LIITE A
1.

Apple edustajana

Nimität Apple Canada, Inc:n (”Apple Canada”) edustajaksi seuraavalla alueella sijaitsevien Käyttäjien
suorittamalle Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien lataamiselle:
Kanada
Nimität Apple Pty Limitedin (”APL”) edustajaksi seuraavilla alueilla sijaitsevien Käyttäjien suorittamalle
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien lataamiselle:
Australia
Uusi-Seelanti
Nimität Apple Inc.:n edustajaksi Kalifornian siviililain § 2295 et seq. mukaisesti seuraavalla alueella sijaitsevien
Käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien lataamiselle:
Yhdysvallat
Nimität Apple Services LATAM LLC:n edustajaksi Kalifornian siviililain § 2295 et seq. mukaisesti seuraavilla
alueilla sijaitsevien Käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien
lataamiselle, mitä päivitetään aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta:
Argentiina*
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Bahama
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia*
Brasilia*
Brittiläiset Neitsytsaaret

Caymansaaret
Chile*
Kolumbia*
Costa Rica*
Dominica
Dominikaaninen tasavalta*
Ecuador*
El Salvador*
Grenada
Guyana

Guatemala*
Honduras*
Jamaika
Meksiko*
Montserrat
Nicaragua*
Panama*
Paraguay*
Peru*
Saint Kitts ja Nevis

Saint Lucia
St. Vincent ja
Grenadiinit
Suriname
Trinidad ja Tobago
Turks- ja
Caicossaaret
Uruguay
Venezuela*

* Mukautetut apit ovat käytettävissä vain näillä alueilla.
Nimität iTunes KK:n edustajaksesi Japanin siviililain 643 §:n mukaisesti seuraavalla alueella sijaitsevien
Käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien lataamiselle:
Japani
2.

Apple asiamiehenä

Nimität Apple Distribution International Ltd:n asiamieheksi seuraavilla alueilla sijaitsevien Käyttäjien
suorittamalle Lisensoitujen ja Mukautettujen appien markkinoinnille ja Käyttäjien lataamiselle. Tätä päivitetään
aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta. Tässä Sopimuksessa ”asiamiehellä” tarkoitetaan edustajaa,
joka pyrkii toimimaan omissa nimissään ja tekee sopimuksia omissa nimissään mutta toimii muiden henkilöiden
puolesta, kuten yleisesti tunnustetaan monissa siviilioikeusjärjestelmissä.
Afganistan
Albania
Algeria
Angola
Armenia
Itävalta
Azerbaidžan
Bahrain*
Valko-Venäjä

Belgia*
Benin
Bhutan
Bosnia ja
Hertsegovina
Botswana
Brunei
Bulgaria*
Burkina Faso

Kambodža
Kamerun
Kap Verde
Tšad
Kiina*
Kongon
demokraattinen
tasavalta
Kongon tasavalta

Norsunluurannikko
Kroatia
Kypros*
Tšekin tasavalta
Tanska*
Egypti*
Viro*
Fidži
Suomi*
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Ranska*
Gabon
Gambia
Georgia
Saksa*
Ghana
Kreikka*
Guinea-Bissau
Hongkong*
Unkari
Islanti*
Intia
Indonesia
Irak
Irlanti*
Israel*
Italia*
Jordania
Kazakstan
Kenia
Korea*
Kosovo
Kuwait
Kirgisia
Laos
Latvia*

Libanon
Liberia
Libya
Liettua*
Luxemburg*
Macao
Makedonia
Madagaskar
Malawi
Malesia*
Malediivit
Mali
Malta*
Mauritania
Mauritius
Mikronesian
liittovaltio
Moldova
Mongolia
Montenegro
Marokko
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal

Alankomaat*
Niger
Nigeria
Norja*
Oman
Pakistan
Palau
Papua-Uusi-Guinea
Filippiinit*
Puola
Portugali
Qatar*
Romania*
Venäjä*
Ruanda
São Tomé ja
Príncipe
Saudi-Arabia*
Senegal
Serbia
Seychellit
Sierra Leone
Singapore*
Slovakia*
Slovenia*
Salomonsaaret

Etelä-Afrikka
Espanja*
Sri Lanka
Swazimaa
Ruotsi*
Sveitsi*
Taiwan*
Tadžikistan
Tansania
Thaimaa*
Tonga
Tunisia
Turkki*
Turkmenistan
Yhdistyneet
arabiemiirikunnat*
Uganda
Ukraina*
Yhdistynyt
kuningaskunta*
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam*
Jemen
Sambia
Zimbabwe

* Mukautetut apit ovat käytettävissä vain näillä alueilla.
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LIITE B
1.
Jos veroja peritään, Apple kerää ja palauttaa toimivaltaisille veroviranomaisille verot, jotka on kuvattu
liitteen 2 kohdassa 3.2, Lisensoitujen appien myynnistä Käyttäjille, ja Taulukon 3 kohdassa 3.2, Mukautettujen
appien myynnistä seuraavilla alueilla sijaitseville Mukautettujen appien jakeluasiakkaille, ja nämä alueet
päivitetään aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta:
Albania
Armenia
Australia
Itävalta
Bahama
Bahrain
Barbados
Valko-Venäjä
Belgia
Bosnia ja Hertsegovina
Hertsegovina
Bulgaria
Kanada
Kambodža
Kamerun
Chile
Kiina*
Kolumbia
Kroatia
Kypros

Tšekin tasavalta
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Georgia
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Intia
Indonesia**
Irlanti
Italia
Kazakstan
Kenia
Korea**
Kosovo
Kirgisia
Latvia

