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Ref.: Petiția nr. 0279/2013, adresată de H.H., de cetățenie germană, privind modalitatea 
de calculare neclară și inechitabilă a costurilor pentru comercianții care efectuează 
vânzări online

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă modalitatea de calculare a costurilor pentru comercianții care vând cărți 
prin intermediul site-ului internet amazon.de, pe care o consideră neclară și inechitabilă. 
Comercianții trebuie să plătească o taxă poștală fixă de trei euro. Când se realizează o 
vânzare, administratorul site-ului internet percepe un comision de vânzare de 15 % din prețul 
de vânzare plus taxa poștală, la care se adaugă 7 % TVA. Petiționara consideră că acest 
comision de vânzare ar trebui să se aplice numai prețului de vânzare. În plus, petiționara 
dorește să afle de ce vânzătorii trebuie să plătească TVA. De asemenea, se aplică și alte taxe, 
deși petiționara afirmă că nu este clar cum și când se percep acestea – de exemplu, o taxă de 
participare în valoare de 39 de euro pe lună și încă 0,99 euro pentru fiecare produs vândut prin 
intermediul site-ului internet.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul internet amazon.de, există două opțiuni la 
îndemâna vânzătorilor care utilizează drept așa-zisă piață site-ul Amazon. În primul rând, un 
model al vânzării unice și, în al doilea rând, un model al abonamentului lunar (39 de euro), 
care se adresează exclusiv vânzătorilor obișnuiți, cu volum mare (adică peste 40 de articole pe 
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lună). Interesul petiționarei se concentrează pe modelul vânzării unice și pe condițiile 
aplicabile acestuia. Modelul vânzării unice presupune trei taxe cumulative aplicabile unei 
singure vânzări: (1) taxa de vânzare fixă de 0,99 euro (de reținut că în cadrul modelului 
abonamentului lunar această taxă nu se aplică, contrar spuselor petiționarei, a se vedea mai 
sus); (2) un comision variabil de 15 % din prețul articolului în cauză și (3) o taxă fixă de 
1,01 euro per articol. Exemplul descris pe site-ul Amazon se referă la o carte vândută unui 
client din Germania având un preț de vânzare de 10 euro și taxe de transport în valoare de 
2,99 euro (care vor fi suportate de către cumpărător, nu de către vânzător), plata TVA 
revenind vânzătorului (în cazul cărților, aceasta este de 15 %, în Germania). Vânzătorul care 
utilizează site-ul amazon.de suportă următoarele trei taxe: (1) 0,99 euro (taxa de vânzare fixă); 
(2) 1,5 euro (comisionul variabil de 15 % pentru cei 10 euro) și (3) o taxă fixă de 1,01 euro, 
adică în total 3,50 euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată de 15 %, adică 0,53 euro, 
deci un total de 4,03 euro. Cât privește TVA-ul, se precizează că aceasta este o taxă generală, 
bazată în mare parte pe consum, evaluată în funcție de valoarea adăugată bunurilor și 
serviciilor. Aceasta se aplică mai mult sau mai puțin tuturor bunurilor și serviciilor cumpărate 
și vândute pentru uz sau consum în cadrul UE (de reținut că TVA-ul la cărți este redus). 
Veniturile totale ale vânzării (prețul plătit de cumpărător plus costurile de transport) sunt de 
13 euro. Amazon indică astfel că vânzătorul încasează 8,97 euro (13 euro, minus 4,03 euro).

Chiar dacă informațiile prezente pe site-ul amazon.de pot fi considerate complexe, se 
presupune că un utilizator rezonabil poate înțelege termenii și condițiile. Nu există niciun 
indiciu care să ateste că aceste informații ar fi contrare vreunei dispoziții din Directiva privind 
comerțul electronic1 sau, în ceea ce privește transportul, că anumite condiții ar încălca 
Directiva privind serviciile poștale2. De fapt, referitor la costul de transport menționat mai 
sus, destinatarul ar economisi 1,10 euro în raport cu prețul unei expedieri unice prin 
intermediul operatorului de serviciu universal (3,00 euro în loc de 4,10 euro), datorită tarifului 
special disponibil pentru site-ul Amazon.

                                               
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă.
2 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune 
pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, astfel 
cum a fost modificată prin Directivele 2002/39/CE și 2008/6/CE.


