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FBA Easy Start-paketet – Regler och villkor 

Den engelska versionen av de här villkoren är den version som gäller rent juridiskt. Översättningar 

till andra språk görs bara tillgängliga i referenssyfte.  

De här reglerna och villkoren kompletterar Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, 

inklusive villkoren för tjänsten Fulfillment by Amazon (FBA), och reglerar ditt deltagande i 

kampanjen ”FBA Easy Start” (”Kampanjen”). Genom att delta i Kampanjen godkänner du de här 

villkoren (inklusive alla ytterligare villkor som nämns eller länkas i de här reglerna och villkoren). 

Kampanjförmåner kan ha ytterligare behörighetskriterier som anges i tillhörande ytterligare villkor.  

1. Kampanjen  

Som hjälp när du ska utöka din verksamhet i Europa erbjuder Amazon dig tre separata fördelar inom 

ramen för en enda kampanj. De här fördelarna är  

• Gratis momsregistrering och sammanlagt 2 års registrering för ett av följande länder genom 

momstjänster på Amazon: Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien. 

• Översättning av kvalificerade erbjudanden från din katalog på svenska Amazon Store 

(amazon.se) till tyska Amazon Store (amazon.de). 

• 80 % rabatt på inkommande FBA-leveransavgifter med Partner Carrier Program (PCP) med 

UPS 

Förmånerna ovan är oberoende av varandra och du kan registrera dig för att använda förmånerna 

individuellt. 

Förutom att registrera dig för Kampanjen måste du även registrera dig separat för Momstjänster på 

Amazon och översättningstjänsten (se nedan). Om du vill använda någon av förmånerna måste du 

registrera dig för FBA och lista minst en aktiv FBA-produktpost i din hemmabutik på amazon.se inom 

de tidsgränser som anges nedan. 

Nedan anges mer information om respektive förmån.  

2. Förmåner i FBA Easy Start-paketet 

Momstjänster på Amazon  

Momsdelen i FBA Easy Start-paketet är en utökning av kampanjen Momstjänster på Amazon som du 

hittar här, där du får gratis momsregistrering och totalt 2 års deklarationstjänster. Observera att du 

kommer se de vanliga avgifterna på sidan "VAT Services on Amazon", men om du är registrerad för 

FBA Easy Start slipper du de här avgifterna, vilket förklaras nedan. Genom att delta i kampanjen 

Momstjänster på Amazon godkänner du kampanjens regler och villkor.  

För berättigade säljpartner som registrerar sig för Kampanjen (FBA Easy Start-paketet) senast den 

30 juni 2023 kommer Amazon att avstå från momsregistreringsavgiften för något av följande länder: 

Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien ("land"), efter att du har skapat minst ett köpbart FBA-

erbjudande på den marknadsplats där momsregistreringen sker. Detta FBA-erbjudande måste skapas 

inom högst 30 dagar efter att du fått ditt momsnummer för det landet . Under denna kampanj 

kommer Amazon också att avstå från avgifter för momsregistreringstjänster i upp till 24 månader 

efter det att den första registreringen har genererats med VAT Services on Amazon för det land du 

väljer under registreringsprocessen. Amazon kommer att avstå från registrerings- och 

ansökningsavgiften för det första landet du registrerar dig för med Momstjänster på Amazon 

(Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien). Om du registrerar dig för flera länder samtidigt kommer 

Amazon att avstå från registrerings- och ansökningsavgiften baserat på följande 

prioriteringsordning: 1) Tyskland, 2) Frankrike, 3) Italien, 4) Spanien. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/GTM/Promotion_TermsConditions_July21.pdf
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Observera att för att kunna utnyttja denna förmån måste säljpartnern (1) vara berättigad och ha fått 

inbjudan till denna kampanj, (2) registrera sig för momstjänster på Amazon senast den 30 juni 2023, 

och (3) ha minst ett köpbart FBA-erbjudande på den marknadsplats där du är momsregistrerad inom 

högst 30 dagar efter det att du har fått ditt momsregistreringsnummer för det landet.  

Lokalisering av katalogen  

Amazon lokaliserar 100 kvalificerade erbjudanden i din aktiva katalog på amazon.se till amazon.de 

inom 45 dagar efter att du registrerar dig för Kampanjen och skickar kvalificerade ASIN via den 

process som anges på kampanjregistreringssidan. Amazon kommer att använda sin 

maskinöversättningsteknik som är särskilt avsedd för ASIN-översättning och kommer i efterhand 

använda mänskliga översättare för att bearbeta den maskinöversättning som gjorts. Endast 

produkter som uppfyller de lagar, regler och villkor som gäller för varje Europeisk butik kommer att 

översättas. 

Observera att vissa ASINs kan komma att avvisas av bland annat följande skäl: 

• ASIN finns inte längre i Källbutiken  

• ASIN har upphört/inte går att hitta i Målbutiken. 