Liettua
Luxemburg
Malesia
Malta
Meksiko***
Moldova
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Nigeria
Norja
Oman
Puola
Portugali
Romania
Venäjä**
Saudi-Arabia
Serbia
Singapore**

Slovakia
Slovenia
Etelä-Afrikka
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Taiwan
Tadžikistan**
Thaimaa**
Turkki
Ukraina
Yhdistyneet
arabiemiirikunnat
Uganda
Iso-Britannia
Yhdysvallat
Uruguay†
Uzbekistan**
Zimbabwe

* Lukuun ottamatta tiettyjä veroja, jotka peritään Kiinan hallituksen vaatimalla tavalla, Apple ei saa periä tai
maksaa ylimääräisiä veroja tai maksuja Kiinassa. Ymmärrät ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa paikallisten
lakien edellyttämien verojen keräämisestä ja lähettämisestä.
** Koskee vain ulkomaisia Kehittäjiä. Apple ei saa kerätä ja maksaa veroja paikallisille Kehittäjille, ja tällaiset
Kehittäjät ovat yksin vastuussa paikallisten lakien edellyttämistä verojen keräämisestä ja lähettämisestä.
*** Koskee vain Kehittäjiä, jotka eivät ole rekisteröityneet paikallisille veroviranomaisille
arvonlisäverotarkoituksiin Meksikossa. Kehittäjille, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverotarkoituksiin
Meksikossa, Apple kerää ja lähettää (i) arvonlisäveron kokonaismäärän paikallisille yrityksille ja ulkomaisille
asukkaille ja (ii) sovellettavan arvonlisäveron määrän paikallisille henkilöille ja jäljellä olevan arvonlisäveron
määrän paikalliselle verolle. viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Kehittäjät vastaavat
paikallisen lain edellyttämän arvonlisäveron maksamisesta toimivaltaisille veroviranomaisille.
† Lukuun ottamatta tiettyjä digitaalisten tapahtumien veroja, jotka Applen on perittävä Uruguayn hallituksen
vaatimusten mukaisesti, Apple ei kerää tai maksa ylimääräisiä veroja tai maksuja Uruguayssa. Ymmärrät ja
hyväksyt, että olet yksin vastuussa ansiostasi perittyjen verojen keräämisestä ja rahansiirrosta paikallisen lain
vaatimalla tavalla.
2.
Apple ei saa periä ja maksaa veroja, jotka on kuvattu liitteessä 2 olevassa 3.2 kohdassa Lisensoitujen
appien myynnistä Käyttäjille ja Aikataulun 3 osiosta 3.2 Mukautettujen appien myynnistä muille kuin edellä
tämän Liitteen B osassa 1 luetelluilla alueilla sijaitseville mukautettujen appien jakeluasiakkaille. Olet yksin
vastuussa paikallisten lakien edellyttämien verojen keräämisestä ja rahansiirrosta.
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LIITE C
1. AUSTRALIA
1.1

Yleistä

(a)

Vuoden 1999 uuden verojärjestelmän lailla (tavara- ja palveluverolailla eli GST-lailla) määritellyillä
termeillä on sama merkitys, kun niitä käytetään tässä kohdassa 1.

(b)

Liitteen C tämä Osa 1 on voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

1.2

Lisensoitujen ja mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille Australiaan

Jossa nimität APL:n sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käytön australialaisille Käyttäjille:
1.2.1 Sinun on korvattava ja pidettävä Apple vahingoittumattomana kaikista veroviranomaisen (”Komissaari”)
vaatimuksista GST:n maksamatta jättämisestä tai alimaksamisesta Uuden verojärjestelmän (tavara- ja
palveluvero), laki 1999 (”GST-laki”) nojalla ja mahdollisista seuraamuksista ja/tai koroista. Lisäksi Sinun on
korvattava ja pidettävä Apple vahingoittumattomana kaikista Komissaarin määräämistä seuraamuksista siitä,
että et ole rekisteröitynyt GST-palveluun Australiassa.
1.2.2 Tavaroiden ja palvelujen vero (GST)
(a)

(b)

Yleistä
(i)

Tämän Liitteen C Osa 1.2 koskee APL:n kautta edustajana valmistamiasi tarvikkeita, jotka
liittyvät Australiaan. GST-lailla määritellyillä termeillä on sama merkitys, kun niitä käytetään
tässä kohdassa 1.2.

(ii)

Jollei nimenomaisesti toisin mainita, kaikki maksettavat summat tai Luettelon 2 ja Luettelon
3 mukaisesti maksettavan summan laskennassa käytetyt summat on määritetty ottamatta
huomioon yleistä myyntihintaa, ja ne on lisättävä tämän Osan 1.2 mukaisesti maksettavien
mahdollisen GST:n vuoksi.

(iii)

Jos jonkin tavarantoimittajan on maksettava verotettavasta toimituksesta, jonka
tavarantoimittaja on suorittanut Luettelon 2 ja Luettelon 3 mukaisesti vastaanottajalle,
vastaanottajan on maksettava tavarantoimittaja samaan aikaan ja samalla tavalla kuin
maksamalla rahallinen vastike. Epäselvyyksien välttämiseksi tähän sisältyy kaikki rahalliset
vastikkeet, jotka APL vähentää toimeksiantona liitteen 2 jakson 3.4 ja liitteen 3 osan
3.4 mukaisesti.

(iv)

APL:n tämän lausekkeen nojalla GST:n perusteella takaisin perittävään summaan sisältyy
sakkoja, korkoja ja muita maksuja.

