikerer, at den forelæggende ret mener, at det har betydning for om ydelsen 

kan fritages efter MSD art. 132, stk. 1, litra b), at tjenesteyderen skal være en læge. Sagen be-

handler en tvist mellem Finanzamt Giessen og den privatretlige stiftelse Dornier vedrørende plig-

ten til at betale moms af psykoterapeutiske behandlinger udført af Dornier. 

EU-Domstolen henviser i præmis 47 til generaladvokatens forslag til afgørelse punkt 44-46, 

hvorefter 6. Direktivs art. 13, punkt A, stk. 1 litra b) fritager ydelser, der er omfattet af forskelli-

ge former for lægelig behandling i institutioner, der er oprettet i socialt øjemed bl.a. med formål 

at beskytte den offentlige sundhed, og litra c) fritager ydelser, der er udført uden for hospitaler og 

inden for et fortrolighedsforhold mellem patienten og tjenesteyderen. Denne fortolkning synes at 

være i overensstemmelse med, at fritagelserne i MSD art. 132, skal fortolkes strengt. Generalad-

vokaten påpeger efterfølgende, at bestemmelsernes forskellige formuleringer skyldes, at virk-

somheden udføres forskellige steder. Som konsekvens heraf fremhæver EU-Domstolen i præmis 

48, at det er ”vigtigt” at såvel behandling af personer som pleje har terapeutiske formål. Det 

fremgår således ikke af den danske sprogversion af dommen, hvorvidt det er strengt nødvendigt 

for fritagelsen, at der forelægger et terapeutisk formål. I den engelske sprogversion fremhæves 

derimod at behandling af personer og pleje ”must have” et terapeutisk formål. Således er der 

                                                
124 Jf. sag C-45/01, Dornier, præmis 16 
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uklarhed omkring vigtigheden af det terapeutiske formål. Det terapeutiske formål vil behandles 

yderligere i afsnit 5.3.4. 

Endvidere bemærker EU-Domstolen at fortolkningen af pleje overholder neutralitetsprincippet, 

idet til lægegerningen knyttede ydelser, som dem Dornier yder, der er udført af uddannede psy-

kologer er momsfritaget uafhængigt af, hvor de ydes. EU-Domstolen fastslår i sin konklusion, at 

6. Direktiv art. 13, punkt A, stk. 1, litra b) og c) (nu MSD art. 132, stk. 1 litra b) og c)), skal for-

tolkes således at litra b) dækker den i litra c) omhandlede behandling af personer i sin helhed, 

herunder ydelser, der ikke er udført af læger, men af personer, der udfører ydelser med tilknyt-

ning til lægegerningen.125 Således er der ikke et krav til, at behandling, der fritages efter litra b) 

udføres af en læge.126 Derimod har EU-Domstolen fastslået i de forenede sager C-443/04 og C-

444/04, Solleveld, at medlemsstaterne har en skønsbeføjelse til at definere, hvad der forstås ved 

personer i tilknytning til lægegerningen, men skal for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af 

momsfritagelsen i litra c) sikre sig, at formålet med fritagelsen og neutralitetsprincippet overhol-

des.127 Endvidere skal det bemærkes, at EU-Domstolen har fastslået, at tjenesteyderens juridiske 

form ikke har nogen betydning for om en ydelse momsfritages.128 Dette synes at være i klar at 

følge neutralitetsprincippet, hvorefter tjenesteydere, der udfører ens transaktioner ikke må be-

handles forskelligt i forhold til opkrævning af moms. 

Som følge af EU-Domstolens konklusion skal pleje i litra b) som minimum omfatte alle de ydel-

ser, som omfattes af begrebet behandling af personer i litra c), hvormed de lægelige ydelser, der 

er omfattet af det materielle indhold i litra c) også er omfattet af det materielle indhold af litra 

b).129 Det kan således ikke sluttes at de to bestemmelsers anvendelsesområder er helt sammen-

faldende, men de er som nævnt overlappende. At ydelserne er overlappende underbygges også 

af, at litra b) og c) følger samme formål om at nedbringe udgifter til sundhedsydelser. EU-

Domstolen lader herved den strenge fortolkning af MSD art. 132 vige for formålet om at ned-

bringe udgifter til behandling, samt hensynet til neutralitetsprincippet. 

                                                
125 Jf. sag C-45/01, Dornier, præmis 49-51 se også sag C-106/05, L.u.P, præmis 32 
126 Se endvidere sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 28, sag C-106/05, 

L.u.P, præmis 39, 51-52, sag C-45/01, Dornier, præmis 70 og sag C-141/00, Kügler, præmis 41 
127 Jf. de forenede sager C-443/04 og C-444/04, Solleveld, præmis 34-35 og 38 
128 Jf. sag C-141/00 Kügler, præmis 31 
129 Se også C-106/05, L.u.P, præmis 26 
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EU-domstolens afgørelse i Dornier-sagen bekræftes i de efterfølgende afgørelser i sagerne C-

334/14 De Fruytier130, C-91/12 PFC Clinic131 og C-262/08 CopyGene132. 

Betydning for fertilitetsbehandling 

Idet anvendelsesområdet for MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) er overlappende, vil en fertilitets-

behandling, i fald den omfattes af begrebet behandling af personer i litra c) også være omfattet 

af begrebet pleje i litra b). Dette er i overensstemmelse med neutralitetsprincippet efter hvilket 

erhvervsdrivende, hvilket i dette tilfælde er offentlige sygehuse og private klinikker, der udfører 

ens ydelser, behandles ens med hensyn til moms. 

EU-Domstolen henviser til at der skal sondres mellem de to bestemmelser i forhold til hvor ydel-

serne udføres. Eftersom litra b) fritager ydelser, der udføres i institutioner, der er oprettet i socialt 

øjemed, falder fertilitetsbehandlinger udført på offentlige sygehuse herunder, mens ydelser ud-

ført på private klinikker falder under litra c), idet der foreligger et fortrolighedsforhold mellem 

patienten og tjenesteyderen. At der foreligger et fortrolighedsforhold mellem de førnævnte parter 

skyldes at private klinikker, ligesom sygehuse, skal følge sundhedsloven, hvoraf det fremgår at 

sundhedspersoner har tavshedspligt om hvad de under udøvelse af deres erhverv erfarer.133 

At en fritagelse efter litra c) ikke kræver, at behandlingen er udført af en læge, betyder at be-

handlinger som fx IUI-behandlinger, 134 som udføres af uddannede sygeplejersker og jordemød-

re, ikke udelukkes fra momsfritagelse efter litra b) eller c).  

5.3.4 Terapeutisk formål 
Som beskrevet i afsnit 5.3.3 er det vigtigt for momsfritagelse efter MSD art. 132, stk. 1, litra b) 

og c) at pleje og behandling af personer har et terapeutiske formål. Dette afsnit vil klarlægge, 

hvor vigtig en rolle det terapeutiske formål har i forhold til en momsfritagelse efter litra b) eller 

c), herunder hvornår der er tale om et terapeutisk formål, og om der er krav om at der er konsta-

teret en anomali. Afslutningsvist vil undersøges om fertilitetsbehandlingerne i relation til scena-

rierne i afsnit 1 lever op til retspraksis fra EU-Domstolen. 

                                                
130 Ifølge afgørelsens præmis 19 kan ydelser af lægelig karakter være omfattet af fritagelserne i MSD art. 

132, stk. 1, litra b) og c). 
131 Jf. afgørelsens præmis 25 
132 Ifølge afgørelsens præmis 30 er lægelige ydelser, der opfylder et terapeutisk formål, fritaget efter MSD 

art. 132, stk. 1, litra b) og c). 
133 Jf. Sundhedsloven §§ 3 og 40 
134 Se afsnit 4.3.1 
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5.3.4.1 Kravet om et terapeutisk formål 

Interessant for nærværende afhandling er det at afklare, hvorvidt alle lægelige ydelser, der udfø-

res af læger fritages for moms, da udfaldet heraf kan have en direkte betydning for hvorvidt ferti-

litetsbehandlinger kan momsfritages. EU-Domstolen tog i sagen C-384/98 D. stilling hertil.  

Sagen C-384/98 D. vedrører en tvist om hvorvidt lægelige ydelser, der ikke består i behandling 

af personer, i at diagnosticere og behandle sygdomme, eller nogen anden sundhedsmæssig ano-

mali, men udelukkende skal bruges til at fastslå genetisk beslægtethed er omfattet af 6. Direktiv 

art. 13, punkt A, stk. 1, litra c), (nu MSD art. 132, stk. 1, litra c).135   

I sin afgørelse henviser EU-Domstolen til, at der skal ses på de forskellige sprogversioner af 6. 

Direktiv art. 13, punkt A, stk. 1, litra c), (nu MSD art. 132, stk. 1, litra c).136 EU-Domstolen 

fremhæver at med undtagelse af den italienske sprogversion, så vedrører bestemmelsens litra c) 

udelukkende ydelser vedrørende personers sundhed.137 Derudover fremsætter EU-Domstolen i 

præmis 19, at på baggrund af den strenge fortolkning af bestemmelsens litra c), da er ydelser 

med andet formål end at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller 

sundhedsmæssige anomalier momspligtige. På baggrund heraf kommer EU-Domstolen frem til, 

at ydelser, på trods af at de ud fra deres egenart anses som lægelige ydelser og muligvis af almen 

interesse, ikke nødvendigvis er fritaget, blot som følge af, at de er udført af en læge, men at en 

fritagelse kræver at det terapeutiske formål er opfyldt. Heraf kan udledes, at fertilitetsbehandlin-

ger blot som følge af, at behandlingen, der er nærmere beskrevet i afsnit 4.3, i sin egenart frem-

står som en lægelig ydelse, ikke i sig selv afgør, hvorvidt der er tale om en fritagelse, men at fri-

tagelsen af ydelsen i høj grad afhænger af, hvorvidt behandlingen har et terapeutisk formål. 

Umiddelbart følger dette kravet om en streng fortolkning af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c), 

idet det følger af begreberne pleje og behandling af personer, der er selvstændige fællesskabsret-

lige begreber, at ydelserne skal have et terapeutisk formål. 

Interessant er det også, at EU-Domstolen i D.-dommens præmis 20 bemærker, at ovenforstående 

fortolkning ikke svækkes af, at den pågældende transaktion muligvis er af almen interesse, hvil-

ket er i overensstemmelse med kontekstfortolkningen af fritagelserne, jf. afsnit 5.2.5, hvoraf det 

fremgår at det kun er visse typer virksomhed af almen interesse, der er fritaget af MSD art. 132. 

                                                
135 Sag C-384/98, D., præmis 2, 7, 9 og 11-12. Egen fremhævelse. 
136 Jf. sag C-384/98, D., præmis 16 
137 Jf. sag C-384/98, D., præmis 17 
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Hermed fastslår EU-Domstolen i D.-dommen, at der ikke kan være tale om en fritagelse efter 

MSD art. 132, stk. 1 litra c) såfremt det terapeutiske formål ikke er opfyldt.  

I tilknytning hertil har EU-Domstolen flere gange fastslået, at begreberne pleje, som nævnt i 

MSD art. 132, stk. 1, litra b) samt behandling af personer, som nævnt i MSD art. 132, stk. 1, litra 

c) begge skal omfatte ydelser, der har et terapeutisk formål, hermed forstået, at de har til formål 

at diagnosticere, behandle eller helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige anomalier.138 EU-

Domstolen har udtalt, at det følger heraf at lægelige ydelser, der er udført med det formål at be-

skytte, fastholde eller retablere en persons sundhedstilstand, er afgiftsfritaget efter litra b) og 

c).139 Heraf følger at ydelser, der har til formål at forbedre en persons sundhedstilstand ikke har 

et terapeutisk formål.140 Dertil har EU-Domstolen udtalt, at det terapeutiske formål ikke nødven-

digvis skal fortolkes særligt snævert.141 Hermed åbner EU-Domstolen op for et bredere anven-

delsesområde for det terapeutiske formål.  

Det terapeutiske formål synes som følge heraf at være afgørende for hvorvidt en ydelse kan 

momsfritages efter litra b) og c). 

5.3.4.2 Er der krav om konstateret anomali/sygdom 

Det vil i det følgende undersøges, om der er krav om en konstateret anomali/sygdom, og i så fald 

hvornår denne konstatering skal foreligge.  

I sagen C-334/14 De Fruytier, skulle EU-Domstolen tage stilling til hvorvidt transport af organer 

og prøver fra mennesker er momsfritaget efter MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c). I sagens præ-

mis 23 konkluderer EU-Domstolen at de førnævnte ydelser ikke udgør pleje eller behandling af 

                                                
138 Se i denne retning sag C-334/14, De Fruytier, præmis 20, sag C-91/12, PFC Clinic, præmis 25 og 28, 

sag C-366/12, Klinikum Dortmund, præmis 29, sag C-86/09, Future Health Technologies, præmis 37, sag 

C-262/08, CopyGene, præmis 28, sag C-106/05, L.u.P., præmis 27, sag C-45/01 Dornier, præmis 48, sag 

C-307/01, Peter d’Ambrumenil, præmis 57, sag C-212/01, Unterpertinger, præmis 39 og sag C-141/00 

Kügler, præmis 38 
139 Se i denne retning sag C-334/14, De Fruytier, præmis 21, sag C-91/12, PFC Clinic, præmis 28, sag C-

366/12, Klinikum Dortmund, præmis 30, sag C-86/09, Future Health Technologies, præmis 41-44, sag C-

262/08, CopyGene, præmis 30, sag C-106/05, L.u.P., præmis 29 og sag C-307/01, Peter d’Ambrumenil, 

præmis 59-61 
140 Se i denne retning C-91/12, PCF Clinic hvor EU-Domstolen fremhæver, at kosmetiske behandlinger, 

der har til formål at forbedre en persons udseende ikke har et terapeutisk formål. 
141 Se såvel de danske som engelske sprogversioner af følgende sager C-334/14, De Fruytier, præmis 22, 

sag C-91/12, PFC Clinic, præmis 26, sag C-86/09, Future Health Technology, præmis 40, sag C-262/08, 

CopyGene, præmis 29, sag C-106/05, L.u.P, præmis 29, sag C-307/01, d’Ambrumenil, præmis 58 og sag 

C-212/01, Unterpertinger, præmis 40 



Side 40 af 86 

 

personer, da de ikke ”har som direkte formål reelt at diagnosticere, behandle eller helbrede syg-

domme eller anomalier eller har som hovedformål at beskytte, fastholde eller reetablere en 

sundhedstilstand.”.142 Hermed kan udledes, at en ydelse enten skal have førnævnte direkte for-

mål eller hovedformål for at være omfattet af momsfritagelse.  

Af ordlyden ”at diagnosticere, behandle eller helbrede sygdomme eller anomalier” ligger der 

ikke et eksplicit tidspunkt for hvornår anomalien/sygdommen skal foreligge. Dog taler det for, at 

anomalien/sygdommen ikke foreligger på tidspunktet for behandlingen start, at der i det terapeu-

tiske formål indgår diagnosticering af sygdomme/anomalier, da det følger af begrebet diagnosti-

cere, at sygdommen eller anomalien er ukendt. Modsat taler det for, at der skal foreligge en kon-

stateret sygdom, før der kan være tale om behandling eller helbredelse af sygdomme/anomalier, 

da det ligger implicit i anvendelsen af begreberne behandling og helbredelse, at de først kan ud-

føres, hvis der foreligger en anomali/sygdom.  

