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Pakiet FBA Easy Start — Regulamin  

Ostateczną wersją prawną niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Tłumaczenie na 

inne języki jest dostępne wyłącznie dla wygody użytkowników.  

Poniższy regulamin uzupełnia umowę dotyczącą rozwiązań biznesowych Amazon Services Europe 

(Amazon Services Europe Business Solutions Agreement), w tym Warunki świadczenia usługi 

Fulfilment by Amazon (FBA), oraz reguluje uczestnictwo w pakiecie FBA Easy Start („Promocja”). 

Uczestnicząc w Promocji, akceptujesz ten regulamin (w tym wszystkie dodatkowe warunki 

wymienione w tym regulaminie lub z nim powiązane). Świadczenia promocyjne mogą być objęte 

dodatkowymi kryteriami określonymi w odpowiednich warunkach dodatkowych.  

1. Promocja  

Aby pomóc w rozwoju Twojej działalności w Europie, Amazon oferuje Ci możliwość uzyskania trzy 

odrębnych korzyści w ramach jednej promocji. Korzyści te są następujące:  

• Bezpłatna rejestracja do celów podatku VAT i łącznie 2-letni okres wypełniania zeznań 

podatkowych za pośrednictwem Usług VAT w serwisie Amazon dla jednego z pośród 

następujących państw: Niemcy, Francja, Włochy lub Hiszpania. 

• Tłumaczenie kwalifikujących się ofert z Twojego katalogu w polskim serwisie Amazon 

(amazon.pl) w celu opublikowania ich w niemieckim serwisie Amazon (amazon.de). 

• 80% rabatu na opłaty za przesyłki przychodzące FBA dostarczane przez UPS w ramach 

Programu przewoźników partnerskich Amazon 

Powyższe benefity są niezależne od siebie. W przypadku każdej z nich obowiązuje oddzielna 

rejestracja i można korzystać z nich indywidualnie. 

Oprócz rejestracji w niniejszej Promocji należy pamiętać, że trzeba zarejestrować się oddzielnie do 

Usług VAT w serwisie Amazon oraz usługi tłumaczeniowej (patrz poniżej). Aby uzyskać którąkolwiek 

z tych korzyści, musisz dołączyć do programu FBA i utworzyć co najmniej jedną ofertę sprzedaży w 

ramach FBA w sklepie amazon.pl zgodnie z harmonogramem określonym poniżej. 

Dodatkowe informacje dotyczące każdej z korzyści znajdują się poniżej.  

2. Korzyści z pakietu FBA Easy Start  

Usługi VAT w serwisie Amazon  

Składnik VAT pakietu FBA Easy Start jest rozszerzeniem promocji na Usługi VAT w serwisie Amazon 

opisanej tutaj i obejmuje bezpłatną rejestrację do celów podatku VAT oraz łącznie 2-letnią usługę 

wypełniania deklaracji podatkowych. Pamiętaj, że na stronie Usługi VAT w serwisie Amazon 

zobaczysz zwykłe opłaty, ale jeśli jesteś zarejestrowany w FBA Easy Start, opłaty te zostaną zniesione, 

jak podano poniżej. Korzystając z promocji na Usługi VAT w serwisie Amazon, akceptujesz regulamin 

promocji. 

W przypadku uprawnionych sprzedawców, którzy zarejestrują się do Promocji (pakiet FBA Easy Start) 

do 31 sierpnia 2023 r., Amazon zdejmie opłatę za rejestrację do celów podatku VAT w jednym z 

następujących państw: Niemcy Francja, Włochy lub Hiszpania, po utworzeniu co najmniej jednej 

oferty sprzedaży w ramach FBA w sklepie w kraju, w przypadku którego dokonano rejestracji w 

zakresie podatku VAT, jeśli dana oferta FBA zostanie utworzona przed upływem maksymalnie 30 dni 

od otrzymania numeru VAT dla danego Kraju. W ramach niniejszej Promocji Amazon będzie 

dokonywać zwrotu opłat za obsługę składania deklaracji VAT (bez podatku VAT) na konto Seller 