(v)

Liitteen C tämä Osa 1 on voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

Kotimaiset Kehittäjät tai ulkomaiset GST-rekisteröidyt Kehittäjät, joilla on ABN
(i)

Jos asut Australiassa, Luetteloiden 2 ja 3 ehtona on, että sinulla on australialainen yritysnumero
("ABN") ja olet rekisteröitynyt GST:hen tai olet toimittanut Komisaarille hakemuksen GST:n
rekisteröimiseksi ja GST-rekisteröintipäivä on viimeistään Luetteloiden 2 ja 3 päivämäärä.
Toimitat Applelle tyydyttävät todisteet ABN- ja GST-rekisteröinnistäsi (lataamalla App Store
Connect -sivustoa käyttämällä Applelle kopion GST-rekisteröinnistäsi tai tulosteen Australian
yritysrekisteristä) 30 päivän kuluessa Luettelosta 2 ja Luettelosta 3. Vakuutat, että ilmoitat
Applelle, jos Sinulla ei enää ole voimassa olevaa ABN:ää tai et ole rekisteröityneenä GST:hen.
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(c)

(ii)

Jos olet ulkomaalainen ja olet rekisteröitynyt GST:hen ABN:llä, Luettelon 2 ja Luettelon 3 ehto
on, että toimitat Applelle tyydyttävät todisteet ABN- ja GST-rekisteröinnistäsi 30 päivän sisällä
Luettelosta 2 ja Luettelosta 3. Vakuutat, että ilmoitat Applelle, jos et enää ole rekisteröityneenä
ABN:n GST-järjestelmään.

(iii)

Sinä ja APL sovitte tekevänne sopimuksen GST-lain kohdan 153-50 tarkoituksia varten. Sinä ja
APL sovitte lisäksi, että verotettavissa toimituksissa, jotka Sinä teet APL:n kautta edustajana
kenelle tahansa Käyttäjälle:

(A)

APL:n katsotaan toimittavan toimituksia kaikille Käyttäjille;

(B)

Sinun katsotaan tekevän erillisiä vastaavia toimituksia APL:lle;

(C)

APL lähettää kaikille Käyttäjille APL:n omissa nimissään kaikki verolaskut ja oikaisuilmoitukset
osan 1.2.2(b)(iii)(A) mukaisesti suoritetuista toimituksista;

(D)

Et lähetä kenellekään Käyttäjälle verolaskua tai oikaisuilmoitusta osan 1.2.2(b)(iii)(A) mukaisesti
suoritetuista verotettavista toimituksista;

(E)

APL lähettää vastaanottajalle luodun verolaskun kaikista verotettavista suorituksista, jotka olet
suorittanut APL:lle Luettelon 2 ja Luettelon 3 mukaisesti, mukaan lukien Osan 1.2.2(b)(iii)(A)
mukaisesti suoritetut verolliset toimitukset; ja

(F)

Et lähetä verolaskua APL:lle kaikista verollisista toimituksista, jotka olet tehnyt APL:lle Luettelon
2 ja Luettelon 3 mukaisesti, mukaan lukien osan 1.2.2(b)(iii)(B) mukaisesti suoritetut verolliset
toimitukset.

Ulkomaiset, muut kuin GST-rekisteröidyt Kehittäjät

Jos et ole ulkomainen asukas etkä ole rekisteröitynyt GST-palveluun ABN:ssä, toimi seuraavasti:
(i)

APL lähettää kaikille Käyttäjille APL:n omissa nimissään kaikki verolaskut ja oikaisuilmoitukset
APL:n kautta suorittamistasi verotettavista toimituksista;

(ii)

Et lähetä kenellekään Käyttäjälle verolaskua tai oikaisuilmoitusta APL:n kautta suorittamistasi
verotettavista toimituksista;