I sagen C-212/01, Unterpertinger, fremhæver EU-Domstolen i præmis 43, at det er særlig vigtigt 

at se på hovedformålet med den pågældende ydelse. I sagen tager EU-Domstolen stilling til, 

hvorvidt en læges udarbejdelse af en lægerapport, der har til formål at underbygge eller under-

kende en ansøgning om invalidepension, er fritaget for moms. EU-Domstolen fastslår, at selvom 

lægerapporten godt kan påvise sygdomme undervejs, da er hovedformålet med lægerapporten 

ikke at beskytte, herunder fastholde eller retablere en persons sundhedstilstand, hvorfor ydelsen 

ikke er fritaget for moms efter 6. Direktiv art. 13, punkt A, stk. 1, litra c). Hermed fastslår EU-

Domstolen, at det er afgørende for fritagelsen at ydelsens hovedformål er terapeutisk, hvormed 

det forstås, at formålet med ydelsen er at beskytte, herunder fastholde eller retablere en persons 

sundhedstilstand.143 

I det terapeutiske hovedformål indgår begrebet anomali/sygdom ikke, ligesom det ligger i ordene 

beskytte og fastholde en sundhedstilstand, at der ikke er konstateret en anomali/sygdom forud for 

behandlingen. Modsat synes begrebet retablere en persons sundhedstilstand at indikere, at der 

skal være konstateret en afvigelse fra en normal sundhedstilstand, såfremt det terapeutiske for-

                                                
142 Egne fremhævelser 
143 Se i denne retning sag C-334/14, De Fruytier, præmis 21, sag C-91/12, PFC Clinic, præmis 28, sag C-

366/12, Klinikum Dortmund, præmis 30, sag C-86/09, Future Health Technologies, præmis 41-44, sag C-

262/08, CopyGene, præmis 30, sag C-106/05, L.u.P., præmis 29 og sag C-307/01, D’Ambrumenil, præmis 

59-61  
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mål skal opfyldes. Da det terapeutiske formål ikke nødvendigvis skal fortolkes snævert, åbner 

det op for synspunktet, at der ikke skal foreligge en decideret diagnose, forud for behandlingen, 

men at det er tilstrækkeligt, at der skal være indikationer på, at personens sundhedstilstand ikke 

er normal, før der kan være tale om, at en behandling har som formål at retablere en persons 

sundhedstilstand.144 Om der skal foreligge en anomali/sygdom forud for behandlingen synes 

hermed at afhænge af behandlingens formål. 

At der ikke er et krav om at der skal forelægge en anomali ved behandlingens start, underbygges 

endvidere af, at EU-Domstolen i sagen C-141/00 Kügler præmis 40, har udtalt at forebyggende 

behandling kan momsfritages efter litra c). I begrebet forebyggende behandling synes det impli-

cit, at der er tale om behandling af en sygdom/anomali, der endnu ikke er eksisterende. 

På denne baggrund konkluderes det, at en ydelse skal have et terapeutisk hovedformål eller di-

rekte formål for at være omfattet af begreberne pleje eller behandling af personer efter MSD art. 

132, stk. 1, litra b) og c), men at det afhænger af ydelsens formål, hvorvidt der skal foreligge en 

anomali/sygdom forud for behandlingen. 

For fertilitetsbehandlinger gælder det, at behandlingerne har til hovedformål at skabe graviditet 

ved at fremme kvindens og/eller mandens fertilitet.145 Da det synes rimeligt at antage at personer, 

der kan få børn af naturens vej ikke søger fertilitetsbehandling, kan fertilitetsbehandlinger såle-

des siges dels at være en behandling af en konstateret anomali/sygdom, hvorved forstås infertili-

tet/ subfertilitet, og dels en behandling, der har til formål at behandle og retablere en persons 

sundhedstilstand i situationer, hvor der er indikationer på infertilitet/subfertilitet. 

5.3.4.3 Det terapeutiske formål i relation til de fire scenarier 

I relation til fertilitetsbehandlinger er D.-dommen interessant, da EU-Domstolen gør det klart, at 

en lægelig ydelse ikke er fritaget blot som følge af, at den er udført af en fagkyndig behandler, 

men fordi der er krav til, at det terapeutiske formål skal opfyldes. Således kan fertilitetsbehand-

linger ikke blot på baggrund af, at det er en lægelig ydelse fritages, men der skal ses på, hvorvidt 

behandlingen i det enkelte tilfælde opfylder det terapeutiske formål.  

                                                
144 Afsnit 5.3.6 behandler indikationer på anomali/sygdom i forbindelse med fertilitetsbehandlinger 
145 Se afsnit 4.3 
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Set i forhold til de i indledningen opstillede scenarier, vil en analyse med udgangspunkt i hvor-

vidt det terapeutiske formål er opfyldt foretages herunder. Jf. afsnit 4.3 er der to tilstande, der 

fører til barnløshed, henholdsvis infertilitet og subfertilitet, begge tilstande vil behandles i det 

følgende. Endvidere fremgår det af afsnit 4.3, at ufrivillig barnløshed kan medføre store psykiske 

belastninger for parret eller den enlige, hvilket kan afhjælpes ved graviditet gennem fertilitetsbe-

handlinger. Denne situation vil dog behandles særskilt i afsnit 5.3.6. 

Scenarie 1: heteroseksuelt par, hvor kvinden er infertil/subfertil 

Infertil kvinde 

I denne situation, vil en kvinde, der er infertil have en anomali, idet hun mangler kønsceller, og 

derfor ikke kan få børn af naturens vej sammen med sin partner. Ifølge afsnit 4.3 kan infertilitet 

konstateres under eller efter behandlingen. Omend der ikke kan konstateres infertilitet forud for 

behandlingen, kan omstændigheder, der ligger i et uopfyldt ønske om graviditet indikere subfer-

tilitet/infertilitet, en fortolkning der er i overensstemmelse med, at det terapeutiske formål ikke 

nødvendigvis skal fortolkes særlig snævert; hvornår indikationerne er tilstrækkelige vil behand-

les i afsnit 5.3.6. Såfremt indikationerne er tilstrækkelige, har fertilitetsbehandling som hoved-

formål at retablere kvindens sundhedstilstand, der gør kvinden i stand til at få børn. Fertilitetsbe-

handlingen vil således have et terapeutisk formål, jf. afsnit 5.3.4.2. 

Subfertil kvinde 

Såfremt kvinden er subfertil, er der igen tale om en anomali fra normen om at opnå graviditet af 

naturens vej sammen med sin partner. I dette scenarie konstateres subfertilitet ved udredning 

forud for fertilitetsbehandlingens start, jf. afsnit 1. Fertilitetsbehandlingen vil behandle den uøn-

skede barnløshed, og dermed anomalien, ved at skabe graviditet, hvormed personen får en retab-

leret sundhedstilstand. Fertilitetsbehandlingen synes derfor at have et terapeutisk formål. 

Scenarie 2: heteroseksuelt par, hvor manden er infertil/subfertil 

Denne situation adskiller sig fra den forrige situation, idet der her er tale om, at manden enten er 

infertil eller subfertil. I afsnit 4.3 fremgår det, at det kun i sjældne tilfælde er muligt at behandle 

manden for sin egen subfertilitet, hvorfor nærværende afhandling vil se bort fra denne situation, 

og derfor udelukkende se på situationen, hvor den kvindelige partner indgår i behandlingen af 

mandens subfertilitet. Hovedformålet, der søges opnået ved behandlingen, er at opnå graviditet 

hos den kvindelige partner.  Således vil en behandling af mandens infertilitet/subfertilitet foreta-

ges på kvinden, der dermed vil behandles for mandens infertilitet/subfertilitet.  
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Infertil mand 

Modsat scenarie 1, er det ved mandens tilfælde muligt at analysere hans sæd, og dermed konsta-

tere, om han er infertil. Da manden i dette tilfælde er konstateret infertil, vil hans sundhedstil-

stand udelukkende kunne retableres ved at skabe ønsket graviditet hos den kvindelige partner. 

Det skal derfor undersøges, om der er krav til, at personen der er syg, selv skal modtage behand-

lingen. Såfremt der ikke er noget krav, der tilsiger, at kvinden ikke kan behandles for mandens 

sygdom, vil det terapeutiske formål være opfyldt. 

Subfertil mand 

Mandens subfertilitet (anomali) konstateres ved udredning forud for behandlingen. Fertilitetsbe-

handlingen vil således være behandlende, dog med den forskel, at det behandlende element pri-

mært foretages på kvinden og ikke på manden, der lider af anomalien. Således vil der foretages 

en behandling for en anomali, hvormed behandlingen har et terapeutiske formål. Det er som i 

tilfældet med infertilitet interessant at undersøge, hvorvidt der er krav til, at det er personen, der 

er syg, der skal modtage behandlingen. 

Scenarie 3 og 4: lesbisk par, hvor kvinden der behandles er infertil/subfertil og enlig kvinde, der 

er infertil/subfertil 

Der er her tale om to scenarier, der begge har det til fælles, at kvinden ikke har en mandlig part-

ner, og dermed ikke af naturens vej vil kunne opnå graviditet. Disse vil som følge heraf behand-

les sammen. 

Subfertil kvinde som følge af fravalg af mandlig partner  

I dette tilfælde har de to scenarier det til fælles, at kvinden er fysisk rask, men på trods heraf 

subfertil, som følge af fraværet af en mandlig partner, hvorfor graviditeten ikke kan opfyldes af 

naturlig vej.146 Det kan således diskuteres, hvorvidt der i tilfælde af subfertilitet, som følge af 

fravalg af mandlig partner, reelt set er et terapeutisk formål, idet behandlingen vil rette sig mod 

”anomalien” i form af fravalget af den mandlige partner. Såfremt dette svares bekræftende, vil 

enlige kvinder og lesbiske anses som syge. Da det ud fra en streng fortolkning ikke synes anset 

som en anomali, at kvinden fravælger en mandlig partner, har fertilitetsbehandlingen ikke et te-

rapeutisk formål, hvormed der ikke kan være tale om en momsfritagelse.147 Dog skal det nævnes, 

at som følge af, at det terapeutiske formål ikke nødvendigvis skal fortolkes snævert, åbner op for, 

at der kan være tale om et terapeutisk formål, selv i tilfælde hvor kvinden fravælger en mandlig 
                                                
146 Se afsnit 4.3 
147 Se eksempelvis præmis 19 i sagen C-384/98, D.  
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partner. Dog synes denne fortolkning at være i strid med at fritagelsesbestemmelserne i MSD art. 

132 skal fortolkes strengt. Det vurderes derfor, at fertilitetsbehandlingen i dette scenarie ikke vil 

have et terapeutisk formål. Hvorvidt denne konklusion er i overensstemmelse med ligebehand-

lingsprincippet ligger uden for afhandlingen at behandle, jf. afsnit 2.5. 

Subfertil kvinde som følge af sygdom 

Hvis kvinden, der behandles, er subfertil som følge af sygdom, da vil situationen behandles som i 

scenarie 1. Subfertiliteten vil således ikke udelukkende skyldes manglende mandlig partner, men 

fysiologiske årsager som følge af sygdom. Uanset om der havde været en mandlig partner eller 

ej, ville det være nødvendigt at udføre fertilitetsbehandlinger for at opnå graviditet. Subfertilitet 

vil således være en anomali, der skal behandles gennem fertilitetsbehandling. Fertilitetsbehand-

ling vil således kunne behandle subfertiliteten, hvormed behandlingen har et terapeutiske formål. 

Infertil kvinde 

I tilfælde af at kvinden der undergår fertilitetsbehandling er infertil, vil situationen tilnærmelses-

vist være den samme som i scenarie 1, idet infertilitet ikke vil kunne fastslås på tidspunktet forud 

for behandling, men først undervejs eller efter endt behandling. Anomalien ligger i dette tilfælde 

i at kvinden ikke kan få børn, uanset om hun havde haft en mandlig partner eller ej. En proble-

matik i denne forbindelse er dog, at det kan være svært at skelne mellem situationerne hvor barn-

løsheden skyldes hhv. fravær af mandlig partner og infertilitet. Hvorvidt der er tilstrækkelig in-

dikation på infertilitet vil behandles i afsnit 5.3.6. Såfremt indikationen på infertilitet er tilstræk-

kelig vil fertilitetsbehandlingen have som terapeutisk formål at behandle infertiliteten (anomali-

en) og retablere kvindens sundhedstilstand. 
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Overblik 
Tabellen herunder giver et overblik over ovenstående konklusioner.  

Har fertilitetsbehand-

lingen et terapeutisk 

formål? 

Scenarie 1 

Heteroseksuelt 

par, kvinde 

”syg” 

Scenarie 2 

Heteroseksuelt 

par, mand ”syg” 

Scenarie 3 

Homoseksuelt 

par, modtager af 

behandlingen er 

”syg” 

Scenarie 4 

Enlig kvinde, 

”syg” 

Infertil Ja**  Ja * Ja** 

Subfertil Ja Ja * Nej, såfremt subfertilitet skyldes 

fravær af mandlig partner. 

 

Ja, såfremt der er tale om syg-

dom/anomali. 

Egen tilvirkning. * = Betinget af at det er i overensstemmelse med fritagelsesbestemmelserne i MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c), 

at behandling af en persons sygdom foretages ved at behandle en anden person. ** = Betinget af at indikationerne for infertilitet 

er tilstrækkelige. 

Med udgangspunkt i tabellen, vil det i de følgende afsnit belyses, hvorvidt der er krav om, at den 

person, der undergår behandlingen faktisk skal være syg.  

Slutteligt skal det undersøges, om fertilitetsbehandling kan anses som en behandling af en psy-

kisk lidelse opstået som følge af barnløshed, samt hvornår indikationerne på infertilitet er til-

strækkelige. 

5.3.5 Er der krav om hvem der behandles? 
Problemstillingen om hvorvidt en ydelse kan fritages, når en person behandles for en andens 

sygdom, vil nu undersøges. Denne situation er i særlig grad interessant at behandle, da et hetero-

seksuelt par, der er barnløse som følge af, at manden er infertil/subfertil, kun kan opnå graviditet, 

såfremt kvinden behandles. Man vil i så få fald stå i en situation, hvor kvinden skal tage stor del i 

behandlingen, for at reetablere mandens sundhedstilstand, således han gøres i stand til at få børn.  

