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Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0279/2013, którą złożyła H. H. (Niemcy), w sprawie niejasnego 
i nieuczciwego obliczania kosztów dla sprzedawców zawierających 
transakcje sprzedaży przez internet

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na, jej zdaniem, niejasne i nieuczciwe obliczanie kosztów dla 
sprzedawców sprzedających książki za pośrednictwem strony Amazon.de. Sprzedawcy muszą 
uiszczać stałą opłatę pocztową w wysokości 3 EUR. W przypadku zawarcia transakcji 
sprzedaży administrator strony internetowej nakłada opłatę z tytułu sprzedaży w wysokości 
15% ceny sprzedaży i opłaty pocztowe, do których doliczany jest 7% VAT. Składająca 
petycję uważa, że opłaty z tytułu sprzedaży powinny być pobierane wyłącznie od ceny 
sprzedaży. Ponadto zastanawia się, dlaczego sprzedawcy muszą płacić VAT. Pobierane są 
również inne opłaty, chociaż składająca petycję uważa, że nie jest jasne, w jaki sposób oraz 
kiedy ma to miejsce, np. miesięczna opłata członkowska w wysokości 39 EUR plus 0,99 EUR 
za każdy produkt sprzedany za pośrednictwem strony internetowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 07 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Amazon.de istnieją dwa 
rozwiązania, z których mogą skorzystać sprzedawcy chcący wykorzystać Amazon jako tzw. 
przestrzeń handlową: pierwsze z nich to model pojedynczej sprzedaży, natomiast drugie to 
model miesięcznego abonamentu (39 EUR), który jest przeznaczony tylko dla sprzedawców 
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dokonujących regularnie wielu transakcji (tj. ponad 40 przedmiotów miesięcznie). Składająca 
petycję koncentruje się na modelu pojedynczej sprzedaży i na warunkach mających 
zastosowanie w odniesieniu do tego modelu. W modelu pojedynczej sprzedaży przy jednej 
transakcji sprzedaży występują trzy podlegające sumowaniu opłaty: (1) opłata stała 
w wysokości 0,99 EUR (należy zauważyć, że – w przeciwieństwie do tego, co twierdzi 
składająca petycję, zob. powyżej – opłata ta nie występuje w modelu abonamentu 
miesięcznego; (2) zmienna prowizja w wysokości 15% ceny artykułu będącego przedmiotem 
transakcji oraz (3) stała opłata w wysokości 1,01 EUR za artykuł. Przykład podany na stronie 
Amazon dotyczy książki sprzedawanej klientowi z Niemiec: cena sprzedaży wynosi 10 EUR, 
a koszt przesyłki 2,99 EUR (ponosi go kupujący, a nie sprzedający), natomiast sprzedawca 
zobowiązany jest zapłacić podatek VAT (w Niemczech w przypadku książek jest to 15%). 
Sprzedawca korzystający z Amazon.de będzie musiał dokonać następujących trzech opłat: (1)
0,99 EUR (opłata stała); (2) 1,5 EUR (15% zmiennej prowizji od 10 EUR) oraz (3) opłata 
stała w wysokości 1,01 EUR, czyli łącznie 3,50 EUR, do których dodawany jest podatek 
VAT według stawki 15%, tj. 0,53 EUR, co daje razem kwotę 4,03 EUR. W kwestii podatku 
VAT można zwrócić uwagę, że jest to ogólny i szeroko zakrojony podatek konsumpcyjny 
stanowiący podatek od wartości dodanej towarów i usług. W UE ma on zasadniczo 
zastosowanie do wszystkich towarów i usług kupowanych i sprzedawanych w celach 
użytkowych lub konsumpcyjnych (należy zauważyć, że w przypadku książek stawka podatku 
VAT jest ograniczona). Całkowity przychód ze sprzedaży (cena zapłacona przez kupującego 
plus koszt przesyłki) wynosi 13 EUR. Amazon uznaje zatem konto sprzedawcy kwotą 
8,97 EUR (13 EUR minus 4,03 EUR).

Chociaż informacje na stronie internetowej Amazon.de mogą wydawać się skomplikowane, 
można przypuszczać, że rozsądny użytkownik będzie w stanie zrozumieć przedstawione 
warunki. Nie ma przesłanek pozwalających stwierdzić, że warunki te mogłyby stać 
w sprzeczności z którymkolwiek przepisem dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego1

lub że zasady dotyczące przesyłki mogłyby naruszać dyrektywę w sprawie usług 
pocztowych2. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o wspomnianą powyżej przesyłkę, otrzymujący 
oszczędza 1,10 EUR w porównaniu do ceny pojedynczej przesyłki oferowanej przez 
uniwersalnego operatora usług (3 EUR zamiast 4,10 EUR) dzięki specjalnej taryfie, z której 
korzysta Amazon.

                                               
1 Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego.
2 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmieniona dyrektywą 2002/39/WE 
oraz dyrektywą 2008/6/WE.