1.3 Australialaiset kehittäjät - Lisensoitujen ja mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja
Mukautetuille appijakelupalveluille Australian ulkopuolella
Jos asut Australiassa ja nimität Applen edustajaksi tai asiamieheksi suorittamaan Lisensoitujen ja Mukautettujen
appien markkinointiin Australian ulkopuolella sijaitseville Käyttäjille ja Käyttäjien ja Mukautetun appijakelun asiakkaan
lataamiseen, tämän sopimuksen ehtona on, että vahvistat, että Sinulla on australialainen yritysnumero (”ABN”) ja
että olet rekisteröitynyt GST:hen uuden verojärjestelmän mukaisesti (vuoden 1999 tavara- ja palveluverolaki
(”GST-laki”)). Toimitat Applelle tyydyttävät todisteet ABN- ja GST-rekisteröinnistäsi (lataamalla App Store
Connect -sivustoa käyttämällä Applelle kopion GST-rekisteröinnistäsi tai tulosteen Australian yritysrekisteristä)
30 päivän kuluessa Luettelosta 2 ja Luettelosta 3. Vakuutat, että ilmoitat Applelle, jos Sinulla ei enää ole voimassa
olevaa ABN:ää tai et ole rekisteröityneenä GST:hen.
2. BRASILIA
Lisensoitujen ja mukautettujen appien toimittaminen Brasilian Käyttäjille ja Mukautettujen appien
jakeluasiakkaille
Missä nimität Apple Services LATAM LLC:n sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käytön
brasilialaisille Käyttäjille ja mukautetuille appien jakeluasiakkaille:
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(A) Yleistä
2.1 Tunnustat ja hyväksyt, että sinulla on yksin vastuu: (i) välillisestä verovelasta (mukaan lukien rajoituksetta
tavara- ja palveluverot) Applen puolestasi Käyttäjille ja Mukautetun apin jakelun asiakkaille toimittamien
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien osalta; (ii) välillisten veroilmoitusten jättämisestä ja välillisten verojen
maksamisesta tarvittaessa Brasilian hallitukselle; ja (iii) riippumattoman verovelvollisen aseman ja
veronmaksuvelvollisuuksien määrittämisestä välillisissä verotustarkoituksissa tai oman veroneuvojasi kanssa
neuvotellen.
2.2 Valtuutat, hyväksyt ja tunnustat, että Apple voi käyttää Brasiliassa sijaitsevaa kolmatta osapuolta, Applen
tytäryhtiötä ja/tai kolmannen osapuolen myyjää (”Kerääjä”) keräämään Käyttäjiltä ja Mukautetun apin jakelun
asiakkailta Lisensoitujen ja Mukautettujen appien summia ja siirrä tällaiset summat Brasiliasta Applelle, jotta
tulosi voidaan siirtää Sinulle.
2.3 Siltä osin kuin lähdeveroja sovelletaan Brasiliasta tuleviin rahalähetyksiin hinnoista, jotka Käyttäjät ja
Mukautetun apin jakelun asiakkaat maksavat Lisensoiduista ja Mukautetuista apeista, Kerääjä vähentää
tällaisen lähdeveron kokonaismäärän Applen sinulle velkaa olevasta bruttomäärästä ja maksaa Brasilian
toimivaltaisille veroviranomaisille pidätetyn summan nimissäsi. Kerääjä käyttää kaupallisesti käytännöllisiä
toimia vastaavien lähdeverolomakkeiden antamiseksi, jotka Apple toimittaa Sinulle Brasilian verolain
mukaisesti. Olet yksin vastuussa sellaisten lisämääräisten asiakirjojen toimittamisesta, joita alueesi
veroviranomaiset vaativat, jotta ne voivat vaatia ulkomaisia verohyvityksiä, jos sellaisia on.
(B) Ulkomaiset kehittäjät
2.4 Jos et asu Brasiliassa ja siltä osin kuin lähdeveroja sovelletaan Brasilian ulkopuolisiin rahalähetyksiin, jotka
ovat Sinulle saatavia, voit toimittaa Applelle asuinalueesi todistuksen tai vastaavan asiakirjan saadaksesi
alennetun verokannan lähdeveron asuinalueesi ja Brasilian välillä sovellettavan tuloverosopimuksen nojalla.
Kerääjä soveltaa alennettua lähdeverokantaa, jos sellainen on, asuinalueesi ja Brasilian välisen
tuloverosopimuksen mukaisesti vasta sen jälkeen, kun olet toimittanut Applelle tuloverosopimuksen edellyttämät
tai muutoin Applea tyydyttävät asiakirjat todistamaan oikeutesi alennettuun lähdeveroon. Hyväksyt, että alennettu
verokanta tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Apple on hyväksynyt verotuksellisen oleskelutodistuksen tai
vastaavan asiakirjan, jonka olet toimittanut. Huolimatta Luettelon 2 Osasta 3.3 ja Luettelon 3 Osasta 3.3, jos
rahasi siirretään Brasiliasta ennen kuin Apple on vastaanottanut ja hyväksynyt tällaisen veroasiakirjan, Kerääjä
voi pidättää ja palauttaa toimivaltaisille veroviranomaisille lähdeveron koko määrän, jota verosopimukset eivät ole
vähentäneet, eikä Apple palauta Sinulle mitään pidätettyjä ja peruutettuja veroja.
Vakuutat ja pidät Applen ja Kerääjän vahingoittumattomana minkä tahansa toimivaltaisen veroviranomaisen
kaikista vaatimuksista tällaisten lähdeverojen tai vastaavien verojen alimaksamisesta sekä seuraamuksista
ja/tai koroista, mukaan lukien rajoituksetta alimaksut. kaikkiin virheellisiin vaatimuksiin tai esityksiin, jotka
koskevat oikeuttasi tai todellista hylkäämistäsi alennetun lähdeverokannan hyödystä.
(C) Kotimaan Kehittäjät
2.5 Jos asut Brasiliassa, sinun on päivitettävä tilisi vastaavalla brasilialaisella veronmaksajanumerollasi
(tarvittaessa CNPJ tai CPF). Ymmärrät, että jos et anna omaa brasilialaista veronmaksajanumeroa,
Lisensoidut ja Mukautetut appisi voidaan poistaa Brasilian Myymälästä siihen asti, kunnes brasilialainen
veronmaksajanumero on annettu.
3. KANADA
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille Kanadaan
Jos asut Kanadassa, Sinun on lisättävä tai päivitettävä tiliisi kanadalainen GST/HST-numerosi. Jos asut
Quebecissä, Sinun on lisättävä tai päivitettävä tiliisi Quebecin QST-numerosi.
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Jossa nimität Apple Canadan sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käytön kanadalaisille Käyttäjille:
3.1

Yleistä

Sinun on korvattava ja pidettävä Apple vahingoittumattomana Kanadan veroviraston (”CRA”), Ministere du
Revenu du Quebecin (”MRQ”) ja kaikkien niiden provinssien veroviranomaisten vaatimuksista, joilla on
provinssin vähittäismyyntivero (”PST”) tavaroiden ja palvelujen verojen / yhdenmukaistetun myyntiveron
(”GST/HST”) maksamisen, keräämisen tai peruuttamisen laiminlyönnistä valmisteverolain (Kanada) (”ETA”),
Quebecin liikevaihtoveron (”QST”) tai PST:n nojalla ja mahdollisista seuraamuksista ja/tai niihin liittyvistä
koroista, jotka liittyvät Apple Canadan Kanadan Käyttäjille puolestasi toimittamiin toimituksiin ja Apple Canadan
sinulle toimittamiin toimituksiin.
3.2