Som udgangspunkt vil det ikke være en urimelig betragtning ud fra ordlyden af MSD art. 132, 

stk. 1, litra b) og c) at antage, at lovgiver med bestemmelsen har påtænkt, at det er personen, der 

er syg, der skal behandles. Det fremgår dog ikke eksplicit heraf. En ordlydsfortolkning kan såle-

des ikke besvare, hvorvidt en person kan behandles ved (også) at behandle en anden person. Til-
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svarende giver en formålsfortolkning ikke en afgrænsning af problemstillingen, da formålet med 

at skabe øget tilgængelighed til sundhedsydelser gennem billigere behandling som følge af 

momsfritagelse ikke forhindre behandlingen i at finde anvendelse på manden, tvært imod. End-

videre afgrænser kontekstfortolkningen ikke problemstillingen, da fertilitetsbehandlinger er af 

almen interesse uanset hvad årsagen til fertilitetsbehandlingen er.148 En formåls- og kontekstfor-

tolkning af litra b) og c) bidrager ikke yderligere til at fastslå evt. krav om hvem der modtager 

behandlingen. Det vil derfor undersøges, om retspraksis kan bidrage til belysning heraf. 

EU-Domstolen har endnu ikke taget direkte stilling til denne problemstilling, dog er EU-

Domstolen i forbindelse med afgørelse af præjudicielle spørgsmål kommet med udtalelser, der 

relaterer sig hertil, som vil fortolkes i det følgende. 

I sagen C-156/09 Verigen Transplantation Service International (herefter VTSI) skulle EU-

Domstolen tage stilling til, hvorvidt isolering af ledbruskceller, udtaget fra et menneske, og efter-

følgende celleopformering er behandling af personer i litra c), når cellerne, der fremkommer ved 

opformeringen, reimplanteres i donoren.149 I sin afgørelse lægger EU-Domstolen vægt på gene-

raladvokat E. Sharpstons forslag til afgørelse, hvori der i punkt 23 er anført, at VTSI’s tjeneste-

ydelser kun udgør en del af den samlede proces, men at VTSI’s ydelser udgør en uundværlig, 

inkorporeret og uadskillelig del af processen, i hvilken ingen af trinene formålstjenesteligt kan 

udføres isoleret i forhold til de andre. Som følge heraf er ydelsen i form af isolering af led-

bruskceller med henblik på reimplantation af terapeutiske grunde omfattet af begrebet behand-

ling af personer, hvortil det påpeges at en sådan fortolkning er i overensstemmelse med litra c)’s 

formål om at nedbringe udgifterne til behandling.150 Dertil slår EU-Domstolen fast, at det er irre-

levant for tjenesteydelsens kategorisering som behandling af personer, om de opformerede celler 

reimplanteres i den patient, fra hvem de oprindeligt blev udtaget eller i en anden patient.151 På 

baggrund heraf er EU-Domstolen af den opfattelse, at VTSI’s ydelser udgør en behandling af 

personer i litra c)’s forstand.152 

                                                
148 Se endvidere afsnit 5.2.2 
149 Jf. sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 19 
150 Jf. sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 26-27 
151 Jf. sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 29, engelsk sprogversion. Se 

analogt sag C-262/08 CopyGene, præmis 51 
152 Jf. sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 32 
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I forhold til fertilitetsbehandlinger er denne dom særlig interessant, da EU-Domstolens fortolk-

ning af sagen C-156/09, VTSI, åbner op for at se på fertilitetsbehandlingen som en samlet pro-

ces, da fertilitetsbehandlingen, afhængig af dens type (IUI eller IVF), består af en udtagning af 

sæd og follikelvæske, samt udrensning heraf, befrugtning af ægceller og efterfølgende injektion 

af enten befrugtede ægceller eller rensede sædceller i kvindens livmoder.153 De respektive trin i 

fertilitetsbehandlingen er en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af processen, hvorfor 

ingen af trinene formålstjenesteligt kan udføres isoleret i forhold til de andre. Det følger heraf, jf. 

EU-Domstolens præmis 26 og 27 i VTSI-dommen, samt af at EU-Domstolen har fremhævet, at 

det terapeutiske formål ikke skal forstås snævert,154 at behandlingen skal ses som en samlet pro-

ces, hvor fertilitetsbehandlingen såfremt den foretages af terapeutiske grunde, er omfattet af be-

grebet behandling af personer. I en situation, hvor den mandlige partner er årsagen til, at et par 

er ufrivillig barnløse, vil behandlingen af mandens infertilitet, og dermed parrets barnløshed, 

skulle udføres gennem fertilitetsbehandling. Fertilitetsbehandlingens terapeutiske formål vil i 

dette tilfælde være behandling af mandens infertilitet på trods af, at en større del af behandlingen 

foretages på den kvindelige partner.  

På baggrund af ovenstående udledes det, at den omstændighed at fertilitetsbehandlingen skal 

udføres på andre personer end manden, der er syg, ikke har nogen betydning, idet de enkelte trin 

i fertilitetsbehandlingen er en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af behandlingen, hvor-

for også behandlingen af kvinden skal anses som en streng nødvendig del af behandling af man-

dens infertilitet. Der er således en tilstrækkelig sammenhæng mellem infertilitet hos manden og 

behandling af kvinden. Denne fortolkning overholder MSD art. 134, hvoraf det fremgår at ydel-

ser efter litra b) ikke fritages, med mindre de er uomgængelige nødvendige for udførsel af de 

transaktioner, der er fritaget for moms. 

5.3.6 Fertilitetsbehandlinger i relation til behandling af psykisk lidelse som følge af barn-

løshed 
Ifølge afsnit 4.3 kan barnløshed medføre alvorlige psykiske lidelser hos kvinder såvel som 

mænd. Det vil som følge heraf søges afklare, hvorvidt fertilitetsbehandlinger kan momsfritages 

som følge af, at de behandler psykiske lidelser. Hermed forstået, om fertilitetsbehandlingers be-

handling af psykiske lidelser udgør et terapeutiske formål.  

                                                
153 Se mere herom i afsnit 4.3.1 og 4.3.2 
154 Jf. sag C-156/09, Verigen Transplantation Service International, præmis 23 og note 141 
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For at klarlægge dette behandles sagen C-91/12 PFC Clinic. Sagen vedrører en tvist mellem 

Skatteværket og PFC Clinic, hvor EU-Domstolen skulle tage stilling til de præjudicielle spørgs-

mål vedrørende hvorvidt kosmetiske behandlinger og plasticoperationer er fritaget for moms, 

herunder hvorvidt den der behandles opfattelse af formålet har betydning for fritagelsen.155 I sin 

afgørelse fremhæver EU-Domstolen at såfremt ydelserne er udført udelukkende af kosmetiske 

hensyn, da kan de ikke være momsfritaget, mens ydelser, der har et terapeutisk formål, idet de 

behandler eller plejer personer, der som følge af sygdomme, skader eller medfødte handicaps 

behøver plastikkirurgi, kan være omfattet af begreberne pleje og behandling af personer.156 

EU-Domstolen fremhæver i PFC Clinic-dommen, at de sundhedsproblemer, der søges imødegået 

ved momsfritagelsen i MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) kan være af psykologisk art. Interessant 

herved er, at det plastikkirurgiske indgreb behandler den psykiske belastning indirekte, idet de 

plastikkirurgiske indgreb retter sig mod behandling af følgerne af sygdomme, handicaps eller 

skader. 

For at afgøre hvornår et psykisk problem foreligger pointerer EU-Domstolen, at den rene subjek-

tive opfattelse hos personen, der underkaster sig plastikkirurgi, ikke i sig selv er afgørende for 

vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt dette indgreb har et terapeutisk formål. Derimod skal 

der foretages en lægelig vurdering foretaget på baggrund af fund af medicinsk art, som er udført 

af personale, der er kvalificeret hertil.157 

Afslutningsvist bemærker EU-Domstolen, at der ved vurdering af, om en ydelse er omfattet af 

pleje eller behandling af personer, skal tages hensyn til alle kravene i MSD afsnit XI, kapitel 1 

og 2, og ikke kun hvorvidt ydelser er omfattet af begreberne pleje og behandling af personer. 

Endvidere påpeger EU-Domstolen at det ved vurderingen af om en ydelse omfattes af begrebet 

pleje i litra b), kan være nødvendigt at tage MSD art. 131, 133 og 134 i betragtning.158  

I relation til fertilitetsbehandlinger er denne sag interessant, da den åbner op for, at fertilitetsbe-

handlinger ligesom plastikkirurgiske indgreb behandler det psykiske problem indirekte, idet fer-

tilitetsbehandlinger ved at behandle barnløshed, behandler den psykiske belastning. At de fakti-

                                                
155 Jf. sag C-91/12 PFC Clinic, præmis 12 og 20 
156 Jf. sag C-91/12 PFC Clinic, præmis 28-29 
157 Jf. sag C-91/12 PFC Clinic, præmis 34-35 (engelsk version) 
158 Jf. sag C-91/12 PFC Clinic, præmis 37-38. Se afsnit 5.3.5 hvor MSD art. 134 anvendes. 
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ske omstændigheder i de to sager i en vis grad er sammenlignelige taler for, at de to situationer 

skal behandles ens.  

Dette åbner således op for at fertilitetsbehandlinger kan have et terapeutisk formål i at behandle 

den psykiske lidelse, herved forstå anomalien, ved at afhjælpe barnløsheden. Forud for behand-

lingen kan påbegyndes, skal der dog konstateres en psykisk belastning. Det bliver af EU-

Domstolen påpeget, at det ikke er tilstrækkeligt, at personen selv føler sig psykisk belastet, men 

derimod at der skal være tale om en lægelig vurderingen. Det vil således være op til personen, 

der skal foretage den lægelige vurdering på baggrund af fund foretaget af fagkyndige, at vurdere 

i det enkelte tilfælde, om der reelt set er en psykisk belastning, der skal behandles gennem fertili-

tetsbehandling, eller om situationen skal sammenlignes med kosmetisk behandling, der har ka-

rakter af velvære. Det vil i denne situation være nødvendigt, at den fagkyndige ved konstatering 

af graden af den psykiske belastning tager individuelle hensyn i betragtning. 

Det vurderes på baggrund af at det terapeutiske formål ikke nødvendigvis skal fortolkes snævert, 

at fertilitetsbehandlinger kan omfattes af begreberne pleje eller behandling af personer, jf. MSD 

art. 132, stk. 1, litra b) og c), såfremt den psykiske lidelse konstateres af en læge, og det vurderes 

at fertilitetsbehandling kan have et terapeutisk formål ved behandlingen heraf.  

I afsnit 4.3 fremgår det, at det ikke er muligt at fastslå infertilitet hos kvinden, forud for behand-

lingen. Med udgangspunkt i ovenstående sag, hvor det ikke er muligt for EU-Domstolen at fast-

slå kriterier for konstateringen af psykisk belastning, vurderes det, at der ved identificering af 

indikationer på infertilitet skal foretages en lægefaglig vurdering, der tager individuelle hensyn. 

Dette skyldes, at der ligesom i tilfælde af psykisk belastning, kan være mange faktorer, der kan 

indikere fund af en anomali, i dette tilfælde infertilitet, som fx i hvor lang en periode, et hetero-

seksuelt par aktivt har prøvet på at få børn, eller om en kvinde tidligere har prøvet at opnå gravi-

ditet uden resultat. At subfertilitet ikke nævnes i denne sammenhæng skyldes, at subfertiliet kan 

udredes forud for behandlingen, hvorimod infertilitet skal udredes ved at se på, hvornår der bur-

de være opstået graviditet under normale omstændigheder, da der ikke er tegn på subfertilitet. 

 



Side 50 af 86 

 

5.4 Gældende ret 
I dette afsnit opsummeres gældende ret udledt de forrige afsnit på baggrund af de forskellige 

scenarier opstillet i afsnit 1. 

Med udgangspunkt i ordlyden af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) er det i afsnit 5.2 udledt, at 

der er to overordnede krav til momsfritagelse. Dels skal ydelsen være omfattet af begreberne 

hospitalsbehandling og pleje eller behandling af personer, og dels skal tjenesteyderen være en et 

hospital eller tilsvarende anerkendt institution eller opfylde krav, der er fastsat af den enkelte 

medlemsstat. I afsnit 5.3 blev der foretaget en analyse af retspraksis primært med hensyn til ord-

lyden og formålet med fritagelsen. 

Som følge af, at MSD art. 132 skal fortolkes strengt, har EU-Domstolen i sagen C-45/01 Dorni-

er, udtalt at tjenesteydelser, der er omfattet af begrebet pleje, der er udført på sygehuse, er frita-

get efter litra b) mens tjenesteydelser, der er omfattet af begrebet behandling af personer, der er 

udført uden for hospitalet under et fortrolighedsforhold mellem patienten og tjenesteyderen er 

fritaget efter litra c). Herudfra blev det udledt, at fertilitetsbehandlinger udført på sygehuse, hører 

under litra b) såfremt behandlingen vedrører hospitalsbehandling og pleje, mens fertilitetsbe-

handling, udført på private fertilitetsklinikker hører under litra c), såfremt behandlingen omfattes 

af begrebet behandling af personer, da der eksisterer et fortrolighedsforhold mellem patienten og 

tjenesteyderen, der baserer sig på tjenesteyderens tavshedspligt. Da fertilitetsbehandlinger synes 

fritaget af henholdsvis litra b) og c) på baggrund af hvor de ydes, er det op til kravet til pleje og 

behandling af personer om ydelserne skal fritages. Da fritagelserne udgøres af selvstændige fæl-

lesretlige begreber, er EU-Domstolens kriterier for at være omfattet af begreberne undersøgt 

gennem inddragelse af retspraksis fra EU-Domstolen.  

I Dornier-sagen sætter EU-Domstolen som kriterie for fritagelsen, at ydelsen udføres af en læge 

eller en person med tilknytning til lægegerningen, hvor det i de forenede sager C-443/04 og C-

444/04, Solleveld fastslås at medlemsstaten har skønsbeføjelse til at definere, hvad der forstås 

ved personer med tilknytning til lægegerningen. Dog er ydelser ikke omfattet af momsfritagelsen 

i litra b) og c) blot som følge af at de er udført af læger jf. i denne retning sagen C-384/98, D. 

Endvidere fremgår det af sagen C-76/99, Kommissionen mod Frankrig, at det kan tale for en 

momsfritagelse, at behandling med et terapeutisk formål foretages efter henvisning fra en læge. 
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Det fremgår af afsnit 5.3.3 at anvendelsesområdet for litra b) og c) er overlappende. Dette med-

fører, at EU-Domstolen i sagen C-334/14 De Fruytier fremhæver at ydelser for at være omfattet 

af pleje og behandling af personer skal have et terapeutisk formål, hvorved forstås at ydelsen har 

som direkte formål reelt at diagnosticere, behandle eller helbrede sygdomme eller anomalier eller 

har som hovedformål at beskytte, fastholde eller reetablere en sundhedstilstand.159 Af analysen i 

afsnit 5.3.4.2 fremgår det, at det ikke er et absolut krav, at der foreligger en anomali/sygdom 

forud for behandlingen, men at det afhænger af formålet med ydelsen. Formålet med fertilitets-

behandlinger er at retablere personers sundhedstilstand, så de bliver i stand til at få børn, hvilket 

betyder, at der skal være en sundhedstilstand, der afviger fra normalen.  

