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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0279/2013, imressqa minn H. H., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
kalkolu mhux ċar u inġust tal-ispejjeż għall-bejjiegħa li jużaw sit tal-bejgħ 
fuq l-Internet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-kalkolu – hekk kif tarah hi – mhux ċar u inġust tal-ispejjeż 
għall-bejjiegħa li jbigħu l-kotba li jużaw il-websajt amazon.de. Il-bejjiegħa jkollhom iħallsu 
ħlas fiss postali ta’ €3. Meta jsir bejgħ, l-operatur tal-websajt jimponi ħlas tal-bejgħ ta’ 15 % 
tal-prezz tal-bejgħ flimkien mal-ħlas postali, li magħhom tiġi miżjuda 7 % VAT. Il-
petizzjonanta tqis li l-ħlas tal-bejgħ għandu jkun impost biss fuq il-prezz tal-bejgħ. Barra 
minn hekk, hija tistaqsi dwar għaliex il-bejjiegħ għandu jħallas il-VAT. Barra minn hekk, 
isiru wkoll ħlasijiet oħra, għalkemm hija tgħid li mhuwiex ċar kif u meta dan isir - eż. miżata 
ta’ parteċipazzjoni ta’ €39 kull xahar flimkien ma’ €0.99 għal kull prodott mibjugħ bl-
għajnuna tal-websajt.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Skont l-informazzjoni disponibbli fuq il-websajt ta’ Amazon.de, hemm żewġ għażliet 
disponibbli għall-bejjiegħa li jixtiequ jagħmlu użu minn Amazon bħala l-hekk imsejjaħ suq: 
L-ewwel nett, mudell ta’ bejgħ uniku u, it-tieni, mudell ta’ abbonament ta’ xahar (€39) li 
huwa maħsub biss għal bejjiegħa regolari b’volum għoli (jiġifieri aktar minn 40 oġġett kull 
xahar). L-interess tal-petizzjonanta jiffoka fuq il-mudell ta’ bejgħ uniku u l-kundizzjonijiet 
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applikabbli għalih. Il-mudell ta’ bejgħ uniku għandu tliet ħlasijiet kumulattivi applikabbli għal 
bejgħ uniku: (1) il-ħlas ta’ bejgħ fiss ta’ €0.99 (għall-kuntrarju ta’ dak li tassumi l-
petizzjonanta, ara hawn fuq, fl-abbonament ta’ xahar dan il-ħlas ma japplikax); (2) qligħ 
varjabbli ta’ 15 % tal-prezz tal-oġġett inkwistjoni u (3) ħlass fiss ta’ €1.01 għal kull oġġett. L-
eżempju mogħti fuq il-websajt ta’ Amazon jikkonċerna ktieb mibjugħ lil konsumatur fil-
Ġermanja bi prezz tal-bejgħ ta’ €10 u ħlasijiet postali ta’ €2.99 (li jkollu jħallashom ix-xerrej 
mhux il-bejjiegħ) u l-bejjiegħ ikun suġġett għall-VAT (fil-każ tal-kotba fil-Ġermanja din tkun 
15 %). Il-bejjiegħ li juża Amazon.de jkollu jħallas it-tliet ħlasijiet li ġejjin: (1) €0.99 (ħlas ta’ 
bejgħ fiss): (2) €1.50 (qligħ varjabbli ta’ 15 % fuq €10) u (3) ħlas fiss ta’ €1.01, jiġfieri total 
ta’ €3.50 li magħhom tiżdied Taxxa fuq il-Valur Miżjud ta’ 15 %, jiġifieri jiżdiedu €0.53 għal 
total ta’ €4.03. Fir-rigward tal-VAT, jista’ jiġi indikat li din hija taxxa ġenerali bbażata fuq il-
konsum b’mod wiesa’, ivvalutata fuq il-valur miżjud għall-oġġetti u s-servizzi. Bejn wieħed u 
ieħor din tapplika għall-oġġetti u s-servizzi kollha mixtrija u mibjugħa għall-użu jew il-
konsum fl-UE (il-VAT għall-kotba hija mnaqqsa). Id-dħul totali tal-bejgħ (il-prezz imħallas 
mix-xerrej flimkien mal-ispejjeż postali) huwa €13. Amazon għalhekk jindika li se jħallas lill-
bejjiegħ €8.97 (€13 nieqes €4.03).

Għalkemm l-informazzjoni fuq il-websajt ta’ Amazon.de tista’ titqies kumplessa, huwa 
mistenni li utent raġonevoli jista’ jifhem it-termini u l-kundizzjonijiet. Ma hemm l-ebda 
indikazzjoni li dawn imorru kontra xi dispożizzjoni tad-Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku1 u, fir-rigward tal-posta, ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-kundizzjonijiet jiksru d-
Direttiva dwar is-Servizzi Postali2. Fil-fatt, fir-rigward tal-posta msemmija hawn fuq, ir-
riċevitur se jiffranka €1.10 fir-rigward tal-prezz ta’ posta unika mill-operatur tas-servizz 
universali (€3.00 minflok €4.10), minħabba t-tariffa speċjali disponibbli għal Amazon.

                                               
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-
servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern.
2 Id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern 
tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz kif emendata mid-Direttivi 2002/39/KE u 
2008/6/KE.


