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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0279/2013, ktorú predkladá H. H., nemecká štátna občianka, 
o nejasnom a nespravodlivom výpočte nákladov pre predajcov využívajúcich 
predajné stránky na internete

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa sťažuje na – podľa nej – nejasný a nespravodlivý výpočet nákladov 
pre predajcov kníh, ktorí používajú internetovú stránku Amazon.de. Dodávatelia musia platiť 
stanovený poštový poplatok vo výške 3 EUR. Pri predaji prevádzkovateľ stránky vyberá 
poplatok za predaj vo výške 15 % z predajnej ceny a k tomu poštové poplatky, ku ktorým 
pripočíta 7 % DPH. Predkladateľka petície sa domnieva, že poplatok za predaj by sa mal 
vyberať len za predajnú cenu. Okrem toho sa pýta, prečo musí predajca platiť DPH. Okrem 
toho sa vyberajú aj ďalšie poplatky, hoci podľa nej nie je jasné, ako a kedy sa to uskutočňuje 
– napr. mesačný účastnícky poplatok vo výške 39 EUR plus 0,99 EUR za každý výrobok 
predaný s pomocou internetovej stránky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Z informácií dostupných na webovej stránke Amazon.de vyplýva, že predajcovia, ktorí si 
želajú využívať túto stránku ako tzv. trh, majú dve možnosti: po prvé model jednotlivého 
predaja a po druhé model mesačného členského poplatku (39 EUR), ktorý je určený len pre 
pravidelných predajcov s väčším objemom (t. j. viac než 40 položiek za mesiac). Záujem 
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predkladateľky petície je zameraný na model jednotlivého predaja a podmienky, ktoré sa naň 
vzťahujú. Na model jednotlivého predaja sa vzťahujú tri kumulatívne poplatky: 1) pevný 
poplatok za predaj vo výške 0,99 EUR (treba poznamenať, že na rozdiel od toho, čo 
predkladateľka petície uvádza, sa v rámci modelu mesačného členského poplatku tento 
poplatok neuplatňuje); 2) premenlivá provízia vo výške 15 % z ceny príslušnej položky a 3) 
pevný poplatok 1,01 EUR za položku. Príklad uvedený na webovej stránke Amazon sa týka 
kníh, ktoré sa predávajú zákazníkom v Nemecku a ktorých predajná cena je 10 EUR 
a poplatky za doručenie 2,99 EUR (ktoré platí kupujúci a nie predajca), a na predajcu sa 
vzťahuje DPH (v prípade kníh v Nemecku je DPH 15 %). Predajca, ktorý využíva stránku 
Amazon.de, by mal zaplatiť tieto tri poplatky: 1) 0,99 EUR (pevný poplatok za predaj), 2) 1,5 
EUR (premenlivá provízia vo výške 15 % z 10 EUR) a pevný poplatok vo výške 1,01 EUR, t. 
j. spolu 3,50 EUR, pričom k tejto sume sa pripočíta daň z pridanej hodnoty vo výške 15 %, 
a to je spolu 4,03 EUR. Pokiaľ ide o DPH, možno poukázať na to, že táto daň predstavuje 
všeobecnú spotrebnú daň, ktorá sa vymeria z hodnoty pridanej k tovarom a službám. Vo 
väčšej alebo menšej miere sa uplatňuje na všetky tovary a služby, ktoré sa kupujú a predávajú 
na použitie alebo spotrebu v EÚ (treba poznamenať, že DPH na knihy je znížená). Celkový 
príjem z predaja (cena, ktorú zaplatí kupujúci, plus náklady na doručenie) predstavuje 13 
EUR. Amazon teda uvádza, že predajcovi sa pripíše na účet 8,97 EUR (13 EUR mínus 4,03 
EUR).

Aj keď sa informácie na webovej stránke Amazon.de môžu považovať za zložité, možno 
predpokladať, že rozumný používateľ podmienky pochopí. Nič nenaznačuje tomu, že tieto 
skutočnosti sú v rozpore s ustanoveniami smernice o elektronickom obchode1, a pokiaľ ide 
o doručovanie, takisto nič nenaznačuje tomu, že podmienky sú v rozpore so smernicou 
o poštových službách 2. V skutočnosti, pokiaľ ide o toto doručovanie, príjemca by 
v porovnaní s cenou jednotlivej zásielky doručenej prevádzkovateľom univerzálnej služby 
dosiahol úsporu vo výške 1,10 EUR (3,00 EUR namiesto 4,10 EUR), a to vzhľadom na 
osobitnú sadzbu, ktorú má Amazon k dispozícii.

                                               
1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu 
poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, zmenená a doplnená smernicami 2002/39/ES 
a 2008/6/ES.