Ud fra dette udgangspunkt skal det terapeutiske formål ses i lyset af de fire scenarier, se afsnit 

5.3.4.3 samt tabellen heri. I alle scenarier, med undtagelse af scenarie 3 og 4 hvor kvinden er 

subfertil som følge af fravalg af mandlig partner, har fertilitetsbehandlingen et terapeutisk for-

mål. Dette skal dog ses i lyset af, at det blev afklaret at kvinder godt kan indgå i behandlingen for 

mandens sygdom, samt at indikation på infertilitet hos kvinden godt kan retfærdiggøre, at der er 

en anomali/sygdom/sundhedstilstand, der afviger fra normalen.  

I afsnit 5.3.5 fastslås det, at mænd kan behandles gennem deres kvindelige partner. Dette følger 

af, at EU-Domstolen i sagen C-156/09 VTSI lægger vægt på, at ydelser, der udgør en uadskille-

lig, uundværlig og inkorporeret del af en terapeutisk behandlingen, og ikke formålstjenesteligt 

kan adskilles derfra, er fritaget. 

I afsnit 5.3.6 fastslås det endvidere, at indikation på infertilitet, der indgår i en lægelig vurdering, 

foretaget af en dertil kyndig person, er tilstrækkelig til at udgøre en syg-

dom/anomali/sundhedstilstand, der afviger fra normen. Dette følger af, at EU-Domstolen i sagen 

C-91/12 PFC Clinic, ser det som tilstrækkeligt for at et indgreb har et terapeutisk formål, at en 

dertil kvalificerede person, foretager en vurdering af den psykiske lidelse, der baserer sig på me-

dicinske fund.  

Endeligt fastslås det i forlængelse af ovenstående, at psykiske lidelser som følge af barnløshed 

kan udgøre et terapeutisk formål, der kan behandles gennem fertilitetsbehandling. Dette forud-

                                                
159 Se note 138 og 139 



Side 52 af 86 

 

sætter dog, at vurderingen af om indgrebet har et terapeutisk formål udføres af en dertil kyndig 

person, på baggrund af konstateringer foretaget af fagkyndige. 

På baggrund af ovenstående opsummering og den bagvedliggende analyse vurderes det, at EU-

Domstolen vil nå frem til, at såfremt fertilitetsbehandlinger har et terapeutiske formål, der består 

i at behandlingen retablerer en persons sundhedstilstand eller behandler en anomali/sygdom en-

ten som følge af konstateret subfertilitet ved udredning eller en lægelig vurdering af infertilitet 

eller psykisk sygdom som følge af barnløshed, da vil fertilitetsbehandling være omfattet af 

momsfritagelsen i litra b) hvis behandlingen udføres på sygehuse af personer med tilknytning til 

lægegerningen, eller litra c) hvis behandlingen udføres på private klinikker af personer med til-

knytning til lægegerningen. Det vil ikke påvirke fritagelsen, at kvinden behandles for mandens 

infertilitet, ligesom der ikke er krav til at tjenesteyderen skal være læge, da både litra b) og c) 

fritager ydelser udført af personer med tilknytning til lægegerningen. Denne fortolkning af gæl-

dende ret er i overensstemmelse med formålet med fritagelsen og kravet om streng fortolkning af 

MSD art. 132.  

 

 

6 Redegørelse for national administrativ praksis 
Dette afsnit vil redegøre for den danske administrative praksis for hvorvidt fertilitetsbehandling 

skal pålægges moms. Afsnittet vil tage udgangspunkt i Skatterådets bindende svar, samt afgørel-

ser fra Landsskatteretten.  

Indledningsvist vil der foretages en kort gennemgang af implementeringen af momssystemdirek-

tivet i dansk lovgivning. Eftersom dette afsnit tager udgangspunkt i national administrativ prak-

sis, herunder bindende svar, vil der gives en kort redegørelse for hvad bindende svar er. Efterføl-

gende vil der redegøres for dansk praksis ved gennemgang af flere bindende svar vedrørende 

fertilitetsbehandlinger, for at fastlægge den nuværende danske praksis på området.   

6.1 Momssystemdirektivets art. 132, stk. 1, litra b) og c) implementering i dansk 

lovgivning 
Momssystemdirektivet indeholder, som tidligere nævnt i afsnit 1, fire bestemmelser omhandlen-

de fritagelser for sundhedsydelser, henholdsvis momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b) 
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– e). Hvor litra b) og c) ud fra bestemmelsernes ordlyd henvender sig mod hospitalsbehandling 

og pleje samt behandling af personer, mens litra d) og e) fritager en række varer og goder samt 

tandlægebehandling.  

I dansk lovgivning er momssystemdirektivet implementeret i momsloven samlet i én bestemmel-

se, momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, med følgende ordlyd: 

”Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: 

1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden 

egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.” 

Det fremgår tydeligt, at der er forskelle mellem sundhedsfritagelserne i momssystemdirektivet og 

momsloven. Momsloven nævner blandt andet ikke transaktioner i nær tilknytning til (hospitals-

behandling og pleje), ligesom den ikke nævner en række varer, som organer, blod og mælk fra 

mennesker. Umiddelbart synes ordlyden af bestemmelsen således ikke at være dækkende for alle 

de forhold, der er nævnt i MSD art. 132, stk. 1, litra b)-e).  I litteraturen har implementeringen af 

momssystemdirektivets sundhedsfritagelse i momsloven været kritiseret for at fritagelsens an-

vendelsesområde er for bredt set i forhold til momssystemdirektivet. Henrik Stensgaard bemær-

ker i denne forbindelse, at såfremt der ikke kan ske en direktivkonform fortolkning, da indebærer 

den manglende præcision, at momsfritagelsen i dansk ret får et videre anvendelsesområde end 

tilsigtet med direktivet.160 Dertil peges der i litteraturen på, at administrative myndigheder, som 

følge af den valgte implementering, udøver en uens praksis.161 En del af denne uens praksis be-

grundes med, at der er taget udgangspunkt i tidligere version af den juridiske vejledning, der 

efterfølgende er ændret.162  

Den nuværende implementering af momssystemdirektivets art. 132, stk. 1, litra b)-e) i ML § 13, 

stk. 1, nr. 1 leder stadig til flere spørgsmål vedrørende kravene for fritagelse af sundhedsydelser, 

                                                
160 Jf. Stensgaard, 2005, s. 6. 
161 Jf. Rasmussen, 2010, s. 5 samt Stensgaard, 2005 
162 Se eksempeltvist krav til momsfritagelse i Den Juridiske Vejledning 2010-1, hvor det fremgår at en 

ydelse, der foretages af en autoriseret medicinalperson, uden videre er momsfritaget. Denne praksis æn-

dres ved styresignalet SKM2010.173.SKAT, hvorved der i de følgende Juridiske Vejledninger kan ses, at 

ydelsen, for at være fritaget, skal have et terapeutisk formål og være udført som led i lægegerningen eller 

dertil knyttede erhverv. 



Side 54 af 86 

 

heriblandt spørgsmål om den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger, der vil be-

handles senere i dette afsnit. 

Med styresignalet, SKM2010.173.SKAT, udtaler SKAT sig om, hvornår der er tale om ”behand-

ling af personer”. I denne sammenhæng præciserer SKAT, at det terapeutiske formål med hen-

blik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller 

sundhedsmæssige uregelmæssigheder skal være opfyldt. SKAT henviser i denne forbindelse til 

EU-Domstolens dom i sagen C-141/00 Kügler, hvoraf det i præmis 38 fremgår at begrebet ”be-

handling af personer” ikke skal fortolkes således at det omfatter lægelige indgreb med et andet 

formål end at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæs-

sige anomalier. Hermed er der ved forståelsen af begrebet ”behandling af personer” overens-

stemmelse mellem EU-retten og SKATs fortolkning af begrebet ”behandling af personer”, idet 

begge instanser sætter det som et krav, at det terapeutiske formål er opfyldt. Endvidere fremsæt-

ter SKAT i styresignalet, at sundhedsydelser, der retter sig mod at forbedre en persons generelle 

sundhedstilstand/velvære, ikke kan anses for at udgøre behandling. Således er det en forudsæt-

ning, at ydelserne relaterer sig til en persons konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregel-

mæssighed.  

I styresignalet, SKM2010.173.SKAT, fremhæves det endvidere, at såfremt behandlingen, der 

opfylder det terapeutiske formål, er udført af en læge eller med baggrund af en skriftlighenvis-

ning fra en læge, eller såfremt Sundhedsstyrelsen anbefaler netop denne behandling af sygdom-

men eller uregelmæssigheden, da vil betingelsen om en lægefaglig vurdering være opfyldt.  

 

6.2 Bindende svar 
I skatteforvaltningsloven (SFL) §§ 21-25 findes reglerne om bindende svar. Bindende svar er en 

ret, der tilkommer enhver til at afklare de skattemæssige konsekvenser vedrørende en given di-

sposition, herunder moms- og afgiftsspørgsmål.163 Ved indgivelse af et bindende svar betales et 

gebyr.164 Anmodningen om det bindende svar skal være skriftlig og være formuleret således, at 

der kan svares af- eller bekræftende på spørgsmålet.165 Det er SKAT, der som udgangspunkt har 

                                                
163 Jf. Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit A.A.3.3 samt SFL § 21 
164 Ibid. afsnit A.A.3.8 
165 Ibid. afsnit A.A.3.6 
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kompetencen til at give bindende svar, dog skal Skatterådet jf. SFL § 21, stk. 4 tage stilling til 

spørgsmål i situationer hvor; svaret kan få konsekvenser for et større antal skattepligtige, svaret 

vedrører større økonomiske værdier, svaret angår fortolkningen af væsentlig betydning for lov-

givning, besvarelsen skal tage stilling til et EU-retsligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde eller 

sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at påkalde sig større offentlig interesse. Såfremt at 

spørgeren gør gældende, at svaret afgivet af SKAT skulle være afgivet af Skatterådet, jf. SFL § 

21, stk. 4, kan det påklages til ankenævnet/Landsskatteretten.166 Alle bindende svar er anonymi-

serede og offentliggjort som SKM-meddelelser, dog kan der være tilfælde, hvor det ikke er mu-

ligt fuldt ud at anonymisere, hvorfor disse bindende svar således ikke offentliggøres.167  

Nærværende afhandling vil behandle bindende svar fra Skatterådet. Ved behandling af en given 

sag med henblik på at give et bindende svar stilles Skatterådet i medfør af SFL § 4, stk. 5 sekre-

tariatsbistand til rådighed; denne opgave varetages af Skatterådskontoret i Skatteministeriet. 

Skatterådskontoret udarbejder en sagsfremstilling, der blandt andet indeholder Skatteministeriets 

indstilling og begrundelse, som sendes til høring hos spørger inden den forelægges hos Skatterå-

det. I høringen kan spørger komme med sine bemærkninger til sagsfremstillingen. Afhængigt af 

om spørgers bemærkninger har betydning for Skatterådets afgørelse, vil de indarbejdes i sags-

fremstillingen inden den forelægges for Skatterådet.168  

Det bindende svar er bindende for skattemyndighederne, herunder SKAT, Skatterådet og Lands-

skatteretten så længe bindingsperioden varer, mens anmoder derimod ikke er bundet af det bin-

dende svar. Dertil skal det nævnes, at det kun er de, som det det bindende svar er rettet til, der 

kan støtte ret på det bindende svar, hvormed bindende svar i sig selv ikke kan skabe retsmæssig 

præcedens, uanset om sagen er af principiel karakter.169 Landsskatteretten er dog kun bundet 

såfremt det bindende svar ikke er påklaget af spørger eller afgiftspligtige.170 Som udgangspunkt 

er bindingsperioden 5 år, jf. SFL § 25, stk. 1. Bindingsperioden kan dog bortfalde, såfremt der er 

tale om urigtige eller bristede forudsætninger.171 Jf. SFL § 25, stk. 2 er der tale om bristede for-

udsætninger i tilfælde, hvor der sker ændringer i love eller bekendtgørelser, der ligger til grund 

                                                
166 Ibid. afsnit A.A.3.3 
167 Jf. SKM2008.273.SKAT 
168 Jf. SKAT.dk 
169 Jf. SFL § 25, stk. 1 og Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit A.A.3.4 
170 Jf. SFL § 45, stk. 1 
171 Jf. Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit A.A.3.10 
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for svaret, eller såfremt det bindende svar er i strid med EU-retten, hvilket er i overensstemmelse 

med den EU-konforme fortolkning, jf. afsnit 3.3.2. 

 

6.3 Samspillet mellem sundhedsmyndighederne og SKAT 
Ved afgørelse af, om en given lægelig ydelse i national henseende er momsfritaget, synes det 

umiddelbart relevant at belyse i hvilken grad sundhedsmyndighederne har indflydelse herpå.  

I forholdet mellem SKAT og sundhedsmyndighederne, er det SKAT, der har kompetence til at 

tage stilling til om betingelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 1 er opfyldte.172  

I sagen SKM2008.248.LSR fremsætter SKAT med en række henvisninger til Rådets 6. Direktiv 

(nu momssystemdirektivet), momsloven samt EU-retspraksis, at SKAT ikke har fundet anled-

ning til at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen, idet SKAT ikke mener, at der kan være tvivl 

om, at de i sagen omtalte ydelser er momspligtige. Som konsekvens heraf mener klagerens re-

præsentant, at SKATs afgørelse er ugyldig, da SKAT ikke har indhentet en vurdering fra Sund-

hedsstyrelsen. Landsskatteretten fremhæver i sin afgørelse, at SKAT ikke har været forpligtiget 

til at indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen inden man traf afgørelsen om, hvorvidt selska-

bets ydelser var momsfritaget. Landsskatteretten slår dertil fast, at SKAT har kompetencen til at 

tage stilling i henhold til momsloven, i forhold til hvordan en ydelse skal behandles momsmæs-

sigt. 

Landsskatteretten har dermed fastslået, at SKAT ikke er forpligtet til at indhente udtalelse fra 

Sundhedsstyrelsen eller andre myndigheder, idet der skal træffes afgørelse om hvorvidt en ydelse 

er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1. SKAT har dog valgt i flere sager for at understøtte 

sin argumentation, at inddrage Sundhedsstyrelsens udtalelser mv. Dette ses bl.a. i 

SKM2009.818.LSR, hvor Landsskatteretten indhenter oplysninger fra Institut for Sygdomsfore-

byggelse vedrørende beskrivelse af overvægt i medicinsk forstand, der skulle anvendes i sagen i 

forbindelse med fastlæggelse af begrebet ”sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssig-

hed(anomali)”. Således har Sundhedsmyndighederne ikke en betydningsløs rolle ved administra-

tion af ML § 13, stk. 1, nr. 1.  

                                                
172 Jf. TfS2010, 162, Usund Administration af momsfritagelse for sundhedsydelser, s. 7 samt Landsskatte-

rettens kendelse i SKM2008.248.LSR 
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6.4 Det materielle anvendelsesområde – ML §13, stk. 1, nr. 1 
Inden den national praksis vedrørende den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger 

behandles foretages en ordlydsfortolkning af ML § 13, stk. 1, nr. 1. 

