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Tárgy: H. H. német állampolgár által benyújtott 0279/2013. számú petíció az 
internetes értékesítési oldalakat használó eladókra kiszabott költségek 
kiszámításának homályos és tisztességtelen módjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az amazon.de internetes értékesítési oldalt használó eladókra kiszabott
költségek kiszámításának homályos és tisztességtelen módjáról tesz panaszt. Az eladóknak 
rögzített, 3 eurós szállítási díjat kell fizetni. Amikor az eladás megtörténik, a honlap 
működtetője az eladási ár 15%-át számítja fel értékesítési díjként, illetve a szállítási költséget, 
amihez hozzáadódik 7% héa. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az értékesítési díjat csak az 
eladási árra lehetne kiróni. Ezenfelül aziránt érdeklődik, miért kell az eladónak héát fizetni. 
Ráadásul egyéb költségeket is felszámítanak, noha elmondása szerint nem egyértelmű, mikor 
és hogyan, például havi 39 eurós részvételi díj, valamint 0,99 euró a honlap segítségével 
eladott minden termék után.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az Amazon.de internetes oldalon elérhető információk alapján az eladók két lehetőség közül 
választhatnak, ha az Amazonon kívánnak értékesíteni: az egyik az egyszeri értékesítési 
modell, a másik pedig egy havi előfizetés (39 euró), amely kifejezetten a rendszeresen és nagy 
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mennyiségben (azaz havonta több mint 40 terméket) értékesítő eladóknak szól. A petíció 
benyújtóját elsősorban az egyszeri értékesítési modell és az arra vonatkozó feltételek érdeklik. 
Az egyszeri értékesítési modellben három, egymáshoz hozzáadódó díjat számolnak fel az 
értékesítés után: 1) 0,99 euró fix összeg (megjegyzendő, hogy ez a díj a havi előfizetési 
modellben a petíció benyújtója által vélttel ellentétben nem alkalmazandó, lásd fent); 2) a 
szóban forgó árucikk árának 15%-ában megállapított, változó összegű jutalék, valamint 3) 
árucikkenként 1,01 euró összegű fix díj. Az Amazon internetes oldala a következő példát 
mutatja be: egy könyvet 10 eurós áron értékesítenek egy németországi vevőnek, 2,99 eurós 
szállítási költség mellett (ezt a vásárló és nem az eladó állja) és az eladó héaköteles (ennek 
mértéke Németországban a könyvek esetében 15%). Ha az eladó az Amazon.de oldalt veszi 
igénybe, az alábbi három díjjal kell számolnia: 1) 0,99 euró (fix összegű értékesítési díj); 2) 
1,5 euró (a 10 eurós vételár 15%-ában megállapított, változó összegű jutalék) és 3) 1,01 euró 
fix összegű díj, azaz összesen 3,5 euró, amelyhez hozzáadódik a 15%-os mértékű 
hozzáadottérték-adó, azaz 0,53 euró, ami együttesen 4,03 eurót tesz ki. A héa tekintetében rá 
kell mutatni arra, hogy ez egy széles körben alkalmazott, általános fogyasztási adó, amelyet 
az áruk és szolgáltatások hozzáadott értéke után számolnak fel. Többé-kevésbé minden olyan 
árura és szolgáltatásra alkalmazandó, amelyeket adásvételüket követően az Unióban 
használnak fel vagy fogyasztanak el (megjegyzendő, hogy a könyvekre kedvezményes 
héamérték alkalmazandó). Az értékesítésből összesen 13 euró (a vásárló által kifizetett ár és a 
szállítási költség) folyik be. Az Amazon ennek megfelelően rámutat arra, hogy 8,97 eurót ír 
jóvá az eladó számláján (a 13 euróból levon 4,03 eurót).

Bár az Amazon.de internetes oldalon olvasható tájékoztatás bonyolultnak tűnhet, elvárható, 
hogy egy ésszerűen eljáró felhasználó képes legyen a szerződési feltételek megértésére. 
Semmi nem utal arra, hogy e díjak ellentétesek lennének az elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv1 bármely rendelkezésével, vagy hogy a szállítás vonatkozásában a szállítási 
feltételek megsértenék a postai szolgáltatásokról szóló irányelvet2. A fent említett szállítás 
tekintetében a fogadó fél az Amazon számára biztosított kedvezményes díjaknak 
köszönhetően valójában 1,10 eurót takarít meg ahhoz képest, mintha az egyszeri 
csomagküldésre egyetemes szolgáltatót választott volna (3 euró 4,10 euró helyett).

                                               
1

Az Európai Parlamenti és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól.
2

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK és 2008/6/EK irányelvekkel módosított 97/67/EK irányelve a 
közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó 
közös szabályokról.