Central sprzedawcy przez okres do 24 miesięcy po wygenerowaniu pierwszej deklaracji w ramach 

Usług VAT w serwisie Amazon w odniesieniu do Kraju wybranego podczas procesu rejestracji. Amazon 

zrzeknie się opłaty rejestracyjnej i opłat za zgłoszenie w pierwszym kraju, w którym zarejestrujesz się 

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html#/sign-up
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/GTM/Promotion_TermsConditions_July21.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/GTM/Promotion_TermsConditions_July21.pdf
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w usługach VAT na Amazon (Niemcy, Francja, Włochy lub Hiszpania). Jeśli zarejestrujesz się w wielu 

krajach jednocześnie, Amazon zrzeknie się opłat rejestracyjnych i opłat za zgłoszenie w oparciu o 

następującą kolejność pierwszeństwa: 1) Niemcy, 2) Francja, 3) Włochy, 4) Hiszpania. 

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej korzyści, sprzedawca musi (1) spełniać wymagania oraz otrzymać 

wiadomość e-mail z zaproszeniem do tej Promocji, (2) zarejestrować się do Usług VAT w serwisie 

Amazon najpóźniej do 31 sierpnia 2023 r. oraz (3) utworzyć co najmniej jedną ofertę sprzedaży w 

ramach FBA na rynku, w przypadku którego dokonano rejestracji w zakresie podatku VAT, przed 

upływem maksymalnie 30 dni od otrzymania numeru VAT dla danego Kraju. 

Lokalizacja katalogu  

Amazon zlokalizuje 100 kwalifikujących się ofert z aktywnego katalogu amazon.pl w celu 

opublikowania ich w serwisie amazon.de w ciągu 45 dni od zarejestrowania się w Promocji i przesłania 

kwalifikujących się numerów ASIN w ramach określonego procesu na stronie rejestracyjnej Promocji. 

Amazon użyje swojej technologii tłumaczenia maszynowego zaprojektowanego specjalnie do 

tłumaczenia kart produktowych ASIN i dokona późniejszej edycji i weryfikacji danych wyjściowych 

przez tłumaczy. Tylko produkty, które będą zgodne z przepisami prawa, regulacjami i warunkami 

obowiązującymi w każdym sklepie europejskim, będą tłumaczone na potrzeby tego sklepu.  

Należy pamiętać, że niektóre ASINy mogą zostać odrzucone m.in. z powodu następujących powodów: 

• ASIN nie istnieje już w sklepie źródłowym 

• ASIN został wycofany/nie można go znaleźć w sklepie docelowym 

• Kod ASIN został już przetłumaczony przez sprzedawcę i nie możemy zastąpić istniejącego 

wkładu innego sprzedawcy 

80% rabatu na opłaty za przesyłki przychodzące FBA dostarczane przez UPS w ramach Programu 
przewoźników partnerskich Amazon 
 
W przypadku kwalifikujących się partnerów sprzedaży Amazon automatycznie stosuje 80-procentowy 
rabat na opłaty za przesyłki przychodzące lub zwraca 80% naliczonych opłat za przesyłki przychodzące 
na konto Seller Central partnera sprzedaży, gdy utworzy on przesyłki przychodzące za pomocą usług 
UPS w ramach Programu przewoźników partnerskich. Wspomniany rabat lub zwrot kosztów dotyczy 
wyłącznie opłat za przesyłki przychodzące utworzone między 1 stycznia 2023 r. a 31 sierpnia 2023 roku.  
 
Należy pamiętać, że aby skorzystać z tej okazji partner sprzedaży musi (1) być nowym uczestnikiem 
Programu przewoźników partnerskich i wysyłać zapasy przy użyciu usług UPS w Europie oraz (2) 
wysyłać przesyłki w ramach Programu przewoźników partnerskich z Polski do centrum logistycznego 
w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii między 1 stycznia 2023 r. a 31 sierpnia 2023 roku.  
Wysyłając zapasy w ramach Programu przewoźników partnerskich, akceptujesz Warunki (link).  
 