6.4.1 Ordlydsfortolkning af ML §13, stk. 1, nr. 1 
ML §13, stk. 1, nr. 1 synes ud fra dens ordlyd at have et bredt anvendelsesområde. Således frem-

går det umiddelbart af en ordlydsfortolkning af bestemmelsen, at en ydelse vil være momsfrita-

get så snart den er anset som værende omfattet af hospitalsbehandling eller lægevirksomhed. 

Således fremstår det umiddelbart som om, at lægelige ydelser som fertilitetsbehandlinger er fri-

taget uanset hvad årsagen til behandlingen er med tanke på de opstillede scenarier i afsnit 1. 

Det vil derfor være nødvendigt at se på lovens forarbejder, for at afklare anvendelsesområdet for 

ML § 13, stk. 1, nr. 1. Ligheden mellem momsfritagelsen for sundhedsydelser i den første moms-

lov173 og i den nugældende momslov,174 er tydelig. Med anvendelse af de samme begreber frita-

ger de to bestemmelser sundhedsydelser for moms. På baggrund heraf vil en begrebsforklaring 

skulle findes i forarbejderne til den første momslov. En gennemgang af forarbejderne til denne 

lov, har dog ikke resulteret i en nærmere definition af de anvendte begreber.  

 

6.5 National praksis vedrørende den momsmæssige behandling af fertilitetsbehand-

linger 
I det følgende vil der redegøres for den danske praksis vedrørende den momsmæssige behand-

ling af fertilitetsbehandlinger. Redegørelsen tager udgangspunkt i to bindende svar fra Skatterå-

det samt to kendelser fra Landsskatteretten, der alle vedrører den momsmæssige behandling af 

fertilitetsbehandlinger. Redegørelsen vil foretages i kronologisk rækkefølge, startende med det 

ældste bindende svar. 

6.5.1 SKM2012.709.SR 
Skatterådet har den 4. december 2012 taget stilling til den momsmæssige behandling af fertili-

tetsbehandlinger under forskellige omstændigheder. Spørger i sagen er en fertilitetsklinik, der 

tilbyder fertilitetsbehandlinger til kvinder, der lider af barnløshed, samt til enlige og lesbiske 

                                                
173 Se note 65  
174 Se afsnit 6.1 
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kvinder. Spørgers medarbejdere omfatter læger, sygeplejersker samt jordemødre. Spørger yder 

både IVF- samt IUI-behandling.175 Fertilitetsklinikken ønsker svar på en række spørgsmål, hvor-

af følgende spørgsmål vedrører den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger (direkte 

gengivelse): ” 

1. Er spørger fritaget for moms vedrørende behandlinger, som består i, at der sker kunstig 

befrugtning af æg, der udtages fra kvindens æggestok, og som efter befrugtning og deling 

igen sættes op i livmoderen? 

2. Er momsfritagelse afhængig af, om behandlingerne udføres for kvinder, der ikke selv kan 

få børn af naturlig vej, eller om behandlingerne udføres for enlige kvinder eller lesbiske 

par? 

3. Er spørger fritaget for moms vedrørende behandlinger, som består i, at donorsæd indfø-

res i kvindens livmoder med henblik på "naturlig" befrugtning? 

4. Er momsfritagelse afhængig af, om behandlingerne udføres for kvinder, der ikke kan få 

børn ad naturlig vej, eksempelvis på grund af dårlig sædkvalitet hos den mandlige part-

ner, eller om behandlingerne udføres for enlige kvinder eller lesbiske par?” 

6.5.1.1 Psykisk belastning 

Spørger argumenterer for at der i ovenstående tilfælde skal være momsfritagelse for fertilitetsbe-

handlinger. Hvad der er særligt interessant i denne forbindelse er, at spørger fremhæver styresig-

nalet, SKM2010.845.SKAT, der vedrører momsfritagelse af sundhedsydelser af kosmetisk ka-

rakter. Af dette styresignal fremgår det, at det i praksis ikke er muligt at opstille objektive kriteri-

er for hvornår en person afviger fra normaludseende. Spørger drager en parallel hertil, idet den 

fremsætter, at det i praksis ikke er muligt at opstille objektive kriterier for hvornår en behandling 

gennemføres for at behandle en uregelmæssighed og hvordan den foretages af andre årsager. 

Dertil bemærker spørger at enlige og lesbiske ofte oplever vanskelige psykiske belastninger som 

følge af barnløshed, og at kunstig befrugtning i sig selv har en væsentlig psykisk påvirkning på 

den barnløse. Endvidere fremhæves det, at fertilitetsbehandling i intet tilfælde foretages af skøn-

heds-/velværemæssige årsager. 

                                                
175 Se afsnit 4.3.1 og 4.3.2 for en redegørelse for disse behandlingsformer 
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6.5.1.2 Skatteministeriets indstilling  

Skatteministeriet er i sagsfremstillingen kommet med en indstilling og besvarelse af spørgsmålet. 

Skatteministeriets indstilling behandler spørgsmålene således: 

Spørgsmål 1 og 3 

Skatteministerier vælger at besvare spørgsmål 1 og 3 samlet. Spørger er med spørgsmål 1 og 3 

interesseret i at vide, hvorvidt selve fertilitetsbehandlingstyperne, IVF- og IUI-behandlinger, i sig 

selv er fritaget for moms, idet det fremhæves at behandlingerne i deres egenart kræver lægefaglig 

ekspertise. 

Skatteministeriet fremhæver indledningsvist i sin begrundelse at det ifølge Den Juridiske Vejled-

ning, 2012-2, afsnit D.A.5.1, fremgår, at ydelser for at være fritaget efter fritagelsesbestemmel-

serne i ML § 13, stk. 1, nr. 1, skal opfylde to krav:  

1) de skal være udført som led i lægegerningen og  

2) de skal kunne karakteriseres som en behandling, som efter lægefaglig vurdering har et te-

rapeutisk formål.176  

Ad 1) Skatteministeriet er af den opfattelse at det første krav er opfyldt, da det fremgår af før-

nævnte Juridiske Vejledning, at ydelser der er foretaget af læger, sygeplejersker og jordemødre, 

hvilket er tilfældet i nærværende sag, er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. 

Ad 2) Skatteministeriet fremhæver i forhold til det andet krav, at det udelukkende er behandling 

af personer, herunder diagnosticering og behandling af en sygdom eller en anden form for en 

sundhedsmæssig anomali, der kan være fritaget for moms. Med henvisning til sagerne C-384/98, 

D., og C-307/01, d’Ambrumenil, fremhæves det at det ikke er alle ydelser, der er fritaget for 

moms; således er ydelser, der har et andet formål end at beskytte, herunder fastholde eller reetab-

lere, en persons sundhedstilstand, ikke omfattet momsfritagelsen. Hermed slås det fast, at der 

skal være tale om at ydelsen har et terapeutisk formål, førend den er fritaget for moms. 

Skatteministeriet er på denne baggrund af opfattelsen (direkte gengivelse),  

”at hvis behandling med kunstig befrugtning [IVF-behandling] eller insemination [IUI-

behandling] sker på baggrund af, at der efter en lægefagligvurdering er overvejende sandsynlig-

                                                
176 Samme ordlyd ses i nugældende Den Juridiske Vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.1.5.  
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hed for infertilitet hos kvinden, så vil der være tale om behandling af en sundhedsmæssig anoma-

li, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 1. 

Hvis kunstig befrugtning eller insemination derimod sker uden nogen indikation for infertilitet 

hos den kvinde, der modtager behandlingen, finder Skatteministeriet ikke, at der er tale om be-

handling af en sygdom eller sundhedsmæssig anomali, og ydelsen vil derfor ikke være omfattet af 

momslovens § 13, stk. 1, nr. 1” 

Hermed slår Skatteministeriet og Skatterådet fast, at der skal forelægge infertilitet i en overhæn-

gende grad, førend, der kan være tale om, at fertilitetsbehandlingen, uanset om det er en IUI- 

eller en IVF-behandling, er omfattet af sundhedsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, at det ikke forklares nærmere hvad der forstås hermed, men lægger det op 

til en lægefaglig vurdering at bedømme dette. Endvidere kan det konkluderes, at det ikke til-

strækkeligt, at IUI og IVF-behandlinger i sin egenart er en lægefaglig behandling, der skal såle-

des også være et terapeutisk formål, der efter Skatteministeriets opfattelse forelægger ved inferti-

litet hos kvinden, der modtageren af behandlingen.  

Spørgsmål 2 og 4 

Spørger er med spørgsmål 2 og 4 interesseret i at få klarlagt, hvorvidt momsfritagelse for fertili-

tetsbehandlinger afhænger af modtageren af behandlingen.  

Skatteministeriet tager ved besvarelsen heraf udgangspunkt i sin opfattelse vedrørende spørgsmål 

1 og 3, hvori der lægges vægt på, at der er tale om en kvinde, der med overvejende sandsynlighed 

er infertil. Således nævnes situationen, hvor barnløshed skyldes mandens dårlige sædkvalitet, 

ikke eksplicit. Heraf må det udledes, at det kun er i de tilfælde, hvor kvinden efter en lægefaglig 

vurdering med overvejende sandsynlighed er infertil, at fertilitetsbehandling kan være momsfri, 

mens behandlingen er momspligtig, hvis der er tale om en situation, hvor barnløsheden skyldes 

mandens sædkvalitet. Hermed vil manden skulle have en infertil kvindelig partner, der med 

overvejende sandsynlighed er infertil, for at behandlingen er momsfritaget. Derimod er situatio-

nen, hvor mandens kvindelige partner ikke er infertil, men indgår i behandlingen ikke er moms-

fritaget. Således vil manden efter Skatteministeriets opfattelse ikke kunne afhjælpes sin infertili-

tet gennem fertilitetsbehandling, der udføres på hans partner, der ikke er infertil.  
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Det kan endvidere udledes heraf, at momsfritagelsen af fertilitetsbehandlinger ikke afhænger af, 

hvilket forhold kvinden er i, blot at hun med overvejende sandsynlighed er infertil. Således giver 

det mulighed for at lesbiske og enlige kan modtage momsfrie fertilitetsbehandlinger, såfremt 

kvinden, der modtager behandlingen er med overvejede sandsynlighed er infertil. I tilfælde, hvor 

der ikke foreligger infertilitet hos kvinden der behandles, vil fertilitetsbehandlingen være moms-

pligtig.   

Konklusionen herpå er, at momsfritagelsen ikke afhænger af personens civile status, så længe, 

der er tale om at den person, der modtager behandlingen også lider af den sundhedsmæssige 

anomali, der søges behandlet 

Skatteministeriets kommentar vedrørende barnløshedens psykisk belastning 

Skatteministeriet slår fast i sin begrundelse, at det forhold, at barnløshed kan medføre vanskelige 

psykiske belastninger for de involverede, ikke i sig selv kan medføre, at fertilitetsbehandling er 

omfattet af momsfritagelsen i ML §13, stk. 1, nr. 1.  

Interessant herved er at Skatteministeriet, som en del af sin indstilling og begrundelse, nævner 

styresignalet, SKM2010.845.SKAT, vedrørende kosmetiske behandlinger. I styresignalet gøres 

det klart, at for at kosmetiske behandlinger som brystoperationer, fedtsugning, øjenlågskorrekti-

oner, mv., er momsfritaget skal der henvises til, at indgrebet leveres med baggrund i en psykisk 

indikation hos modtageren og at der er tale om væsentlige operative indgreb. Dertil fremgår det 

af styresignalet, at behandlinger, der primært forfølger skønheds-/velværemæssige formål, som 

udgangspunkt vil være udelukket fra momsfritagelsen.  

På baggrund af fertilitetsbehandlingernes udførsel, beskrevet i afsnit 4.3.1 og 4.3.2, vurderes det 

at der er tale om et væsentligt indgreb. Endvidere fremgår det, at den psykiske belastning hos det 

barnløse par er væsentligt, hvormed den psykiske indikation hos modtageren er til stede. Således 

synes fertilitetsbehandlinger at opfylde kriterierne opstillet i det førnævnte styresignal, hvormed 

fertilitetsbehandlinger burde kunne anses som en momsfri behandling af de psykiske lidelser ved 

barnløshed, såfremt Skatteministeriet ville anvende samme betingelser som ved fritagelse af 

kosmetiske behandlinger som følge af psykisk lidelse. Dette indikerer at Skatteministeriet side-

stiller barnløshed med skønheds-/velværemæssige problemer. 



Side 62 af 86 

 

6.5.1.3 Spørgers kommentarer og videre behandling af det bindende svar 

Spørger er uenig i Skatteministeriets indstilling. Spørger påpeger at fertilitetsbehandlinger altid 

udgør et væsentligt indgreb for kvinden, såvel fysisk som psykisk, og at hovedparten af fertili-

tetsbehandlingerne gennemføres, fordi der er et lægeligt behov, uanset om indikationer på inferti-

litet findes hos den kvindelige eller mandlige part. Afslutningsvist påpeger Spørger, at fertilitets-

klinikker vil stå i en nærmest umulig situation, hvis de i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om 

der er indikationer på infertilitet, og at der mangler retningslinjer for hvornår, der er konstateret 

infertilitet.  

6.5.1.4 Skatterådets svar og sagens videre forløb 

Skatterådet har valgt at tiltræde Skatteministeriets indstilling. Særlig interessant herved, er at 

Skatterådet ikke vælger at kommentere yderligere på de fremsatte spørgsmål eller spørgers 

kommentarer til indstillingen. 

Der er således langt fra enighed mellem Fertilitetsklinikken og Skatteministeriets indstilling, som 

blev Skatterådets bindende svar. Ikke overraskende valgte fertilitetsklinikken efter modtagelsen 

af Skatterådets bindende svar at påklage sagen til Landsskatteretten (se SKM2014.213.LSR her-

under).  

6.5.2 SKM2014.213.LSR 
Landsskatteretten har den 19. februar 2014 truffet kendelse i klagen indgivet af fertilitetsklinik-

ken vedrørende det bindende svar i sagen SKM2012.709.SR. Spørgsmål i sagen ses i afsnit 6.5.1. 

Spørger er af den opfattelse at IUI- og IVF-behandlinger er momsfritaget og at fertilitetsbehand-

lingen ikke afhænger af hvem der modtager behandlingen, herunder om behandlingen ydes som 

følge af den mandlige partners dårlige sædkvalitet, eller behandlingen foretages på enlige eller 

lesbiske. Spørger er således uenig i det bindende svar i sagen SKM2012.709.SR, hvori det frem-

går, at det er et krav for momsfritagelse, at kvinden er infertil.  

Som ved sagen SKM2012.709.SR fremhæver Spørger, at barnløsheden kan føre til væsentlige 

psykiske belastninger, og drager igen parallel til styresignalet SKM2010.845.SKAT. Spørger er 

af den opfattelse, at der er en klar parallelitet imellem situationerne vedrørende kosmetiske be-

handlinger og fertilitetsbehandlinger, da det ikke vil være muligt for fertilitetsklinikkerne, at 

sondre mellem fertilitetsbehandlinger, der foretages med det formål at behandle infertilitet, og 
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dem der ikke behandler infertilitet, da infertilitet først viser sig undervejs eller efter endt behand-

ling. 