GST/HST

(a) Tämän Liitteen C Osa 3.2 koskee toimituksia, jotka olet toimittanut Apple Canadan kautta edustajana
Kanadan Käyttäjille. ETA:ssa määritellyillä termeillä on sama merkitys, kun niitä käytetään tässä Osassa
3.2. Apple Canada on rekisteröity GST/HST-tarkoituksiin, ja sen rekisteröintinumero on R100236199.
(b) Jos asut Kanadassa tai asut muualla kuin Kanadassa mutta sinun on rekisteröidyttävä GST/HSTtarkoituksiin ETA:n mukaisesti, Luetteloissa 2 ja 3 on edellytys, että olet rekisteröitynyt GST/HST-järjestelmään
tai olet toimittanut luottoluokituslaitokselle hakemuksen rekisteröidä GST/HST-rekisteröinti, jonka voimassa
oleva GST/HST-rekisteröintipäivä on viimeistään Luetteloiden 2 ja 3 päivämäärä. Sinun on toimitettava Apple
Canadalle tyydyttävä näyttö GST / HST-rekisteröinnistäsi (esimerkiksi kopio luottoluokituslaitosten
vahvistuskirjeestäsi tai tulosteet GST/HST-rekisteristä CRA-verkkosivustolla) Apple Canadan pyynnöstä.
Vakuutat, että ilmoitat Apple Canadalle, jos et enää ole rekisteröityneenä GST/HST-järjestelmään.
(c) Jos olet rekisteröitynyt GST/HST-tarkoituksiin, Sinä toimeenpanemalla Luettelot 2 ja 3 (i) suostut
valitsemaan ETA:n 177(1.1) §:n mukaan, että Apple Canada kerää, tilittää ja hoitaa GST/HST:n Lisensoitujen
appien ja Mukautettujen appien myynnin Käyttäjille Kanadassa puolestasi, ja olet täyttänyt (mukaan lukien
voimassa oleva GST/HST-rekisteröintinumero), allekirjoittanut ja palauttanut Apple Canadalle lomakkeen
GST506 (saatavana App Store Connect -sivustolta); ja (ii) tunnustat, että Apple vähentää Sinun Applelle
myyntipalkkiona maksettavasta tilityksestäsi sovellettavat Kanadan GST/HST- ja QST-verot Kanadassa
sijaitsevan osoitteesi mukaisesti.
(d) Jos et ole rekisteröitynyt GST/HST-tarkoituksiin, suorittamalla Luettelon 2 ja Luettelon 3 sekä täyttämällä,
allekirjoittamalla ja palauttamalla GST506-lomakkeen Apple Canadalle (i) vahvistat, että et ole rekisteröitynyt
GST/HST-tarkoituksiin; (ii) todistat, että et asu Kanadassa etkä harjoita liiketoimintaa Kanadassa ETA:n
tarkoituksia varten; (iii) tunnustat, että Apple Canada laskuttaa, kerää ja välittää GST/HST:n puolestasi
tapahtuvasta Lisensoitujen appien ja Mukautettujen appien myynnistä Kanadan käyttäjille; (iv) tunnustat, että
palkkasi, jonka maksat Apple Canadalle, on nolla-luokiteltu GST/HST-tarkoituksiin (eli GST/HST-arvo on 0 %);
ja (v) suostut korvaamaan Applelle kaikista Apple Canadalta veloitettavista GST/HST:stä, koroista ja sakoista,
jos todetaan, että Sinun olisi pitänyt olla rekisteröitynyt GST/HST-tarkoituksiin siten, että Apple Canadan
veloittamat provisiot olivat GST:n/HST:n alaisia.
3.3

Quebecin myyntivero

Quebecin myyntiveroa käsittelevässä laissa (”QSTA”) määritellyillä termeillä on sama merkitys, kun niitä
käytetään Liitteen C tässä Osassa 3.3.
(a) Jos asut Quebecissä, Luetteloiden 2 ja 3 ehto on, että olet rekisteröitynyt QST:hen tai olet toimittanut
QST:n rekisteröintihakemuksen MRQ:lle siten, että voimassa oleva QST-rekisteröintipäivä on viimeistään
Luetteloiden 2 ja 3 päivämäärä. Sinun on toimitettava Apple Canadalle tyydyttävä näyttö QST-rekisteröinnistäsi
(esimerkiksi kopio MRQ-vahvistuskirjeestäsi tai tuloste QST-rekisteristä MRQ-verkkosivustolla) Apple Canadan
pyynnöstä. Vakuutat, että ilmoitat Apple Canadalle, jos et enää ole rekisteröityneenä QST-järjestelmään.
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(b) Jos asut Quebecissä, Sinä täyttämällä Luettelon 2 ja Luettelon 3, (i) todistat, että olet rekisteröitynyt
QST:hen; (ii) sitoudut osallistumaan valintaan QSTA:n Osan 41.0.1 mukaisesti, jotta Apple Canada kerää,
tilittää ja siirtää QST:n Quebecissä sijaitseville Lisensoitujen appien ja Mukautettujen appien myynnille
Quebecissä puolestasi ja toimeenpanee (mukaan lukien sen voimassa oleva QST-rekisteröintinumero)
Apple Canadalle allekirjoitetun ja palautetun lomakkeen FP2506-V; ja (iii) tunnustat, että Apple Canada ei
veloita, kerää tai suorita QST:tä puolestasi tehtyjen Lisensoitujen appien ja Mukautettujen appien myynnistä
Quebecin ulkopuolella sijaitseville Käyttäjille olettaen, että Käyttäjät eivät asu Quebecissä eivätkä ole
rekisteröityneet QST:lle sellaisiin tarkoituksiin, että myynti on nolla-luokiteltu QST-tarkoituksiin.
(c) Jos et asu Quebecissä, suorittamalla Luettelon 2 ja Luettelon 3 ja täyttämättä, allekirjoittamatta ja
palauttamatta lomaketta FP2506-V Apple Canadalle, (i) vakuutat, ettet asu Quebecissä; (ii) todistat, että
Sinulla ei ole pysyvää toimipaikkaa Quebecissä; ja (iii) hyväksyt, että Apple veloittaa, kerää ja lähettää QST:n
Quebecissä sijaitseville Lisensoitujen appien ja Mukautettujen appien myynnille puolestasi.
3.4

