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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0279/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā H. H., par 
neskaidru un netaisnīgu izmaksu aprēķinu tirgotājiem, kuri izmanto 
tirdzniecības vietni internetā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž neapmierinātību ar, viņasprāt, neskaidru un netaisnīgu izmaksu 
aprēķinu tirgotājiem, kuri pārdod grāmatas, izmantojot tīmekļa vietni amazon.de. Tirgotājiem 
ir jāmaksā noteikta pasta nodeva EUR 3 apmērā. Ja ir noslēgts pārdošanas darījums, tīmekļa 
vietnes operators iekasē pārdošanas darījuma maksu 15 % apmērā no pārdošanas darījuma 
summas, kā arī pasta nodevu un 7 % PVN. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka pārdošanas 
darījuma maksa būtu jāiekasē tikai no pārdošanas darījuma summas. Viņa arī vēlas zināt, 
kāpēc tirgotājam ir jāmaksā PVN. Turklāt tiek noteiktas papildu maksas, lai gan viņa uzskata, 
ka nav skaidrs, kā tās nosaka un kādā gadījumā tās piemēro — piemēram, dalības maksa 
EUR 39 mēnesī un EUR 0,99 maksa par katru priekšmetu, ko pārdod, izmantojot minēto 
tīmekļa vietni.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Saskaņā ar vietnē amazon.de pieejamo informāciju tirgotājiem, kuri vēlas šo vietni izmantot 
kā savu „tirdzniecības vietu”, tiek piedāvātas divas iespējas: pirmais ir vienam pārdošanas 
darījumam paredzēts modelis un otrs ir mēneša dalības maksas (EUR 39) modelis, kas 
paredzēts tirgotājiem, kuri regulāri tirgojas lielā apjomā (t. i., iztirgo vairāk nekā 40 vienības 
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mēnesī). Lūgumraksta iesniedzēja galvenokārt interesējas par vienam pārdošanas darījumam 
paredzēto modeli un uz to attiecināmajiem nosacījumiem. Vienam pārdošanas darījumam 
paredzētais modelis ietver trīs kopīgas maksas, kas piemērojamas katram darījumam: 
1) fiksēta pārdošanas darījuma maksa EUR 0,99 apmērā (lūdzam ņemt vērā, ka, pretēji 
lūgumraksta iesniedzējas minētajam (sk. iepriekš tekstā), mēneša dalības maksas modelī šāda 
maksa netiek piemērota), 2) mainīga komisijas maksa 15 % apmērā no attiecīgā priekšmeta 
cenas un 3) fiksēta maksa EUR 1,01 apmērā par katru priekšmetu. Tīmekļa vietnē amazon.de
ir sniegts piemērs, kurā minēta grāmata, kas tiek pārdota pircējam Vācijā un kuras pārdošanas 
cena ir EUR 10, savukārt piegādes izmaksas ir EUR 2,99 (tās sedz pircējs, nevis tirgotājs). 
Tirgotājam ir jāmaksā PVN (Vācijā grāmatas tiek apliktas ar PVN 15 % apmērā). Tirgotājam, 
kurš šajā gadījumā izmanto vietni amazon.de, ir jāmaksā šādas trīs maksas: 1) EUR 0,99 
(fiksēta pārdošanas darījuma maksa), 2) EUR 1,50 (mainīga komisijas maksa 15 % apmērā no 
EUR 10) un 3) fiksēta maksa EUR 1,01 apmērā, kas kopā veido EUR 3,50, un vēl tiek 
pieskaitīta 15 % pievienotās vērtības nodokļa summa EUR 0,53, galarezultātā iegūstot 
EUR 4,03. Attiecībā uz PVN jānorāda, ka tas ir vispārējs, plaši piemērojams patēriņa 
nodoklis, kas tiek noteikts, pamatojoties uz precēm un pakalpojumiem pievienoto vērtību. Tas 
tiek piemērots vairāk vai mazāk visām precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti 
izmantošanai vai patēriņam ES teritorijā (lūdzam ņemt vērā, ka grāmatām piemērotais PVN ir 
zemāks). Kopējie ienākumi no pārdošanas darījuma (pircēja samaksātā cena un piegādes 
izmaksas) ir EUR 13. Vietne amazon.de norāda, ka tirgotājs saņems EUR 8,97 (EUR 13 
mīnus EUR 4,03).

Lai gan vietnē amazon.de sniegtā informācija varētu likties sarežģīta, tomēr sagaidāms, ka 
saprātīgs lietotājs spēs saprast šos noteikumus un nosacījumus. Nav nekādu norāžu, ka tie 
būtu pretrunā kādam Direktīvas par elektronisko tirdzniecību1 nosacījumam, savukārt 
attiecībā uz piegādi nekas neliecina, ka kāds no nosacījumiem būtu pretrunā Pasta 
pakalpojumu direktīvas2 noteikumiem. Saistībā ar iepriekš minēto piegādi jānorāda, ka, tā kā 
vietnei amazon.de ir pieejams īpašs tarifs, saņēmējs patiesībā ietaupa EUR 1,10 salīdzinājumā 
ar viena pasta sūtījuma cenu (EUR 3,00, nevis EUR 4,10), ko piedāvā universālā pakalpojuma 
sniedzējs.

                                               
1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū.
2

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas grozīta ar Direktīvu 2002/39/EK un 
Direktīvu 2008/6/EK.