6.5.2.1 Landsskatterettens afgørelse 

Landsskatteretten behandler spørgsmålene således: 

Spørgsmål 1 og 3 

Landsskatteretten vælger at besvare spørgsmål 1 og 3 samlet. Spørger er med spørgsmål 1 og 3 

interesseret i at vide, hvorvidt selve fertilitetsbehandlingstyperne, IVF- og IUI-behandlinger, i sig 

selv er fritaget for moms, idet det fremhæves at behandlingerne i deres egenart kræver lægefaglig 

ekspertise. 

Landsskatteretten vælger at give Spørger medhold. Således er Landsskatteretten af den opfattel-

se, at IUI- og IVF-behandlinger i sig selv kan fritages for moms. Landsskatteretten giver som 

begrundelse herfor (direkte gengivelse), 

”at behandling af barnløse par/kvinder med kunstig befrugtning, jf. § 1, stk. 1 i lov om assisteret 

reproduktion177 i forbindelse med behandling mv., efter en konkret vurdering falder ind under 

begrebet ”behandling af personer”, og er dermed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 

13, stk. 1, nr. 1.” 

Modsat Skatterådet i SKM2012.709.SR lægger Landsskatteretten ikke vægt på hvorvidt der efter 

lægefaglig vurdering er konstateret overvejende sandsynlighed for infertilitet hos kvinden. Såle-

des giver Landsskatteretten mulighed for at IVF- og IUI-behandlinger kan foretages momsfrit 

uanset om der er tale om inferilitet hos kvinden eller ej. Derimod begrunder Landsskatteretten 

momsfritagelsen med, at fertilitetsbehandlingerne omfattes af lov om assisteret reproduktion. Af 

lov om assisteret reproduktion fremgår det af § 1, stk. 1, at loven omfatter assisteret reproduktion 

i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv., der foretages af en sundhedsperson 

eller under en sundhedspersons ansvar. Der er således ikke noget krav om, at behandlingen skal 

have et terapeutisk formål, hvilket var tilfældet i sagen SKM2012.709.SR. 

                                                
177 Landsskatteretten henviser til lov nr. 131 af 27. november 2013 
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På denne baggrund ændrer Landsskatterettens Skatterådets svar, idet fertilitetsbehandlinger kan 

anses som værende momsfritaget uanset om personen der behandles er infertil eller ej, og der-

med om behandlingen har et terapeutisk formål.  

Spørgsmål 2 og 4 

Spørger er med spørgsmål 2 og 4 interesseret i at få klarlagt, hvorvidt momsfritagelse for fertili-

tetsbehandlinger afhænger af modtageren af behandlingen.  

Landsskatteretten besvarer spørgsmål 2 og 4 med ”nej” med henvisning til begrundelsen, der ses 

i besvarelsen af spørgsmål 1 og 3. Hermed ændrer Landsskatteretten Skatterådets bindende svar. 

Således åbner Landsskatteretten op for at fertilitetsbehandlinger i sig selv er momsfritaget uanset 

hvem de ydes til, og uanset om der er en anomali eller ej. Således vil en fertilitetsbehandling, 

som et par modtager, som følge af at deres barnløshed skyldes manden, være momsfritaget uan-

set at kvinden modtager størstedelen af behandlingen. Ligeledes vil være situationen for enlige 

kvinder eller kvinder i et lesbisk forhold, der også vil modtage momsfri behandling, da behand-

lingen i sig selv er momsfritaget, som følge af at den falder ind under lov om assisteret reproduk-

tion. 

Det er endvidere ikke relevant at se på den psykiske belastning, som barnløshed kan medføre, 

idet behandlingerne er momsfritaget uanset om der er en psykisk lidelse eller ej. 

At Landsskatteretten anvender lov om assisteret reproduktion, der følger et andet formål end ML 

§ 13, stk. 1, nr. 1 synes påfaldende, da det fremgår af afsnit 6.3, at det ved vurdering af, om en 

ydelse er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 1, ikke er et krav, at inddrage betragtninger fra Sund-

hedsmyndighederne, hvilket denne lov vurderes at relatere sig til, hvorfor Landsskatteretten bur-

de have tillagt fortolkningen af sundhedsfritagelsen i momsloven samt kravene hertil afgørende 

vægt.   

6.5.2.2 Sagens videre forløb 

Landsskatterettens kendelse er efterfølgende af Skatteministeriet indbragt for domstolen, hvor 

sagen efterfølgende blev taget bekræftende til genmæle,178 dermed sagt, at Spørger accepterede 

                                                
178 Se SKM2016.210.LSR: ”Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene og spørgeren tog efterføl-

gende bekræftende til genmæle. 
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Skatterådets kendelse. Dette betyder for Spørger, at Skatterådets kendelse er gældende, og såle-

des skal Spørger forholde sig hertil, men er ikke bundet heraf jf. afsnit 6.2. 

6.5.3 SKM2014.548.SR 
I denne sag er Spørger er et godkendt vævscenter, hvis personalet udgøres af speciallæger, biolo-

ger og bioanalytikere. Spørger udfører IUI- samt IVF-behandlinger.  

I denne sag ønsker spørger, en fertilitetsklinik, et bindende svar fra Skatterådet vedrørende føl-

gende spørgsmål (direkte gengivelse): ” 

1. Kan SKAT bekræfte, at de ydelser Spørger leverer, er fritaget for moms - idet der er tale 

om behandling af uønsket barnløshed, hvor der før eller under behandlingsforløbet stilles 

en diagnose der bekræfter, at patienten/parret har en nedsat forplantningsevne (er 

subfertile)? 

2. Kan SKAT ligeledes bekræfte, at lægelig behandling i form af kunstig befrugtning er fri-

taget for moms - når behandlingen udføres med det terapeutiske formål at afhjælpe en 

uønsket barnløshed (anomali) uanset om de uønskede barnløse (subfertile) er par eller 

enlige?” 

Forskellen fra spørgsmålene stillet i SKM2012.709.SR ligger primært i, at der anvendes begrebet 

subfertil (nedsat befrugtningsevne), og ikke infertil (person uden kønsceller).179 Hermed behand-

ler spørgsmålet således også i hvilken grad, personer, der ønsker fertilitetsbehandling skal være 

syge førend fertilitetsbehandlingen er momsfritaget. Endvidere påpeges i spørgsmål 1, at der 

foretages en diagnose før og under behandlingen, hvilket ikke fremgik af spørgsmålene i 

SKM2012.709.SR. 

Spørger mener, at Skatterådets bindende svar i SKM2012.709.SR ikke er praktisk anvendeligt 

idet det henholdsvis diskriminerer mellem kvinder i et heteroseksuelt parforhold og enlige kvin-

der eller lesbiske parforhold, det ikke er muligt før under eller efter endt behandling at fastslå om 

der er overvejende sandsynlighed for infertilitet og det er svært at se, hvorfor kosmetiske indgreb 

er momsfritaget, når fertilitetsbehandling ikke er det. 

                                                
179 Se mere om betegnelserne infertilitet og subfertilitet i afsnit 4.3.1 og 4.3.2 
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6.5.3.1 Psykisk belastning 

Som i sagerne SKM2012.709.SR og SKM2014.213.LSR fremhæver spørger i sagen styresignalet 

vedrørende kosmetiske behandlinger, SKM2010.845.SKAT, idet der henvises til, at mange par, 

herunder enlige og lesbiske, påvirkes psykisk af et ønske om et få børn, uden at være i stand til 

det. Spørger fremhæver, at de indgreb, der fortages hos spørger, er væsentlige operative indgreb, 

der ikke bare foretages for at opnå en titel som mor eller forældre. Hermed kan det udledes, at 

Spørger ser det som en behandling af den psykiske lidelse, som kvinden eller parret måtte have. 

6.5.3.2 SKATs indstilling og Skatterådets svar 

SKAT er i sagsfremstillingen kommet med en indstilling og besvarelse af spørgsmålene, som 

Skatterådet har valgt at tiltræde. SKAT og Skatterådet behandler spørgsmålene således: 

Spørgsmål 1 

Spørger ønsker bekræftet om spørgers fertilitetsbehandlinger er fritaget for moms i de tilfælde, 

hvor der før eller under behandlingen stilles diagnosen subfertilitet.  

Hertil svarer Skatterådet nej, og henviser til SKATs indstilling og begrundelse. SKAT henviser 

til SKM2012.709.SR og besvarer spørgsmålet med samme ordlyd, som er anvendt heri, hvorfor 

der henvises til afhandlingens afsnit 6.5.1.2, hvori denne besvarelse gennemgås.  

Af førnævnte besvarelse synes det særligt vigtigt at fremhæve, at Skatterådet konkluderede, at 

såfremt fertilitetsbehandling sker på baggrund af, at der efter en lægefaglig vurdering er overve-

jende sandsynlighed for infertilitet hos kvinden, da vil der være tale om en sundhedsmæssig 

anomali, der er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk.1, nr. 1. Således slår Skatterådet fast, 

at der ikke kan være tale om momsfritagelse i tilfælde, hvor der ikke er indikation for infertilitet 

hos den kvinde, der modtager behandlingen.  

Hermed kan det udledes, at Skatterådet er af den opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt for 

momsfritagelse, at kvinden lider af subfertilitet, men samtidig også, at det ikke er tilstrækkeligt, 

at diagnosen infertilitet først stilles undervejs i behandlingsforløbet eller efter endt forløb; der-

imod skal der være en overvejende grad af sandsynlighed for at infertilitet er til stede ved be-

handlingens start. Dette vil alt andet lige medføre, at en række fertilitetsbehandlinger ikke kan 

udføres momsfri, da det i mange tilfælde ikke er muligt forud for behandlingens start at konstate-

re infertilitet, herunder i tilfælde hvor enlige eller lesbiske er i fertilitetsbehandling, jf. afsnit 4.3. 
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Endvidere slår Skatterådet fast, at en indikation af infertilitet hos kvindens partner ikke kan til-

lægges vægt, da infertilitet skal forekomme hos den kvinde, der er modtager af fertilitetsbehand-

lingen. Hermed slår Skatterådet fast, at det skal være kvinden, som modtager behandlingen, der 

lider af infertilitet, førend der kan være tale om momsfritagelse af fertilitetsbehandlingen. 

Spørgsmål 2 

Spørger vil her have bekræftet, om fertilitetsbehandlinger er momsfritaget uafhængigt af, om 

behandlingen udføres for at afhjælpe uønsket barnløshed (anomali) hos et par eller enlige. Her-

med er det underforstået, at der både er tale om homoseksuelle og heteroseksuelle par samt enli-

ge. 

SKAT henviser her til besvarelsen af spørgsmål 1, hvoraf det står klart, at kravet for at fertilitets-

behandlinger kan være fritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1 er, at der er tale om en behandling af 

en sundhedsmæssig anomali, hvilket opfyldes ved at kvinden, der behandles, med overvejende 

sandsynlighed er infertil. Således er det underordnet, hvorvidt der er tale om homoseksuelle eller 

heteroseksuelle par, eller enlige, så længe at kravet, om at kvinden, der behandles, med overve-

jende sandsynlighed er infertil.  

Skatterådets kommentar vedrørende barnløshedens psykisk belastning 

SKAT slår fast i sin begrundelse, at det forhold, at barnløshed kan medføre vanskelige psykiske 

belastninger for de involverede, ikke i sig selv kan medføre, at fertilitetsbehandling er omfattet af 

momsfritagelsen i ML §13, stk. 1, nr. 1.  

Skatterådets afgørelse er således på linje med afgørelse i sagen SKM2012.709.SR, hvor der også 

lægges vægt på, at det er kvinden, som modtager behandlingen, der skal være infertil, samt at 

begrundelsen med psykiske lidelser som følge af barnløshed ikke kan føre til en momsfritagelse 

af fertilitetsbehandlinger. 

6.5.3.3 Sagens videre forløb 

Spørger valgte efter modtagelsen af Skatterådets bindende svar at påklage sagen til Landsskatte-

retten (se SKM2016.210.LSR herunder).  
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6.5.4 SKM2016.210.LSR 
Efter at have modtaget det bindende svar fra Skatterådet i sagen, SKM2014.548.SR, valgte 

Spørger at påklage sagen til Landsskatteretten. Spørger er af opfattelsen, at de bindende svar til 

spørgsmålene, der kan ses i afsnit 6.5.3, skal ændres fra ”nej” til ”ja”. 

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets afgørelse og henviser til kendelsen i sagen 

SKM2012.709.SR, hvoraf det fremgår, at såfremt der efter en lægefaglig vurdering er overvejen-

de sandsynlighed for infertilitet hos kvinden, der modtager fertilitetsbehandlingen, da vil der 

være tale om behandling af en sundhedsmæssig anomali, og dermed vil behandlingen være 

momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1. 

Hermed vælger Landsskatteretten som i SKM2012.709.SR og SKM2014.548.SR udelukkende at 

fritage fertilitetsbehandling for moms, i de tilfælde, hvor der med overvejende sandsynlighed 

forelægger infertilitet hos kvinden, der behandles. Hermed også sagt, at såfremt barnløsheden 

skyldes, at manden, i parforhold med en kvinde, er infertil, da er fertilitetsbehandlingen ikke 

momsfritaget. Samme udfald er gældende i tilfælde, hvor kvinden, der behandles ikke er infertil, 

uanset om hun er i et parforhold med en mand, kvinde eller er enlig. Landsskatteretten vælger 

helt at undlade at kommentere på situationen, hvor der foreligger subfertilitet. 

Spørger har efterfølgende valgt at indbringe sagen for domstolene. Der er ved fristen for afleve-

ring af nærværende afhandling ikke kommet afgørelse herpå.180 

6.5.5 EU-Kommissionens ”grønne lys” 
Efter Landsskatterettens kendelse i sagen SKM2016.210.LSR fik den danske presse øjnene op 

for den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger. I juni 2016 kunne Politiken frem-

hæve, at Landsskatterettens kendelse førte til en forskelsbehandling mellem kønnene idet en 

momsfritagelse ikke kan forekomme, såfremt det er manden, der er årsag til at et par ikke kan få 

børn.181 Dette førte til, at flere politikere fik interesse for fertilitetsbehandlingers momsmæssige 

behandling.182 Således var der, med undtagelse af Venstre, bred enighed på tværs af partierne 

om, at afgørelsen burde ændres. Dette førte til, at flere partier kaldte ministre i samråd. For at få 

en afklaring på spørgsmålet om i hvilken grad fertilitetsbehandling er dækket af momsfritagelsen 

                                                
180 Se SKATs appelliste for Landsskatterettens kendelser her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4744  
181 Thomsen, 2016 
182 Ibid. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4744
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for sundhedsydelser, bad Skatteministeriet den 19. september 2016 EU-Kommissionen om at 

tage stilling hertil. Den 18. oktober 2016 kom EU-Kommissionens svar. 