PST

Tämä Liitteen C Osa 3.4 koskee edustajana toimivan Apple Canadan kautta tekemiäsi Lisensoitujen ja
Mukautettujen sovellusten toimituksia sellaisissa provinsseissa oleville käyttäjille, joissa käytetään PST:tä.
Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple Canada voi veloittaa, kerätä ja välittää sovellettavan PST:n, kun Apple
Canada myy Lisensoituja ja Mukautettuja appeja Sinun puolestasi näiden provinssien Käyttäjille.
4. CHILE
Chileläiset kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen käyttäjille ja Mukautetuille
appien jakelun asiakkaille Chilessä tai sen ulkopuolella
Jos asut Chilessä, Apple soveltaa arvonlisäveroa provisiosta, jonka olet maksanut Applelle ja joka
vähennetään rahalähetyksestäsi Chilen verosäännösten mukaisesti, ellet vahvista olevasi
arvonlisäverovelvollinen kyseisellä alueella ja esitä todistetta ALV-asemastasi.
5. JAPANI
(A) Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen käyttäjille Japaniin
Jossa nimität iTunes KK:n sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käytön japanilaisille Käyttäjille:
5.1 Tunnustat ja hyväksyt, että Sinulla on yksin vastuu: (i) kulutusverovelasta, jos sellainen on, iTunes KK:n
Käyttäjille puolestasi toimittamien Lisensoitujen ja/tai Mukautettujen Appien osalta; (ii) kulutusveroilmoitusten
jättämisestä ja kulutusveron maksamisesta Japanin hallitukselle tarvittaessa; ja (iii) itsenäisesti verovelvollisen
aseman ja veronmaksuvelvollisuuden määrittelemisestä sekä oman veroedustajan nimittämisestä
kulutusverotarkoituksiin neuvotellen oman veroneuvojan kanssa. Jos Japanin verohallinto pyytää iTunes KK:ta
keräämään, maksamaan tai ilmoittamaan verojasi Japanissa japanilaisena veroedustajanasi, iTunes KK ei voi
auttaa sinua ja suostut nimittämään oman veroedustajan mahdollisimman pian. Luettelon 2 kohdan 3.5 ja
Luettelon 3 kohdan 3.5 mukaisia maksuja ei suoriteta soveltuvista Lisensoiduista tai Mukautetuista apeistasi,
ennen kuin olet nimittänyt oman veroedustajasi.
5.2