W przypadku gdy partnerzy sprzedaży kwalifikujący się do skorzystania z promocji zostaną obciążeni 

pełną opłatą za przesyłkę przychodzącą, Amazon zwróci 80% kosztów. Zwrot kosztów zostanie ujęty 

w raporcie płatności za dany okres w Seller Central. Aby wygenerować raport za dany okres, wykonaj 

następujące kroki: 

1. Z menu Raporty wybierz Płatności. 
2. Wybierz opcję Raporty za dany okres. 
3. Kliknij opcję Generuj rozliczenie. 
4. W wyskakującym polu ustal zakres dat i wykonaj następujące czynności: 

a. Wybierz typ raportu: 
b. Transakcja.  

https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SabeZKeWYU4OAC
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201119120
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c. Wybierz zakres raportowania: miesiąc lub niestandardowy okres oraz informacje 
dotyczące daty. 

d. Kliknij przycisk Wygeneruj. 
5. Przejrzyj raport z listy na stronie z Raportami za dany okres. 
6. Pobierz i otwórz plik w programie Excel. 
7. Korektę znajdziesz w kolumnie „Inne” w polu „Typ” z wartością „Korekta”. 

 
W przypadku przesyłek wysyłanych w ramach Programu przewoźników partnerskich Amazon 
kwalifikujących się zarówno do programu New Seller Incentives w Niemczech, Francji, Włoszech lub 
Hiszpanii, jak i rabatu FBA Easy Start, najpierw zostanie zastosowany rabat New Seller Incentives, który 
znosi opłaty za wysyłkę. Gdy tylko w pełni wykorzystasz rabat na opłaty za wysyłkę dostępny w 
programie New Seller Incentives, zaczniemy stosować rabat FBA Easy Start do kwalifikujących się 
przesyłek aż do dnia zakończenia promocji, czyli 31 sierpnia 2023.  
 

3. Kryteria uczestnictwa w Promocji  

Aby uczestniczyć w niniejszej Promocji, musisz otrzymać od firmy Amazon bezpośrednią wiadomość 

e-mail z odniesieniem i linkiem do promocji („E-mail promocyjny”) oraz wykonać następujące 

czynności do 31 sierpnia 2023 r.:  

• Otworzyć konto sprzedaży Amazon w serwisie amazon.pl.  

• Zarejestrować się na stronie rejestracyjnej Promocji, podając token sprzedawcy oraz adres e-

mail i klikając przycisk rejestracji do 31 sierpnia 2023 r. 

• Utworzyć w sklepie amazon.pl przynajmniej jedną ofertę sprzedaży w ramach FBA przed 

upływem maksymalnie 30 dni po 31 sierpnia 2023 r. 

 

4. Warunki dodatkowe  

• Akceptujesz, iż po 31 sierpnia 2023 r. możesz nie uzyskać jakichkolwiek korzyści z Promocji, 

z wyjątkiem zwrotu opłat za usługę składania deklaracji podatkowych w ramach Usług VAT 

w serwisie Amazon, o których mowa powyżej. To zwolnienie będzie obowiązywać przez okres 

do 24 miesięcy od wygenerowania pierwszego zgłoszenia w usłudze VAT w serwisie Amazon 

w odniesieniu do kraju wybranego podczas procesu rejestracji. 

• Ta oferta promocyjna jest nieważna w miejscach, w których jest zabroniona.  

• Amazon może w dowolnym momencie zakończyć niniejszą Promocję lub zmodyfikować jej 

regulamin.  

• Jeśli nie spełniasz wszystkich obowiązujących warunków i kryteriów tej Promocji, Amazon 

Payments Europe S.C.A oraz Amazon Payments UK Limited zastrzegają sobie prawo do 

odzyskania wszelkich kwot zapisanych na Twoim koncie sprzedawcy Seller Central 

związanych z tą Promocją.  

• W przypadku konfliktu lub niespójności między regulaminem niniejszej Promocji a 

warunkami dodatkowymi dotyczącymi jakiejkolwiek korzyści stanowiącej element niniejszej 

Promocji (jak określono powyżej), moc obowiązującą wobec uczestników Promocji ma 

regulamin niniejszej Promocji. 

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
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SabeZKeWYU4OAC