I sit svar lægger EU-Kommissionen vægt på at en ydelse skal have et terapeutisk formål, for at 

være omfattet af momsfritagelsen i MSD art. 132, stk. 1, litra b) eller c). Det terapeutiske formål 

består i at ydelsen har til formål diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme 

eller anomalier, eller beskytte, fastholde eller reetablere en persons sundhedstilstand. Med ud-

gangspunkt i at det terapeutiske formål ikke skal fortolkes for strengt og samtidig tage hensyn til 

fritagelsesbestemmelsernes formål, om at øge sundhedsydelsers tilgængelighed ved at nedbringe 

omkostningerne hertil, er EU-Kommissionen af den overbevisning, at dette er tilfældet (direkte 

gengivelse) 

“if the fertility treatment is intended to overcome an organic infertility/reduced fertility with the 

therapeutic aim of bringing about a wanted pregnancy. An organic infertility/reduced fertility 

would qualify as a health disorder.” 

Hermed åbner EU-Kommissionen op for, at fertilitetsbehandlinger, der behandler infertiliet eller 

subfertilitet, er fertilitetsbehandlinger fritaget for moms. 

For at afklare hvornår infertilitet/subfertilitet er en sundhedsmæssig anomali, mener EU-

kommissionen, at der skal foretages en lægelig vurdering heraf udført af kvalificerede personer. 

Vedrørende behandling af syg mand 

EU-Kommissionen er blevet bedt om tage stilling til, hvorvidt fertilitetsbehandlinger er fritaget i 

situationer, hvor barnløshed skyldes manden, hvormed kvinder behandles for mandens sygdom. 

EU-Kommissionen fremhæver, at det er afgørende, at der er en forbindelse mellem behandlingen 

og den sygdom eller anomali, som skal behandles. Som følge heraf, og med udgangspunkt i at 

det terapeutiske formål ikke skal fortolkes for snævert, er EU-Kommissionen af den overbevis-

ning, at der kan være en tilstrækkelig sammenhæng mellem fertilitetsbehandlingen og en sygdom 

eller anomali, selv i tilfælde, hvor behandlingen udføres på den ”raske” partner. EU-

Kommissionen afslutter med at fremhæve, at et heteroseksuelt pars uopfyldte ønske om et barn, 

kan anses som et resultat af en sygdom/anomali, hvilket kan afhjælpes ved at behandle en af par-

terne. Således åbner kommissionen op for, at fertilitetsbehandlinger udført på kvinder for at af-

hjælpe mandens infertilitet/subfertilitet kan momsfritages. 



Side 70 af 86 

 

Vedrørende behandling af lesbiske og enlige kvinder 

EU-Kommissionen er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt fertilitetsbehandling på kvinder 

i lesbiske par eller enlige kvinder er fritaget for moms i situationer, hvor der ikke foreligger syg-

domme eller anomalier. EU-Kommissionen kommer ikke med et klart svar herpå, men udtrykker 

tvivl om hvordan denne situation skal behandles. Tvivlen opstår i det der er tvivl om hvor strengt 

det terapeutiske formål skal fortolkes. En streng fortolkning heraf vil kræve at ydelsen har et 

terapeutisk formål for at ydelsen kan fritages, hvilket ikke er tilfældet i dette scenarie. Samtidig 

fremhæves det, at det terapeutiske formål ikke skal fortolkes for snævert, hvilket kan åbne op for, 

at behandlinger alligevel kan momsfritages, dog taler kravet om at fritagelserne i MSD art. 132, 

stk. 1, litra b) og c) skal fortolkes strengt imod dette. 

 

6.6 Sammenfatning af national praksis 
Som det fremgår af afsnit 6.5 er der i national praksis en overvejende ensretning for den moms-

mæssige behandling af fertilitetsbehandlinger, således henviser det bindene svar 

SKM2014.548.SR samt landsskatteretsafgørelsen SKM2016.210.LSR begge til afgørelsen af 

sagen SKM2012.709.SR. På trods af at sagen SKM2012.709.SR blev påklaget til Landsskatteret-

ten, hvor spørger fik medhold, valgte Skatteministeriet at indbringe sagen for domstolene, hvor 

den blev taget bekræftende til genmæle, hvilket resulterede i at Skatterådets bindende svar 

SKM2012.709.SR skal følges. 

Hovedkriteriet for momsfritagelse er ifølge Skatterådets bindende svar i sagen 

SKM2012.709.SR, at fertilitetsbehandlingen foretages på baggrund af, at der efter en lægefaglig 

vurdering er overvejende sandsynlighed for infertilitet hos kvinden, der modtager behandlingen, 

hvorved der er tale om en behandling af en sundhedsmæssig anomali, der er omfattet af momsfri-

tagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1. Såfremt der ikke er nogen indikation af infertilitet hos kvinden 

der behandles, da er der ifølge national praksis ikke tale om en behandling af en sundhedsmæssig 

anomali, hvormed fertilitetsbehandlingen ikke vil være omfattet af momsfritagelsen.  

Hermed lukker Skatterådet og Landsskatteretten muligheden for at kvinder kan behandles for 

mandens infertilitet, samt at kvinder kan modtage momsfri fertilitetsbehandling i tilfælde, hvor 

de ikke er infertile.  
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EU-Kommissionens svar, omhandlet i afsnit 6.5.5, åbner dog op for, at momsfritagelse af fertili-

tetsbehandlinger ikke udelukkende kan forekomme i tilfælde, hvor personen der behandles er 

infertil, men også i tilfælde, hvor personen er subfertil. Dertil bekræfter EU-Kommissionen, at 

fertilitetsbehandlinger også er fritaget i tilfælde, hvor kvinden i et parforhold behandles for den 

mandlige partners infertilitet/subfertilitet. EU-Kommissionen har dog ikke givet et entydigt svar 

på om fertilitetsbehandling er momsfritaget i forhold til situationen, hvor en enlig eller et lesbisk 

par, der ikke er infertile/subfertile modtager fertilitetsbehandling. Det formodes, at denne situati-

on vil behandles efter praksis i SKM2012.709.SR, hvoraf det fremgår at fertilitetsbehandlinger, 

hvor modtageren ikke har en overvejende sandsynlighed for infertilitet, er momspligtig. For-

modningen bygges på, at EU-Kommissionen sår tvivl om hvordan situationen skal behandles, 

men fremhæver at den strenge fortolkning af fritagelsesbestemmelserne i MSD art. 132, stk. 1, 

litra b) og c) taler for, at situationen er momspligtig.  

Det formodes, at SKAT, Skatterådet, Landsskatteretten og domstolene fremadrettet i sine afgø-

relser vedrørende den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger vil følge EU-

Kommissionens svar, da dette ikke vil føre til at Kommissionen vil føre en traktatsbrudssag mod 

Danmark. Dertil er det, som det fremgår af indledningen til afsnit 6.5.5, samt afsnit 1 og 4 i al-

men interesse, at denne praksis følges, hvilket er i overensstemmelse med en kontekstfortolkning 

i forhold til overskriften ”Fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen inte-

resse” for MSD afsnit IX kapitel 2, hvori bestemmelserne vedrørende fritagelserne for sund-

hedsydelser findes. 

 

 

7 Er dansk administrativ praksis i overensstemmelse med EU-retten? 
I dette afsnit vil det med udgangspunkt i analysen af EU-praksis og redegørelsen for dansk ad-

ministrativ praksis diskuteres, hvorvidt de danske myndigheders administrative praksis vedrø-

rende den momsretlige behandling af fertilitetsbehandlinger er i overensstemmelse med EU-

rettens rammer. 

Fritagelsesbestemmelserne i MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) vedrørende sundhedsydelser er en 

undtagelse til det generelle udgangspunkt om at levering af ydelser er momspligtige i henhold til 
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MSD art. 2 stk. 1 litra c). Som konsekvens heraf skal undtagelsen fortolkes strengt jf. afsnit 

3.1.4. Den strenge fortolkning medlemslandene imellem er derved med til at sikre afgiftsneutrali-

teten inden for systemet.  

Som følge af medlemslandenes loyalitetspligt vedrørende EU-konform fortolkning er det nød-

vendigt at medlemslandene, herunder Danmark, tager EU-Domstolens præjudicielle afgørelser in 

mente ved afgørelse af, hvordan fertilitetsbehandlinger skal behandles momsretligt.  

Diskussionen af hvorvidt dansk praksis er EU-konform vil foretages på baggrund af scenarierne 

opstillet i afsnit 1. 

7.1 Scenarie 1  
I det første scenarie tages stilling til, hvorvidt fertilitetsbehandlinger er momsfritaget, når de ud-

føres på en henholdsvis subfertil og infertil kvinde, der er i et forhold med en mand.  

Efter dansk praksis, der er fastslået i SKM2012.709.SR og efterfølgende bekræftet i 

SKM2014.548.SR og SKM2016.210.LSR, momsfritages fertilitetsbehandlinger udelukkende 

såfremt at der efter en lægefaglig vurdering er overvejende sandsynlighed for at kvinden er infer-

til.  

7.1.1 Infertil kvinde 

Med udgangspunkt i ovenstående vil der efter dansk praksis, foreligge en momsfritagelse i til-

fælde af infertilitet hos kvinden. Af afsnit 4.3 fremgår det, at infertilitet ikke kan konstateres ved 

en udredning, men først kan fastslås under eller efter endt fertilitetsbehandling. Dette forhold 

kommenteres ikke i den danske praksis af hverken SKAT, Skatteministeriet, Skatterådet eller 

Landsskatteretten i sagerne SKM2012.709.SR, SKM2014.213.LSR, SKM2014.548.SR eller 

SKM2016.210.LSR, dog tager Skatterådet og Landsskatteretten indirekte højde for forholdet, 

idet der ikke stilles som et absolut krav, at der skal være konstateret infertilitet, men blot at der 

på baggrund af en lægefaglig vurdering skal være overvejende sandsynlighed for infertilitet, for 

at fertilitetsbehandlingen kan momsfritages efter ML § 13, stk. 1, nr. 1.  

Den danske praksis synes i tilfælde af, at kvinden er infertil, at være i overensstemmelse med 

EU-retten, hvori det blev fremhævet, at fertilitetsbehandlingen i dette scenarie har et terapeutisk 

formål, og at der ikke nødvendigvis skal foreligge en konstateret sygdom/anomali i form af infer-

tilitet forud for behandlingen påbegyndes, men at det er tilstrækkeligt, at det efter en lægelig 
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vurdering er indikationer på infertilitet. Hvad der forstås ved indikationer på infertilitet, defineres 

ikke yderligere i den danske praksis, og kan endvidere ikke defineres ud fra den foreliggende 

retspraksis på sundhedsområdet i form af EU-domme. På baggrund af ovenstående synes der at 

foreligge en EU-konform fortolkning af dansk praksis, der er i overensstemmelse med at fritagel-

serne i MSD art. 132 skal fortolkes strengt, og samtidigt i overensstemmelse med, at det terapeu-

tiske formål ikke nødvendigvis skal fortolkes snævert uden at formålet med fritagelsen fratages 

sin virkning. 

7.1.1 Subfertil kvinde 
I tilfælde af at kvinden er subfertil, er det efter dansk praksis ikke muligt at fritage fertilitetsbe-

handling for moms, som følge af at der skal være overvejende sandsynlighed for at kvinden in-

fertil og ikke subfertil. I denne forbindelse skal det bemærkes at en indikation på infertilitet ikke 

vil være at sammenligne med en indikation på subfertilitet, da en kvinde der er infertil, vil frem-

stå rask ved udredning, hvorimod en subfertil kvinde vil kunne påvises at have en syg-

dom/anomali ved den lægefaglige udredning. Dette er interessant eftersom spørger i 

SKM2014.548.SR og SKM2016.210.LSR ønsker svar på, hvordan fertilitetsbehandlinger skal 

behandles momsmæssigt i tilfælde af subfertilitet hos kvinden, hvilket ikke kommenteres i sagen. 

At fertilitetsbehandling ikke kan fritages efter dansk praksis, er dog i strid med EU-retten, idet 

det følger af gældende ret i afsnit 5.4, at såfremt behandlingen har et terapeutisk formål, der be-

står i at behandle en anomali/sygdom i form af subfertilitet, og at behandlingen udføres på priva-

te klinikker eller sygehuse, af personer med tilknytning til lægegerningen, da vil behandlingen 

være momsfri.  

Der synes endvidere at være intern uoverensstemmelse i dansk praksis, idet SKATs indstilling i 

sagen SKM2014.548.SR synes at være i strid med SKATs egen praksis i form af Den Juridiske 

Vejledning, hvoraf det fremgår, at der er to betingelser der skal opfyldes. Det ene krav vedrører 

personen, der udfører ydelse, hvilken ikke vil ændres som følge af hvorvidt der behandles en 

anomali/sygdom i form af infertilitet eller subfertilitet. Mens det andet krav er at ydelsen skal 

karakteriseres som en behandling, hvorved forstås, at ydelsen skal have et terapeutisk formål, der 

defineres på samme måde som i EU-retten. Da fertilitetsbehandlingen har et terapeutisk formål, 

jf. ovenfor, burde det medføre en fritagelse af behandlingen, da der ikke ændres på, hvem der 

udfører behandlingen i tilfælde af subfertilitet. 
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I forhold til dette tilfælde, hvor subfertile kvinder ikke kan modtage momsfritaget fertilitetsbe-

handling, synes den danske praksis endvidere at være i strid med formålet med MSD art. 132, 

stk. 1, litra b) og c), hvorefter omkostningerne til sundhedsydelser skal nedbringes for at sikre at 

EU’s borgere opnår en billigere adgang til sundhedsbehandling mv. Ligeledes er dette tilfælde i 

strid med en ordlydsfortolkning af fritagelsesbestemmelsen, samt at det terapeutiske formål ikke 

nødvendigvis skal fortolkes snævert.  

Det må dog formodes, at der vil ske en praksisændring på området, idet EU-Kommissionens svar 

på henvendelsen fra Skatteministeren åbner op for at fertilitetsbehandlinger også har et terapeu-

tisk formål, når de behandler en subfertil kvinde. Hermed forventes dette scenarie også at moms-

fritages. 

 

7.2 Scenarie 2 
Efter dansk praksis er det udelukket, at der kan ske en momsfritagelse i situationer, hvor manden 

er skyld i parrets barnløshed uanset om det er en følge af at manden er infertil eller subfertil. Så-

ledes er det flere gange slået fast, at det kun er i situationer, hvor kvinden lider af en anomali, i 

form af infertilitet, at fertilitetsbehandlinger momsfritages efter ML § 13, stk. 1, nr. 1. Dette sy-

nes at være i strid med EU-retten, idet det fremgår af den udledte gældende ret i afsnit 5.4, at det 

ikke påvirker momsfritagelsen at kvinden skal indgå i behandlingen, idet kvindens del af behand-

lingen er en uadskillelig, uundværlig og inkorporeret del af fertilitetsbehandlingen. Den danske 

praksis synes således at være i strid med den EU-konforme fortolkning, ligesom den manglende 

fritagelse i dette tilfælde fører til, at formålet med MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) ikke over-

holdes, da den manglende fritagelse gør fertilitetsbehandlingen unødig dyr. Endvidere synes 

Skatterådets og Landsskatterettens fortolkningen af det terapeutiske formål i sagerne 

SKM2012.709.SR, SKM2014.548.SR og SKM2016.210.LSR, at være for snæver, eftersom ferti-

litetsbehandling udelukkende anses som at være en behandling, der kan afhjælpe kvindens infer-

tilitet og ikke mandens infertilitet/subfertilitet. 