iTunes KK:n japanilaisilta kehittäjiltä veloittamat provisiot sisältävät kulutusveron.
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(B) Japanin kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja Mukautetun
appien jakelun asiakkaille Japanin ulkopuolella
Jos pääkonttorisi sijaitsee Japanissa ja nimeät Applen edustajaksi tai asiamieheksi markkinoinnissa ja
Käyttäjien ja Mukautettujen appien jakelun Asiakkaiden lataamien Lisensoitujen ja Mukautettujen appien
Käyttäjien ja mukautettujen appien jakelun Japanin ulkopuolella oleville asiakkaille, Sinun on perittävä kaikki
japanilaiset kulutusverot, jotka maksetaan provisioista, jotka Apple on saanut vastineeksi palveluistaan
edustajana tai asiamiehenä Luettelon 2 ja Luettelon 3 mukaisesti.
6. ETELÄ-KOREA
Korealaiset kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen korealaisille Käyttäjille ja
Mukautetuille appien jakelupalveluille
Jos asut Koreassa ja nimität Apple Distribution International Ltd:n edustajaksi tai asiamieheksi toimittamaan
Lisensoituja ja Mukautettuja appeja korealaisille Käyttäjille ja Mukautettujen appien jakeluasiakkaille, Luettelon
2 ja Luettelon 3 ehto on, että sinulla on Etelä-Korean yritysrekisterinumero (”BRN”) tai rekisteröintinumero
Etelä-Korean kansallisessa verovirastossa (yhdessä ”Korealainen verotunnus”).
Sinun on päivitettävä tilisi vastaavalla Korealaisella verotunnuksella, kun sitä pyydetään App Store
Connect -apissa. Hyväksyt, että jättämättä vastaavaa Korealaista verotunnustasi Lisensoidut tai Mukautetut
appisi voidaan poistaa korealaisesta kaupasta tai maksua ei voida suorittaa sovellettavan Lisenssin tai
Mukautetun lisenssin 3.5 mukaisesti siihen asti, kunnes Korealainen verotunnuksesi on annettu.
Apple Distribution International Ltd:n pyynnöstä toimitat Applelle tyydyttävät todisteet Korealaisesta
verotunnuksestasi (esimerkiksi yrityksen rekisteröintitodistus tai tuloste Etelä-Korean kansallisen veropalvelun
Home Tax -verkkosivustolta). Vakuutat, että ilmoitat Applelle, jos Sinulla ei enää ole voimassa olevaa
Korealaista verotunnusta.
Jos et anna voimassa olevaa Korealaista verotunnusta Applelle, Apple pidättää oikeuden veloittaa
Etelä-Korean arvonlisäveroa kaikista tämän Sopimuksen nojalla sinulle tarjotuista palveluista.
7. MALESIA
Malesialaiset kehittäjät - Lisensoitujen ja mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja
Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Malesiassa tai sen ulkopuolella
Jos asut Malesiassa ja nimität Applen edustajaksi tai asiamieheksi toimittamaan Lisensoituja ja Mukautettuja
appeja Käyttäjille ja Mukautetun apin jakelun asiakkaille Liitteessä A määritellyillä lainkäyttöalueilla, Apple
soveltaa Applelle maksamaasi provisioon Malesian verosäännösten mukaisesti Malesian palveluveroa,
joka vähennetään rahalähetyksestäsi.
8. MEKSIKO
Meksikolaiset kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja
Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Meksikossa tai sen ulkopuolella
Jos asut Meksikossa, Apple soveltaa palkkiosta, jonka olet maksanut Applelle, arvonlisäveroa, joka
vähennetään rahalähetyksestäsi Meksikon verosäännösten mukaisesti. Apple laskee vastaavan laskun
tällaisesta palkkiosta.
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Apple soveltaa myös lähdeveroastetta, jota sovelletaan yksityishenkilöihin rahalähetyksissä, jotka koskevat
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien myyntiä Meksikossa tai sen ulkopuolella sijaitseville Käyttäjille ja
Mukautetun apin jakelun asiakkaille Meksikon verosäännösten mukaisesti. Apple vähentää tällaisen
lähdeveron kokonaismäärän bruttomäärästä, jonka Apple on velkaa Sinulle, ja maksaa pidätetyn summan
Meksikon toimivaltaisille veroviranomaisille.
Jos olet rekisteröitynyt ja sinulla on voimassa oleva verotunnus Meksikossa (tunnetaan nimellä R.F.C.),
sinun on toimitettava Applelle kopio Meksikon verotunnuksesi rekisteröinnistä lataamalla se App Store
Connect -työkalun avulla. Vakuutat, että ilmoitat Applelle, jos Sinulla ei enää ole voimassa olevaa
verotunnusta. Jos et toimita Applelle todisteita Meksikon verotunnuksestasi, Apple soveltaa korkeinta
tuloverokantaa Meksikon verosäännösten mukaisesti.
9. UUSI-SEELANTI
9.1

Yleistä

(a) Vuoden 1985 tavara- ja palveluverolailla (vuoden 1985 GST-lailla) määritellyillä termeillä on sama
merkitys, kun niitä käytetään Liitteen C Osassa 9.
(b)

Liitteen C tämä Osa 9 on voimassa Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

9.2 Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimitus Käyttäjille ja Mukautettujen appien
jakeluasiakkaille Uudessa-Seelannissa
Missä määrittelet APL:n sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käyttöoikeudet Käyttäjille ja
Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Uudessa-Seelannissa:
9.2.1 Yleistä
(a) Sinun on korvattava ja pidettävä APL vahingoittumattomana kaikista Inland Revenuen vaatimuksista,
jotka koskevat GST:n maksamatta jättämistä tai alimaksamista vuoden 1985 GST-lain mukaisesti ja
mahdollisista seuraamuksista ja/tai koroista.
(b) Tämän Liitteen C Osaa 9.2 sovelletaan toimituksiin, jotka teet APL:n kautta edustajana kaikille
Uudessa-Seelannissa asuville Käyttäjille tai Mukautetun apin jakelun asiakkaille.
(c) Sinä ja Apple sovitte, että APL on sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä toimitusten osalta, jotka teet
APL:n kautta edustajana kaikille Käyttäjille tai Mukautetun apin jakelun asiakkaille, jotka asuvat
Uudessa-Seelannissa, ja sitä kohdellaan näiden tarvikkeiden toimittajana Vuoden 1985 GST-lain osan 60C
GST-tarkoituksissa.
9.2.2 Kotimaan Kehittäjät
(a) Jos asut Uudessa-Seelannissa, Sinä ja APL sovitte Vuoden 1985 GST-lain osan 60(1C) nojalla, että
palvelujen toimitukset, jotka teet APL:n kautta edustajana Uudessa-Seelannissa asuville Käyttäjille tai
Mukautetun apin jakelun asiakkaille, käsitellään kahtena erillisenä toimituksena GST-tarkoituksiin, jotka ovat
(i)

palvelujen toimittaminen Sinulta APL:lle; ja

(ii)

näiden palvelujen toimittaminen APL:ltä Uudessa-Seelannissa asuvalle Käyttäjälle tai
Mukautetun apin jakelun asiakkaalle.

