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BILAGA I
Förteckning över skatter som avses i artikel 3.1:
— impöt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,
— KopnopaTHBeH AantK i Bulgarien,
— dan z pfijmu prävnickych osob i Tjeckien,
— selskabsskat i Danmark,
— Körperschaftssteuer i Tyskland,
— tulumaks i Estland,
— corporation tax i Irland,
— (pöpoq eiooSijpaToc; vopiKcbv TipoccoTicov KspSooKOTiiKou xapaKxfipa i Grekland,
— impuesto sobre sociedades i Spanien,
— impöt sur les sociétés i Frankrike,
— porez na dobit i Kroatien,
— imposta sul reddito delle societä i Italien,
— (pöpoc; eioo5fnj,aTO(; i Cypern,
— uznémumu ienäkuma nodoklis i Lettland,
— pelno mokestis i Litauen,
— impöt sur le revenu des collectivités i Luxemburg,
— tårsasågi adö, osztalékadö i Ungern,
— taxxa fuq 1-income i Malta,
— vennootschapsbelastlng i Nederländerna,
— Körperschaftssteuer i Österrike,
— podatek dochodowy od osöb prawnych i Polen,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal,
— impozit pe profit i Rumänien,
— davek od dobicka pravnih oseb i Slovenien,
— dan z prijmov prävnickych osöb i Slovakien,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten for samfund i Finland,
— statlig inkomstskatt i Sverige,
— Corporation tax i Förenade kungariket.
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BILAGA II
Förteckning över tjänster som avses i artikel 3.5 f:
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(a)

webbhotellverksamhet,

(b)

automatiserat underhåll, onlineunderhåll och distansunderhåll av programvara,

(c)

fjärradministration av datasystem,

(d)

datalagerhantering online där vissa data lagras och hämtas på elektronisk väg,

(e)

tillhandahållande online av diskutrymme på begäran,

(f)

tillgång till eller nedladdning av programvara, t.ex. upphandlings-, bokförings- eller
antivirusprogram, samt uppdateringar,

(g)

programvara som förhindrar att det visas reklam på
”bannerblockerare”,

skärmen, även kallad

(h)

nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som
kringutrustning, t.ex. skrivare.

förbinder datorer med

(i)

automatisk installation online av filter på webbplatser,

(j)

automatisk installation online av brandväggar,

(k)

tillgång till och nedladdning av ”skrivbordsteman”,

(i)

tillgång till och nedladdning av fotografier, illustrationer eller skärmsläckare,

(m)

det digitaliserade innehållet i böcker och andra elektroniska publikationer,

(n)

prenumeration på nättidningar och nättidskrifler,

(o)

webbioggar och webbplatsstatistik,

(p)

nyheter, trafikinformation och väderrapporter online,

(q)

information online som genereras automatiskt av en programvara genom att köparen
för in vissa data, t.ex. rättsliga och finansiella data, inbegripet data såsom
kontinuerligt uppdaterade börsdata i realtid,

(r)

tillhandahållande av annonsutrymme, t.ex. annonser på en webbplats eller webbsida,

(s)

användning av sökverktyg och internetkataloger,

(t)

tillgång till eller nedladdningav musik tilldatorer och mobiltelefoner,

(u)

tillgång till eller nedladdning av jinglar,musikutdrag, ringsignaler eller andra ljud,

(v)

tillgång till eller nedladdning av filmer,

(w)

nedladdning av spel till datorer och mobiltelefoner,

(x)

tillgång till automatiserade onlinespel som inte fungerar utan internet eller liknande
elektroniska nätverk och där deltagarna geografiskt befinner sig på avstånd från
varandra,

(y)

automatiserad undervisning på distans som inte fungerar utan internet eller ett
liknande elektroniskt nätverk och som tillhandahålls med begränsad, eller utan,
mänsklig medverkan, inbegripet virtuella klassrum, utom när internet eller ett
liknande elektroniskt nätverk används endast som ett verktyg för kommunikation
mellan läraren och eleven.
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arbetsböcker som eleverna fyller i online och som rättas automatiskt, utan mänsklig
medverkan.
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BILAGA III
Förteckning över tjänster som inte bedöms vara digitala tjänster enligt vad som avses i
artikel 3.5 sista meningen:
a) radio- och televisionssändningar,
b) telekommunikationstjänster,
c) varor för vilka beställningen och orderhanteringen sker på elektronisk väg,
d) cd-rom, disketter och liknande fysiska medier,
e) trycksaker såsom böcker, nyhetsbrev, tidningar eller tidskrifter,
f) cd-skivor och ljudkassetter,
g) videokassetter och dvd-skivor,
h) spel på cd-rom,
i) tjänster av fackmän, t.ex. jurister och ekonomiska konsulter, som ger kunderna råd via epost,
j) undervisning, när kursens innehåll förmedlas av en utbildare över internet eller ett annat
elektroniskt nätverk (dvs. via fjärrförbindelse),
k) fysisk reparation offline av datorutrustning,
l) datalagerhanteringstjänster offline,
m) reklam, t.ex. i tidningar, på affischer oeh i tv,
n) användarstöd per telefon,
o) undervisning som enbart tillhandahålls via korrespondens, t.ex. brevkurser,
p) konventionella auktioner som kräver direkt medverkan av människor, oavsett hur buden
läggs,
q) telefoni med en videobildkomponent, även kallad bildtelefoni,
r) tillgång till internet och World Wide Web,
s) telefoni som tillhandahålls via internet.
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