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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0279/2013, της H. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον ασαφή 
και άδικο υπολογισμό των εξόδων για πωλητές που χρησιμοποιούν ιστότοπο 
πωλήσεων στο διαδίκτυο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τον ασαφή και άδικο –κατά την άποψή της– υπολογισμό εξόδων 
για πωλητές που πωλούν βιβλία χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο amazon.de. Οι πωλητές 
πρέπει να καταβάλλουν σταθερό ταχυδρομικό τέλος 3 ευρώ. Όταν πραγματοποιείται μια 
πώληση, ο διαχειριστής του ιστότοπου επιβάλλει τέλος πώλησης ύψους 15% επί της τιμής 
πώλησης, συν ταχυδρομικά τέλη, στο οποίο ποσό προστίθεται ΦΠΑ 7%. Η αναφέρουσα 
θεωρεί ότι το τέλος πώλησης θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της τιμής πώλησης. 
Επιπλέον, διερωτάται για ποιο λόγο ο πωλητής πρέπει να καταβάλλει ΦΠΑ. Επίσης, 
επιβάλλονται και άλλες χρεώσεις, παρόλο που, όπως δηλώνει, δεν είναι σαφής ο τρόπος και 
χρόνος πραγματοποίησης των χρεώσεων αυτών, π.χ. τέλος συμμετοχής 39 ευρώ μηνιαίως, 
συν 0,99 ευρώ για κάθε προϊόν που πωλείται με τη βοήθεια του ιστότοπου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Amazon.de , υπάρχουν δύο 
επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους πωλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση της Amazon 
ως αγοράς: πρώτον , ένα μοντέλο απλής πώλησης και , δεύτερον, μια μηνιαία συνδρομή ( 39  
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€ ), η οποία προορίζεται μόνο για τακτικούς πωλητές με υψηλό όγκο πωλήσεων ( δηλαδή 
πάνω από 40 τεμάχια ανά μήνα ) . Το ενδιαφέρον της αναφέρουσας εστιάζεται στο πρώτο 
μοντέλο και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτό . Ο τρόπος αυτός πώλησης έχει τρεις 
σωρευτικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται σε κάθε πώληση : ( 1 )  χρέωση σταθερού ποσού
0,99 € ( σημειώνεται ότι στο μηνιαίο συνδρομητικό μοντέλο δεν εφαρμόζεται η επιβάρυνση 
αυτή , σε αντίθεση με ό, τι υποθέτει η αναφέρουσα , βλ. παραπάνω )· ( 2 ) μια μεταβλητή 
προμήθεια του 15 % της τιμής του εν λόγω αντικειμένου και ( 3 ) ένα πάγιο 1,01 € ανά 
αντικείμενο. Το παράδειγμα που δίνεται στην ιστοσελίδα της Amazon αφορά ένα βιβλίο που 
πωλείται σε έναν πελάτη στη Γερμανία με τιμή διάθεσης 10 € και έξοδα αποστολής 2,99 € ( 
το οποίο θα πρέπει να βαρύνει τον αγοραστή και όχι τον πωλητή ) και ο πωλητής υπόκειται 
σε ΦΠΑ ( στην περίπτωση των βιβλίων στη Γερμανία είναι 15 % ) . Ο πωλητής που 
χρησιμοποιεί το Amazon.de θα πρέπει να επωμισθεί τα ακόλουθα τρία τέλη : ( 1 ) 0,99 € 
(σταθερό ποσό ανά πώληση ) : ( 2 ) 1,5 € ( 15 % μεταβλητή προμήθεια επί 10 € ) και ( 3 ) ένα 
πάγιο 1,01 € , δηλαδή συνολικά 3,50 € στα οποία το ΦΠΑ 15% προστίθεται, δηλαδή 
συνολικά 4,03 € . Όσον αφορά το ΦΠΑ , μπορεί να επισημανθεί ότι αυτός είναι ένας γενικός, 
σε ευρεία βάση, φόρος κατανάλωσης, που υπολογίζεται στην προστιθέμενη αξία αγαθών και 
υπηρεσιών. Ισχύει περισσότερο ή λιγότερο σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην ΕΕ ( σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ για 
τα βιβλία είναι μειωμένος) . Τα συνολικά έσοδα της πώλησης ( τιμή που καταβάλλεται από 
τον αγοραστή συν έξοδα αποστολής ) είναι 13 € . Άρα η Amazon δείχνει να πιστώνει τον 
πωλητή με 8,97 € ( 13 € μείον 4,03 € ) .

Αν και οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα Amazon.de θα μπορούσαν να θεωρηθούν
περίπλοκες, ο λογικός χρήστης είναι σε θέση να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις. 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές είναι αντίθετες σε καμία διάταξη της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 1 ή, όσον αφορά την αποστολή , δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες 
θα παραβίαζαν την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 2. Στην πραγματικότητα , όσον 
αφορά την αποστολή που προαναφέρθηκαν, ο αποδέκτης θα εξοικονομήσει 1,10 € σε σχέση 
με την τιμή της απλής αποστολής από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ( 3,00 € αντί 
4,10 € ) , λόγω της ειδικής δασμολογικής πρόβλεψης του Amazon.

                                               
1 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου, για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά.
2 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ.