• ASIN har redan översatts av säljaren och vi kan inte ersätta säljarens innehåll.  

80 % rabatt på inkommande FBA-leveransavgifter med Partner Carrier Program (PCP) med UPS 

För berättigade säljpartners, kommer Amazon automatiskt att ge en 80 % rabatt på de inkommande 

leveransavgifterna, alternativt återbetala 80 %, när säljpartnern skapar inkommande leveranser med 

UPS inom ramverket för Partner Carrier Program. Ovannämnda rabatt eller återbetalning gäller 

endast för inkommande leveransavgifter för gods som inkommer mellan den 1 januari 2023 och den 

30 juni 2023.  

För att ta del av denna förmån måste säljpartnern uppfylla följande krav: (1) Inte tidigare ha skickat 

lagervaror med Partner Carrier Program med UPS i Europa, (2) Skicka sin leverans med Partner Carrier 

Program från Sverige till ett logistikcenter i Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien mellan 

den 1 januari 2023 och den 30 juni 2023. Genom att skicka lagervaror med Partner Carrier Program 

godkänner du programmets regler och villkor (länk) 

Om säljpartners som är berättigade att delta i kampanjen debiteras hela kostnaden för inleveransen, 

kommer Amazon att ersätta 80 % av kostnaden. Återbetalningen syns på din betalningsrapport för 

datumintervallet i Seller Central. Så här genererar du en rapport för ett datumintervall: 

1. Välj Betalningar i menyn Rapporter. 

2. Välj Rapporter för datumintervall. 

3. Klicka på Generera en rapport. 

4. Gör så här i popuprutan Generera rapport för datumintervall: 

a. Välj en rapporttyp: Transaktion. 

b. Välj rapportintervall: Månad eller Anpassat och angiven datuminformation. 

c. Klicka på Generera. 

5. Granska rapporten i listan på sidan Rapporter för datumintervall. 

6. Ladda ner och öppna filen i Excel. 

7. Du hittar justeringen i kolumnen ”other” med beskrivningen ”Adjustment” i fältet ”type”. 

För Amazon Partnered Carrier Program-leveranser som är berättigade till både New Seller Incentives 

Programme i Tysklandv, Frankrike, Italien eller Spanien och FBA Easy Start-rabatten, använder du 

först din New Seller Incentives-rabatt för att undvika fraktavgifter. Så snart du har använt den rabatt 

på fraktavgiften som är tillgänglig via New Seller Incentives, börjar vi tillämpa FBA Easy Start-

https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cLVUOOIq2k5RxAy
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201119120
https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.fr/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.it/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
https://sellercentral.amazon.es/help/hub/reference/GXMJ38VA95GUN5XU
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rabatten på berättigade leveranser tills kampanjen avslutas den 30 juni 2023. 

 

3. Kriterier för registrering i Kampanjen  

För att registrera dig för Kampanjen måste du ha fått ett e-postmeddelande direkt från Amazon med 

en hänvisning och en länk till kampanjen (”Kampanjmeddelandet”) och utföra följande steg senast 

den 30 juni 2023:  

• Öppna ditt Sälj på Amazon-konto på amazon.se.  

• Registrera dig på kampanjregistreringssidan genom att skicka din handlartoken och e-

postadress samt klicka på knappen Registrera senast den 30 juni 2023. 

• Ha minst en aktiv FBA-produktpost i din hemmabutik på amazon.se senast 30 dagar efter 

den 30 juni 2023. 

 

4. Ytterligare regler och villkor  

• Du samtycker till att du inte kan få några förmåner i samband med kampanjen efter den 30 

juni 2023, med undantag för avståendet från momsavgifterna för Amazon-

ansökningstjänster som nämns ovan. Denna avskrivning gäller i upp till 24 månader efter det 

att den första ansökan genererats med VAT Services on Amazon för det land som du väljer 

under registreringsprocessen.  

• Det här kampanjerbjudandet gäller inte i jurisdiktioner där det är förbjudet.  

• Amazon kan när som helst säga upp eller ändra villkoren i Kampanjen.  

• Om du inte uppfyller alla gällande villkor och kriterier för Kampanjen förbehåller sig Amazon 

Payments Europe S.C.A och Amazon Payments UK Limited rätten att återkräva alla belopp 

som krediterats till ditt säljpartnerkonto i Seller Central i samband med Kampanjen.  

• I händelse av konflikt eller inkonsekvenser mellan villkoren i Kampanjen och de ytterligare 

villkoren för eventuella förmåner som ingår i Kampanjen (enligt vad som anges ovan) gäller 

villkoren för Kampanjen för deltagandet i Kampanjen. 

https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cLVUOOIq2k5RxAy

