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Om: Andragende 0279/2013 af H.H., tysk statsborger, om uklar og uretfærdig 
beregning af omkostninger for forhandlere, der benytter et salgssted på 
internettet

1. Sammendrag

Andrageren klager over den – som hun ser det – uklare og uretfærdige beregning af 
omkostninger for forhandlere, der sælger bøger via webstedet amazon.de. Forhandlere skal 
betale et fast portogebyr på 3 EUR. Når der foretages et salg, opkræver webstedets operatør et 
salgsgebyr på 15 % af salgsprisen plus portoudgifter, hvortil der lægges 7 % moms. 
Andrageren mener, at salgsgebyret kun bør beregnes ud fra salgsprisen. Desuden spørger hun 
om, hvorfor forhandleren skal betale moms. Desuden opkræves der andre gebyrer, selv om 
det ifølge hende ikke er klart, hvordan og hvornår dette sker – f.eks. et deltagelsesgebyr på 
39 EUR pr. måned plus 0,99 EUR for hvert produkt, der sælges med hjælp fra webstedet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7.november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Ifølge de oplysninger, der er tilgængelige på websitet Amazon.de, er der to muligheder for 
sælgere, der ønsker at gøre brug af Amazon som den såkaldte markedsplads. Den ene er en 
model baseret på engangssalg, og den anden er et månedsabonnement (39 EUR), der kun 
henvender sig til regelmæssige sælgere med en stor mængde (dvs. mere end 40 artikler om 
måneden). Andragerens interesse koncentrerer sig om modellen med enganssalg og de 
betingelser, der gælder herfor. Modellen med engangssalg har tre kumulative gebyrer, der 
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finder anvendelse på engangssalg: (1) gebyret for traditionelt detailsalg på 0,99 EUR (bemærk 
at dette gebyr ikke finder anvendelse ved modellen med månedsabonnement, i modsætning til 
hvad andrageren antager, se ovenfor), (2) en variabel provision på 15 % af prisen på den 
pågældende artikel og (3) et fast gebyr på 1,01 EUR pr. artikel. Det eksempel, der gives på 
Amazons websted, vedrører en bog, der sælges til en kunde i Tyskland med en salgspris på 10 
EUR og et fragtgebyr på 2,99 EUR (der skal bæres af køberen og ikke sælgeren), og hvor 
sælgeren underlægges moms (i tilfælde af bøger i Tyskland udgør denne 15 %). En sælger, 
der anvender Amazon.de, skal betale følgende tre gebyrer: (1) 0,99 EUR (fast salgsgebyr), (2) 
1,5 EUR (15 % variabel provision af 10 EUR) og (3) et fast gebyr på 1,01 EUR, dvs. i alt 3,50 
EUR, hvortil tilføjes momsen på 15 %, dvs. 0,53 EUR, hvilket i alt giver 4,03 EUR. Hvad 
angår momsen kan det fremhæves, at dette er en generel, bredt funderet forbrugsafgift, der 
vurderes ud fra merværdien af varer og tjenesteydelser. Den anvendes mere eller mindre på 
alle varer og tjenesteydelser, der købes eller sælges til brug eller forbrug i EU (bemærk at 
momsen på bøger er reduceret). Den samlede indtægt for salget (den pris, som køberen 
betaler, plus fragtomkostningerne) er 13 EUR. Amazon angiver således, at sælgeren 
krediteres 8,97 EUR (13 EUR minus 4.03 EUR).

Selv om oplysningerne på websitet Amazon.de kan betragtes som komplekse, kan det 
forventes, at en fornuftig bruger vil kunne forstå vilkårene og betingelserne. Der er ikke 
noget, der tyder på, at disse vil være i strid med nogen bestemmelser i direktivet om e-
handel1, og hvad angår fragt er der ikke noget, der tyder på, at betingelserne vil krænke 
direktivet om posttjenester2. Med hensyn til ovennævnte fragt vil modtageren rent faktisk 
spare 1,10 EUR i forhold til prisen på en enkelt forsendelse fra den befordringspligtige 
virksomhed (3,00 EUR i stedet for 4,10 EUR) på grund af den særlige takst, som Amazon kan 
benytte.

                                               
1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked.
2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked 
for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, som ændret ved direktiv 2002/39/EF og 2008/6/EF.


