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Spørgsmål 

Hvad er baggrunden for, at SKAT har ændret praksis, så fertilitetsbehandling pålægges 

moms, hvis manden har fertilitetsproblemer, men ikke hvis kvinden har fertilitetsproble-

mer? 

 

Svar 

SKAT har ikke ændret praksis for, hvornår der pålægges moms på fertilitetsbehandling.  

 

Momsfritagelsen for sundhedsydelser bygger på praksis fra EU-Domstolen, hvorefter det 

alene er »behandling af personer«, der kan momsfritages. Dvs. at momsfritagelsen for 

sundhedsydelser finder anvendelse, når en person lider af en sygdom eller en anormalitet, 

som afhjælpes ved behandlingen. Fertilitetsbehandling vil være momsfritaget, hvis den 

afhjælper en sygdom eller en anormalitet hos den person, som behandles for sin infertili-

tet. I teorien vil behandling af manden også være momsfritaget, hvis ovenstående betin-

gelser er opfyldt, men efter det oplyste, sker der i praksis kun behandling af kvinden.     

 

Kunstig befrugtning og insemination af kvinder er fritaget for moms, når behandlingen 

udføres på baggrund af, at der ud fra en lægefaglig vurdering er overvejende sandsynlig-

hed for infertilitet hos den kvinde, der behandles. Det afgørende, for om behandlingen er 

omfattet af momsfritagelsen, er således den lægefaglige vurdering, og ikke hvorvidt den 

pågældende kvinde er i et parforhold med en mand, i et lesbisk parforhold eller enlig.    

 

Som beskrevet ovenfor er der momsmæssig ligestilling af hvilke personer, der er omfattet 

af momsfritagelsen for sundhedsydelser, men i praksis sker der kun behandling af kvin-

den. Jeg kan godt forstå, hvis man undrer sig over problemstillingen. Det her område er 

underlagt EU-regler, og jeg tror ikke, at man havde den problematik på bordet, da man 

skruede reglerne sammen. Lige nu verserer der en sag ved Landsskatteretten, og derfor vil 

jeg i første omgang respektere den proces. Så må vi se, hvordan sagen falder ud. Men skal 

der ske ændringer af reglerne, så skal det gøres på EU-niveau. 
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