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ANEXA I 

 

Lista impozitelor menționate la articolul 3 alineatul (1): 

— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting în Belgia;  

— корпоративен данък în Bulgaria;  

— daň z příjmů právnických osob în Republica Cehă;  

— selskabsskat în Danemarca; 

— Körperschaftssteuer în Germania;  

— tulumaks în Estonia;  

— corporation tax în Irlanda;  

— φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα în Grecia;  

— impuesto sobre sociedades în Spania;  

— impôt sur les sociétés în Franța; 

— porez na dobit în Croația; 

— imposta sul reddito delle società în Italia;  

— φόρος εισοδήματος în Cipru;  

— uzņēmumu ienākuma nodoklis în Letonia;  

— pelno mokestis în Lituania;  

— impôt sur le revenu des collectivités în Luxemburg;  

— társasági adó, osztalékadó în Ungaria;  

— taxxa fuq l-income în Malta;  

— vennootschapsbelasting în Țările de Jos;  

— Körperschaftssteuer în Austria;  

— podatek dochodowy od osób prawnych în Polonia;  

— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas în Portugalia;  

— impozit pe profit în România;  

— davek od dobička pravnih oseb în Slovenia;  

— daň z príjmov právnických osôb în Slovacia;  

— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund în Finlanda;  

— statlig inkomstskatt în Suedia;  

— corporation tax în Regatul Unit. 
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ANEXA II 

Lista serviciilor menționate la articolul 3 alineatul (5) litera (f): 

(a) găzduirea de site-uri și de pagini web; 

(b) întreținerea automată a programelor, online și la distanță; 

(c) administrarea de sisteme la distanță; 

(d) stocarea de date online, atunci când anumite date sunt stocate și extrase prin mijloace 

electronice; 

(e) furnizarea online de spațiu pe disc, la cerere; 

(f) accesarea sau descărcarea de software (inclusiv programe de achiziții/contabilitate și 

software antivirus) și actualizarea acestora; 

(g) software-uri de blocare a bannerelor publicitare, cunoscute și sub denumirea de 

„bannerblockers”; 

(h) drivere pentru descărcare, precum software-uri care creează interfețe între calculator 

și echipamentele periferice (precum imprimantele); 

(i) instalarea automată online de filtre pe site-uri web; 

(j) instalarea automată online de firewall-uri; 

(k) accesarea sau descărcarea de teme pentru spațiul de lucru (desktop);  

(l) accesarea sau descărcarea de imagini fotografice sau pictoriale sau de economizoare 

de ecran (screensavers); 

(m) conținutul digitalizat al cărților și al altor publicații electronice; 

(n) abonamente la ziare și reviste online; 

(o) jurnale pe internet (weblogs) și statistici de frecventare a site-urilor web; 

(p) știri, informații rutiere și buletine meteorologice online; 

(q) informații online generate automat de un software din date specifice introduse de 

către client, precum date juridice și financiare (în special date precum cotațiile 

burselor de valori actualizate continuu, în timp real);  

(r) furnizarea de spațiu publicitar, inclusiv bannere publicitare pe un site/o pagină web;  

(s) folosirea motoarelor de căutare și a directoarelor de internet; 

(t) accesarea sau descărcarea de muzică pe computer și pe telefonul mobil;  

(u) accesarea sau descărcarea de teme muzicale, extrase, tonuri de apel sau alte sunete;  

(v) accesarea sau descărcarea de filme; 

(w) descărcarea de jocuri pe computer și pe telefonul mobil;  

(x) accesarea de jocuri automate online care depind de internet sau de alte rețele 

electronice similare, în care jucătorii se află la o distanță geografică unii de alții; 

(y) învățământ automat la distanță a cărui funcționare depinde de internet sau de o rețea 

electronică similară și a cărui furnizare necesită o intervenție umană limitată sau 

nulă, inclusiv clase virtuale, cu excepția cazurilor în care internetul sau o rețea 

electronică similară este folosită numai ca instrument de comunicare între profesor și 

student;  
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(z) caiete de exerciții completate de elevi online și notate automat, fără intervenție 

umană. 
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ANEXA III 

Lista serviciilor care nu sunt considerate a fi servicii digitale conform articolului 3 

alineatul (5) ultima teză: 

(a) servicii de radiodifuziune și de televiziune; 

(b) servicii de telecomunicații; 

(c) bunurile pentru care comanda și prelucrarea sunt efectuate prin mijloace electronice; 

(d) CD-ROM-urile, dischetele și alte suporturi materiale similare; 

(e) materialele tipărite, precum cărți, buletine, ziare sau reviste; 

(f) CD-urile și casetele audio; 

(g) casetele video și DVD-urile;  

(h) jocurile pe CD-ROM; 

(i) serviciile unor profesioniști precum avocații și consultanții financiari, care consiliază 

clienții prin poșta electronică; 

(j) serviciile de învățământ, atunci când conținutul cursurilor este transmis de un profesor prin 

internet sau printr-o rețea electronică (și anume printr-o conexiune la distanță); 

(k) serviciile de reparații fizice offline ale echipamentelor informatice; 

(l) serviciile de stocare de date offline; 

(m) serviciile de publicitate, în special în ziare, pe afișe sau la televiziune; 

(n) serviciile de asistență telefonică; 

(o) serviciile de învățământ care implică exclusiv cursuri prin corespondență, precum 

cursurile prin poștă; 

(p) serviciile convenționale de vânzare prin licitații, care se bazează pe intervenția umană 

directă, indiferent de modul în care se fac ofertele; 

(q) serviciile de telefonie cu componentă video, cunoscute și sub denumirea de servicii de 

videofonie; 

(r) accesul la internet și la World Wide Web; 

(s) serviciile de telefonie furnizate prin internet. 


