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Zmiany dotyczące prowizji od sprzedaży na Amazon
w 2023 r.
Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje o nadchodzących zmianach w odniesieniu do następujących kwestii:

promocyjna stawka prowizji od sprzedaży

zmiana metodologii stosowanej w usłudze obliczania podatku VAT

zmiany dotyczące kategorii opłat.

Promocyjna stawka prowizji od sprzedaży odzieży, obuwia i
torebek
Kierując się pozytywnym odbiorem obecnej promocyjnej stawki prowizji od sprzedaży produktów z kategorii Odzież i
akcesoria przez sprzedawców takich jak Ty, utrzymamy ją na tym samym poziomie zarówno w przypadku produktów
sprzedawanych w ramach FBA, jak i wysyłki Prime realizowanej przez sprzedawcę. W ramach tej promocji prowizja od
sprzedaży zostaje obniżona z 10% do 7% w przypadku części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 180 PLN.

W tej chwili promocja nie ma wyznaczonej daty końcowej. Pierwotnie miała zakończyć się 31 marca 2023 r. Aby
sprawdzić, czy kwali�kujesz się do promocji, przejdź na stronę dotyczącą promocji.

31 marca 2023 r. zakończymy aktualną promocję dotyczącą prowizji od sprzedaży obuwia i torebek w ramach FBA
oraz wysyłki Prime realizowanej przez sprzedawcę. W ramach tej promocji prowizja od sprzedaży została obniżona z
10% do 7% w przypadku części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 180 PLN.

Uzyskaj pomoc techniczną

Seller Central Help Wprowadzenie do usługi Realizacja przez Amazon (FBA) Funkcje, usługi i opłaty FBA

OPINIA

https://sellercentral.amazon.de/gc/fulfilment-by-amazon/know-your-high-asp-selection
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/support
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G2
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G53921
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G201074400


Zmiana metodologii stosowanej w usłudze obliczania podatku
VAT
Począwszy od 30 czerwca 2023 r. zmienimy sposób naliczania prowizji od sprzedaży w przypadku sprzedawców
korzystających z usługi obliczania podatku VAT.

Prowizja od sprzedaży będzie naliczana od podanej przez sprzedawcę ceny katalogowej produktu, a nie od łącznej
ceny sprzedaży płaconej przez kupującego. Zmiana ta nie dotyczy promocji, w tym okazji błyskawicznych, kuponów,
promocji typu drugi produkt za darmo i promocji kwotowych, zniżek �nansowanych przez Amazon ani zniżek tylko w
Prime. W przypadku promocji nadal będziemy naliczać prowizję od sprzedaży na podstawie łącznej ceny sprzedaży
płaconej przez kupującego.

Jeśli korzystasz z usługi obliczania podatku VAT, łączna cena sprzedaży płacona przez kupującego może różnić się od
ceny katalogowej produktu w zależności od rodzaju transakcji i klienta. Przykładem jest wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów typu B2B ze stawką VAT 0%. Konkretne przykłady znajdziesz poniżej. Dzięki tej zmianie prowizje od
sprzedaży będą bardziej przewidywalne.

Przykład 1: transgraniczna transakcja B2B bez promocji

Załóżmy, że sprzedawca korzysta z usługi obliczania podatku VAT i podał niemiecki oraz austriacki numer VAT.
Sprzedawca wystawia produkt na Amazon.de w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje austriackiemu
klientowi B2B zarejestrowanemu jako podatnik VAT w Austrii. Stawka VAT wynosi 0%, ponieważ jest to
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aktualna prowizja od sprzedaży jest naliczana od kwoty 10,00 EUR, czyli ceny produktu bez podatku VAT, którą
oblicza się w następujący sposób:

11,90 EUR / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

Począwszy od 30 czerwca prowizję od sprzedaży będziemy naliczać od kwoty 11,90 EUR.OPINIA

https://sellercentral.amazon.de/tax/settings/summary
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/G3QLEV6W2QK84C57
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/G60951


Przykład 2: transgraniczna transakcja B2B z promocją

Sprzedawca korzysta z usługi obliczania podatku VAT i podał niemiecki oraz austriacki numer VAT. Sprzedawca
wystawia produkt na Amazon.de w cenie 11,90 EUR i oferuje zniżkę 10% w ramach okazji błyskawicznej. Produkt jest
wysyłany z Niemiec i sprzedawany austriackiemu klientowi B2B zarejestrowanemu jako podatnik VAT w Austrii. Stawka
VAT wynosi 0%, ponieważ jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aktualna prowizja od sprzedaży jest naliczana od kwoty 9,00 EUR, czyli ceny produktu po uwzględnieniu promocji i
bez podatku VAT, którą oblicza się w następujący sposób:

(11,90 EUR x 0,9) / (1 + 0,19) = 9,00 EUR

Począwszy od 30 czerwca nadal będziemy naliczać prowizję od sprzedaży od kwoty 9,00 EUR.

Przykład 3: transgraniczna transakcja B2C bez promocji

Sprzedawca korzysta z usługi obliczania podatku VAT i podał niemiecki oraz austriacki numer VAT. Sprzedawca
wystawia produkt na Amazon.de w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje klientowi B2C w Austrii. Stawka
VAT wynosi 20%, ponieważ w usłudze obliczania podatku VAT stosowana jest stawka podatkowa państwa
ostatecznego przeznaczenia.

Aktualna prowizja od sprzedaży jest naliczana od kwoty 12,00 EUR, czyli ceny produktu z podatkiem VAT, którą
oblicza się w następujący sposób:

(11,90 EUR / (1 + 0,19)) x (1 + 0,2) = 12 EUR

Począwszy od 30 czerwca prowizję od sprzedaży będziemy naliczać od kwoty 11,90 EUR.

Zaktualizujemy Umowę Amazon Services Europe Business Solutions, aby uwzględnić zmianę metodologii obliczania
prowizji od sprzedaży. Dalsze korzystanie z usług sprzedaży po 30 czerwca 2023 r. oznacza akceptację tych zmian.

OPINIA


