
CM\1018353LT.doc PE528.191v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

31.1.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0279/2013 dėl internetine parduotuve besinaudojančių pardavėjų 
sąnaudų neaiškaus ir nesąžiningo apskaičiavimo, kurią pateikė Vokietijos 
pilietė H. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad, jos manymu, neaiškiai ir nesąžiningai apskaičiuojamos 
pardavėjų, prekiaujančių knygomis internetinėje parduotuvėje amazon.de, patiriamos 
sąnaudos. Pardavėjai turi mokėti vienodo dydžio (3 EUR) pašto išlaidų sumą. Už parduotas 
prekes šios internetinės parduotuvės valdytojas nustato 15 proc. pardavimo mokestį nuo 
pardavimo kainos, prie kurios pridedamos siuntimo paštu išlaidos ir 7 proc. dydžio PVM.
Peticijos pateikėja mano, kad pardavimo mokestis turėtų būti skaičiuojamas tik nuo 
pardavimo kainos. Ji taip pat teiraujasi, kodėl pardavėjas privalo mokėti PVM. Be to, 
nustatoma ir daugiau mokesčių, nors, pasak peticijos pateikėjos, nėra aišku, kaip ir kada tai 
daroma; tai, pavyzdžiui, dalyvio mėnesinis 39 EUR mokestis ir po 0,99 EUR už kiekvieną 
produktą, parduotą naudojantis šia interneto parduotuve.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Remiantis interneto svetainėje Amazon.de pateikta informacija, pardavėjai, norintys naudotis 
Amazon kaip vadinamąja prekyviete, turi du pasirinkimus: pirmas – vieno pardavimo modelis, 
antras – mėnesinės prenumeratos (39 EUR) modelis, skirtas tik nuolatiniams pardavėjams, 
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parduodantiems daug prekių (pvz., daugiau kaip 40 prekių per mėnesį). Peticijos pateikėją 
domina vieno pardavimo modelis ir jam taikomos sąlygos. Vieno pardavimo modelis turi tris 
kaupiamuosius mokesčius, kurie taikomi kiekvienam pardavimui: 1) vienodo dydžio 
0,99 EUR pardavimo mokestį (nepamirškite, kad kitaip nei mano peticijos pateikėja, 
mėnesinės prenumeratos modelyje šis mokestis netaikomas, žr. pirmiau pateiktą informaciją);
2) kintantį 15 proc. nuo atitinkamo daikto kainos sudarantį komisinį mokestį ir 3) vienodo 
dydžio 1,01 EUR mokestį už daiktą. Amazon interneto svetainėje pateiktas pavyzdys, susijęs 
su klientui Vokietijoje parduoda knyga, kuri kainuoja 10 EUR ir kurios gabenimo mokestis –
2,99 EUR (kurį moką pirkėjas, o ne pardavėjas), o pardavėjui taikomas PVM (Vokietijoje 
knygoms taikomas 15 proc. dydžio PVM). Amazon naudojantis pardavėjas turėtų mokėti 
šiuos tris mokesčius: 1) 0,99 EUR (vienodo dydžio pardavimo mokestis), 2) 1,5 EUR 
(kintantis 15 proc. komisinis mokestis nuo 10 EUR sumos) ir 3) vienodo dydžio 1,01 EUR 
mokestį, t. y. iš viso 3,5 EUR, prie kurių pridedamas 0,53 EUR dydžio pridėtinės vertės 
mokestis, ir gaunama bendra 4,03 EUR suma. Dėl PVM galima nurodyti, kad tai – bendras, 
plačiai pagrįstas vartojimo mokestis, apskaičiuojamas pagal prekių ir paslaugų vertę. Jis iš 
esmės taikomas visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudojimo 
ar vartojimo ES reikmėms (atkreipkite dėmesį, kad knygoms taikomas mažesnis PVM).
Bendros pardavimo pajamos (pirkėjo mokama kaina ir gabenimo kaina) – 13 EUR. Taigi 
Amazon nurodo, kad pardavėjui turi būti sumokėta 8,97 EUR (iš 13 EUR atėmus 4,03 EUR).

Nors interneto svetainėje Amazon.de pateikta informacija galėtų būti laikoma sudėtinga, 
galima tikėtis, kad racionalus naudotojas sugebės suprasti nuostatas ir sąlygas. Nėra požymių, 
kad jomis būtų prieštaraujama direktyvai dėl elektroninės prekybos1 arba gabenimo atžvilgiu 
nėra požymių, kad sąlygomis būtų prieštaraujama Pašto paslaugų direktyvai2. Iš tiesų pirmiau 
minėto gabenimo atveju gavėjas sutaupytų 1,1 EUR dėl universaliųjų paslaugų teikėjo 
taikomos vieno siuntimo kainos (3 EUR vietoj 4,1 EUR), kadangi Amazon taikomas specialus 
tarifas.“

                                               
1

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje.
2

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeista direktyvomis 2002/39/EB ir 2008/6/EB.