Landsskatteretten åbnede ved sin afgørelse i sagen SKM2014.213.LSR op for blandt andet at 

fritage fertilitetsbehandling i de tilfælde, hvor manden var skyld i parrets ufrivillige barnløshed. 

Dog bygger begrundelse for denne fritagelse ikke på, at det terapeutiske formål er opfyldt, men 
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derimod på, at fertilitetsbehandling af barnløse par og kvinder i sig selv er omfattet af lov om 

assisteret reproduktion, hvilket synes at være i direkte strid med, at MSD art. 132 skal fortolkes 

strengt. Således synes begrundelsen for fritagelsen at åbne op for en langt bredere fritagelse, da 

der ikke tages højde for at fertilitetsbehandlingen skal have et terapeutisk formål. Denne afgørel-

se er endvidere udskældt i litteraturen.183 Sagen blev ved domstolene taget bekræftende til gen-

mæle af spørger, hvorfor den ikke skal anses som værende udtryk for gældende dansk praksis. 

Som tidligere nævnt er EU-Kommissionen kommet med et svar til Skatteministeren vedrørende 

den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger. I nærværende tilfælde, anser EU-

Kommissionen det for, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem anomalien, i form af inferti-

liet/subfertiliet hos manden, og fertilitetsbehandlingen hos kvinden, til at fertilitetsbehandlingen 

kan anses som momsfritaget. EU-Kommissionens svar synes at være i overensstemmelse med 

gældende ret udledt i nærværende afhandling afsnit 5. Det må formodes, at den danske praksis 

vil følge EU-Kommissionens svar, hvilket understøttes af Skatteministerens svar på samrådet 

den 10. november 2016.184 Dette vil betyde, at den danske praksis vil være i overensstemmelse 

med EU-retten, hvorved der vil foreligge en EU-konform fortolkning i forhold til den moms-

mæssige behandling af fertilitetsbehandlinger, når manden er skyld i den ufrivillige barnløshed. 

Ved anvendelse af denne praksis skal det blot nævnes, at ligestillingsprincippet synes overholdt, 

da mænd og kvinder behandles ens. 

  

7.3 Scenarie 3 og 4 

7.3.1 Subfertil kvinde som følge af fravalg af mand 
Der synes at foreligge en EU-konform fortolkning i forhold til den momsmæssige behandling af 

kvinder, der er subfertile, som følge af fravalg af mandlig partner.  

I den danske praksis momsfritager Skatterådet og Landsskatteretten i sagerne SKM2012.709.SR, 

SKM2014.548.SR og SKM2016.210.LSR udelukkende fertilitetsbehandlinger, hvor kvinden er 

infertil, og dermed uden at tage hensyn til, hvem kvinden måtte være i et forhold med. Der er 

således overensstemmelse mellem dansk praksis hos Skatterådet og Landsskatteretten i oven-

                                                
183 Jf. Thygesen, 2014 
184 Se Skatteministerens tale til samråd 
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nævnte sager og EU-retten jævnfør afsnit 5, hvori det fremgår, at et fravalg af mandlig partner 

ikke skal anses som en anomali/sygdom, hvormed fertilitetsbehandlingen i dette tilfælde ikke har 

et terapeutisk formål. Denne praksis synes at være i overensstemmelse med at MSD art. 132 skal 

fortolkes strengt, dog synes formålet med fritagelsesbestemmelserne i MSD art. 132, stk. 1, litra 

b) og c), om at nedbringe udgifter til sundhedsbehandling, at måtte vige for den strenge fortolk-

ning af bestemmelsen. 

7.3.2 Subfertil kvinde som følge af sygdom og infertil kvinde 
Modsat ovenstående tilfælde, hvor subfertilitet skyldes fravalg af mandlig partner, synes der ikke 

i tilfælde af subfertilitet, som følge af sygdom/anomali, at foreligge en EU-konform fortolkning. 

Med udgangspunkt i at det ikke har betydning for fritagelse, hvorvidt en kvinde danner par med 

en mand, kvinde eller er enlig, henvises til scenarie 1, hvor tilfældet med en subfertil kvinde be-

handles, da disse scenarier i høj grad behandles ens.  

I tilfældet hvor kvinden er infertil, synes der at foreligge en EU-konform fortolkning af dansk 

praksis fra Skatterådet og Landsskatteretten i sagerne SKM2012.709.SR, SKM2014.548.SR og 

SKM2016.210.LSR som i scenarie 1. Modsat i tilfældet i scenarie 1, hvor kvinden er i forhold 

med en mandlig partner, formodes det i dette tilfælde, hvor kvinden ikke lever sammen med en 

mandlig partner, at være vanskeligt at foretage en lægefaglig vurdering, der påviser infertilitet. 

Dog er den nationale praksis, hvorefter der skal foreligge en indikation på infertilitet forud for 

behandling, i overensstemmelse med gældende ret udledt i afsnit 5. Da EU-Domstolen ikke tidli-

gere har opstillet kriterier for hvornår, der foreligger en anomali, vurderes det at være op til en 

lægefaglig vurdering at tage stilling til, hvornår indikationen på infertilitet er tilstrækkelig. Dette 

vil dog medføre en væsentlig risiko for, at der kan opstå situationer, hvor praksis på området vil 

variere afhængigt af, hvad der opfattes som en tilstrækkelig indikation på infertilitet. 

 

7.4 Den psykologiske lidelses betydning for den momsmæssige behandling af ferti-

litetsbehandlinger 
Efter dansk praksis er det ikke muligt at momsfritage fertilitetsbehandlinger som foretages som 

følge af psykologiske lidelser opstået på grund af barnløshed. I sagerne SKM2012.709.SR, 

SKM2014.548.SR og SKM2016.210.LSR begrunder Skatterådet og Landsskatteretten ikke hvad 

der ligger til grund for den danske praksis i denne sammenhæng.  Dette synes ikke at være i 
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overensstemmelse med gældende ret udledt i afsnit 5, hvoraf det med udgangspunkt i sagen C-

91/12 PFC Clinic konkluderes at psykologiske lidelser, skal anses som en anomali, der kan be-

handles gennem fertilitetsbehandlinger, hvormed fertilitetsbehandlingen har et terapeutisk for-

mål. Det kan endog betvivles, hvorvidt den praksis, som Skatterådet og Landsskatteretten i denne 

sammenhæng fører, er på linje med den praksis, der i øvrigt føres, i forhold til behandling af 

psykologiske lidelser. Den Juridiske Vejledning 2017-1 henviser til SKM2010.845.SKAT, hvor-

efter kosmetiske operationer kan fritages, såfremt de har til formål at behandle en væsentlig psy-

kisk belastning, der forårsages af afvigelser fra normaludseendet. Det er således bemærkelses-

værdigt, at kosmetiske operationer, der behandler psykologiske lidelser, som affødes af afvigel-

ser fra udseendet, kan være momsfritaget, når de tilfælde, hvor fertilitetsbehandling behandler 

psykologiske lidelser, som forårsages af barnløshed, ikke er momsfritaget. Dette forhold er sær-

lig interessant, da både den kosmetiske behandling og fertilitetsbehandlingen har til formål at 

behandle den psykiske lidelse indirekte, ved at behandle henholdsvis det kosmetiske problem 

eller barnløsheden. 

At fertilitetsbehandlinger, der behandler psykologiske lidelser, ikke kan momsfritages efter nu-

værende dansk praksis, synes endvidere at være i strid med formålet med fritagelsen, da denne 

manglende fritagelse medfører at fertilitetsbehandlingen bliver dyrere. Dertil synes dansk praksis 

fra Skatterådet og Landsskatteretten ikke at overholde den strenge fortolkning, idet fertilitetsbe-

handlinger ikke momsfritages på trods af, at ydelsen synes at have et terapeutisk formål. 

En fritagelse af fertilitetsbehandlinger med det terapeutiske formål at behandle psykiske lidelse 

for barnløshed vil formodes at have en stor betydning for særligt infertile enlige kvinder eller 

lesbiske par, hvor kvinden, der behandles, er infertil. Dette skyldes, at det afhængigt af den kon-

krete situation, må antages, at det vil være sværere for en lægefaglig vurdering at påvise infertili-

tet, i situationer, hvor kvinden ikke har en mand. Hermed kan disse kvinders psykiske lidelser, 

som følge af barnløshed, medføre, at de kan modtage momsfri fertilitetsbehandling.  

 

7.5 Konklusion 
Ovenstående diskussion giver indtryk af, at den hidtidige førte danske praksis fra Skatterådet og 

Landsskatteretten ikke synes at være EU-konform. Dette er gældende i flere tilfælde. Særligt 
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opstår en afvigelse fra den EU-konforme fortolkning, når en kvinde er subfertil eller der er tale 

om en mand, der er infertil eller subfertil. Den hidtidige førte danske praksis formodes dog at 

ændres, som følge af EU-kommissionens svar, hvormed den danske praksis forventes at være i 

overensstemmelse med den udledte gældende ret, der fremgår af afsnit 5.4. Såfremt den nuvæ-

rende praksis vil bekræftes af domstolene i den nuværende verserende sag SKM2016.210.LSR, 

vil der være stor sandsynlighed for, at EU-kommissionen vælger at føre en traktatsbrudssag mod 

Danmark, som følge af manglende overholdelse af MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c). 

Endeligt synes den danske praksis ikke at være i overensstemmelse med EU-retten angivet i af-

snit 5.4, i tilfælde hvor fertilitetsbehandlinger behandler en psykisk lidelse. Dette står i kontrast 

til, at EU-Domstolen i retspraksis har udtrykt, at psykiske lidelser også skal anses som en anoma-

li, der kan behandles indirekte. Da de danske domstole endnu ikke har taget stilling til denne 

problematik, vurderes det ikke at have nogen konsekvenser, at føre denne administrative praksis, 

da domstolene ikke er bundet heraf. 

Den nuværende danske praksis synes således på de før omtalte områder, at fortolke MSD art. 

132, stk. 1, litra b) og c) mere strengt end det var tiltænkt, givet at det generelle formål med 

MSD art. 132, stk. 1, litra b) og c) er at mindske omkostningerne til sundhedsydelser. 

 

 

8 Konklusion 
Afhandlingen har med udgangspunkt i momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, litra b) og c) samt 

ved anvendelse af retspraksis fra EU-Domstolen udledt gældende ret for den momsmæssige be-

handling af fertilitetsbehandlinger. Heraf stod det klart, at fertilitetsbehandlinger vil være fritaget 

efter litra b) og c), såfremt fertilitetsbehandlingen har et terapeutisk formål og udført af personer 

med tilknytning til lægegerningen. Kravet til hvornår der er tale om personer med tilknytning til 

lægegerningen, er op til den enkelte medlemsstat at definere. Kravet om at fertilitetsbehandlin-

gen har et terapeutiske formål synes at være opfyldt, såfremt fertilitetsbehandlingen har til formål 

behandle en sygdom eller anomali i form af infertilitet eller subfertilitet eller retablere en persons 

sundhedstilstand. Dertil synes momsfritagelserne for sundhedsydelser i momssystemdirektivet 

samt EU-Domstolens retspraksis ikke at være til hinder for, at behandlingen kan udføres på en 
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kvinde, når manden lider af en anomali i form af infertilitet eller subfertilitet. Tværtimod fremgår 

det af retspraksis fra EU-Domstolen, at ydelser, der er uadskillelige, uundværlig og inkorporeret 

del af den terapeutiske behandling, hvilket kvindens behandling i denne sammenhæng utvivlsomt 

er, skal momsfritages. Momsfritagelsen af fertilitetsbehandlinger afhænger således ikke af, hvor-

vidt kvinden er i forhold med en mand eller kvinde eller er enlig, eller hvorvidt det er kvinden 

eller manden der lider af en anomali i form af infertilitet eller subfertilitet. Endeligt er det fast-

slået, at fertilitetsbehandlingens terapeutiske formål foruden at behandle infertilitet og subfertili-

tet kan omfatte behandling af psykiske lidelser som følge af barnløshed, hvormed fertilitetsbe-

handlinger med dette formål momsfritages.  

Som følge af at det materielle anvendelsesområde for MSD art. 132, stk.1, litra b) og c) er over-

lappende er sondringen mellem hvorvidt fertilitetsbehandlingen fritages efter litra b) eller c) af-

hængig af, hvor behandlingen udføres. Såfremt fertilitetsbehandlingen udføres på hospitaler eller 

lignende anerkendte institutioner, vil behandlingen være fritaget efter litra b), mens den er frita-

get efter litra c), såfremt den udføres uden for sygehuse eller lignende anerkendte institutioner.  

Ved at vurdere den administrative praksis bestående af bindende svar fra Skatterådet og afgørel-

ser fra Landsskatteretten i henhold til EU-retten, synes dansk administrativ praksis ikke at falde 

inden for rammerne af EU-retten på alle områder. Særligt opstår en afvigelse fra den EU-

konforme fortolkning i forbindelse med Skatterådets og Landsskatterettens afgørelse af, om en 

fertilitetsbehandling har et terapeutisk formål, hvilket ikke synes at følge EU-retten, når en kvin-

de er subfertil, en mand er infertil eller subfertil, eller der foreligger en psykisk lidelse. Med af-

vigelsen, der opstår af en for streng fortolkningen af fritagelserne i litra b) og c) samt en for snæ-

ver fortolkning af det terapeutiske formål, følger at formålet med fritagelsesbestemmelserne, om 

at nedbringe omkostningerne til sundhedsydelser, ikke efterleves, da fertilitetsbehandlinger i de 

førnævnte situationer ikke momsfritages efter dansk praksis. Skatterådet og Landsskatteretten 

synes derfor ikke at opfylde loyalitetspligten fastsat ved TEU art. 4 stk. 3, der fordrer EU-

konform fortolkning på baggrund af inddragelse af samtlige retsakter inden for EU, herunder 

EU-Domstolens afgørelser.  

Skatteministeren har adspurgt EU-kommissionen vedrørende den momsmæssige behandling af 

området. EU-kommissionens svar synes generelt at være i overensstemmelse med den udledte 
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gældende ret, heriblandt den momsmæssige behandling af fertilitetsbehandlinger i tilfælde hvor 

manden er subfertil/infertil.  

Det vurderes ikke at have konsekvenser at Skatterådet og Landsskatterettens fortolkning ikke 

stemmer overens med EU-retten, da der udelukkende er tale om administrativ praksis, der ikke er 

bindende for de nationale domstole. Det forventes, såfremt domstolene afsiger dom i den nuvæ-

rende verserende sag SKM2016.210.LSR, at sagen vil få et udfald, der følger den udledte gæl-

dende ret, hvilket vil ændre den hidtidige nationale praksis og derved gøre denne EU-konform. 
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