(b) Sinä ja APL tunnustatte, että palvelujen toimittaminen sinulta APL:lle GST-tarkoituksia varten tämän
Liitteen C Osan 9.2.2(a)(i) mukaisesti ei kuulu GST:n piiriin Vuoden 1985 GST-lain nojalla.
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9.2.3 Muut kuin kotimaiset Kehittäjät
(a) Jos et asu Uudessa-Seelannissa, Sinä ja Apple sovitte Vuoden 1985 GST-lain osan 60(1B) nojalla,
että palvelujen toimitukset, jotka teet APL:n kautta edustajana Uudessa-Seelannissa asuville Käyttäjille tai
Mukautetun apin jakelun asiakkaille, käsitellään kahtena erillisenä toimituksena GST-tarkoituksiin, jotka ovat
(i)

palvelujen toimittaminen Sinulta APL:lle; ja

(ii)

näiden palvelujen toimittaminen APL:ltä Uudessa-Seelannissa asuvalle Käyttäjälle tai
Mukautetun apin jakelun asiakkaalle.

(b) Sinä ja APL tunnustatte, että palvelujen toimittaminen sinulta APL:lle GST-tarkoituksia varten tämän
Liitteen C Osan 9.2.3(a)(i) mukaisesti ei kuulu GST:n piiriin Vuoden 1985 GST-lain nojalla.
9.2.4 APL antaa kenelle tahansa Käyttäjälle tai Mukautettujen appien jakeluasiakkaalle APL:n omalla
nimellään vaaditut asiakirjat, jotka liittyvät tämän esitteen C osan 9 mukaisiin toimituksiin.
9.2.5 Et luovuta kenellekään Käyttäjälle tai Mukautettujen appien jakeluasiakkaalle mitään asiakirjoja tämän
esitteen C osan 9.2 mukaisesti toimitetuista tarvikkeista.
9.3 Uuden-Seelannin kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja
Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Uuden-Seelannin ulkopuolella
Jos asut Uudessa-Seelannissa ja nimität Applen edustajaksi tai asiamieheksi Lisensoitujen ja Mukautettujen
appien markkinoinnissa Uuden-Seelannin ulkopuolella sijaitseville Käyttäjille ja Mukautetun apin jakelun
asiakkaalle ladattavaksi, Sinä ja Apple sovitte, että vuoden 1985 GST-lain osat 60C ja 60(1C) mukaan
palvelujen suorituksia, jotka teet Applen toimiessa edustajana kaikille Uuden-Seelannin ulkopuolella asuville
Käyttäjille tai Mukautetun apin jakelun asiakkaille, pidetään kahtena erillisenä toimituksena GST-tarkoituksiin
vuoden 1985 GST-lain mukaan:
(i)

palvelujen toimittaminen Sinulta Applelle; ja

(ii)

näiden palvelujen toimittaminen Applelta Uudessa-Seelannin ulkopuolella asuvalle Käyttäjälle
tai Mukautetun apin jakelun asiakkaalle.

Sinä ja Apple ymmärrätte, että edellä (i) kohdan mukainen oletettu palvelujen toimittaminen Sinulta Applelle
ei aiheuta GST-kustannuksia Applelle Vuoden 1985 GST-lain nojalla.
10. SINGAPORE
Singaporen kehittäjät - Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille ja Mukautettujen
appien jakeluasiakkaille Singaporessa tai sen ulkopuolella
Jos asut Singaporessa ja nimität Applen edustajaksi tai asiamieheksi toimittamaan Lisensoituja ja Mukautettuja
appeja Käyttäjille ja Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Liitteessä A määritetyillä lainkäyttöalueilla,
Luetteloissa 2 ja 3 on edellytys, että vahvistat Applelle, oletko rekisteröitynyt Singapore GST -palveluun.
Jos olet rekisteröitynyt GST:hen, Sinun on pyydettäessä annettava Singaporen GST-rekisteröintinumero.
Jos et ole rekisteröitynyt Singaporen GST-rekisteriin tai et ole toimittanut Singaporen GSTrekisteröintinumeroasi Applelle, Apple soveltaa Singaporen verosäännösten mukaisesti Singaporen GST-veroa
myyntipalkkioon, jonka olet maksanut Applelle ja joka vähennetään rahalähetyksestäsi.
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11. TAIWAN
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Taiwanin Käyttäjille ja Mukautettujen appien
jakeluasiakkaille
Jos ilmoitat tuloveroa Taiwanissa ja nimität Apple Distribution International Ltd:n edustajaksi tai
komissaariksi toimittamaan Lisensoituja ja Mukautettuja appeja Taiwanin Käyttäjille ja Mukautettujen
appien jakeluasiakkaille, Luetteloiden 2 ja 3 edellytys on, että annat Applelle yhtenäisen yritystunnuksesi
Taiwanissa, jos olet yritys, tai henkilökohtaisen henkilökorttisi numeron Taiwanissa, jos olet yksityishenkilö
(yhdessä ”Taiwanin verotunnus”).
12. THAIMAA
Thaimaalaiset kehittäjät – Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen thaimaalasille Käyttäjille
ja Mukautetuille appien jakeluasiakkaille
Jos asut Thaimaassa ja nimität Applen edustajaksi tai asiamieheksi toimittamaan Lisensoituja ja Mukautettuja
appeja Käyttäjille ja Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Liitteessä A määritetyillä lainkäyttöalueilla,
Luetteloissa 2 ja 3 on edellytys, että vahvistat Applelle, oletko rekisteröitynyt Thaimaan ALV-rekisteriin. Jos olet
rekisteröitynyt ALV-rekisteriin, sinun on pyydettäessä annettava Thaimaan ALV-rekisteröintinumerosi.
Jos et ole rekisteröitynyt Thaimaan ALV-rekisteriin tai et ole toimittanut Thaimaan ALV-rekisteröintinumeroasi
Applelle, Apple soveltaa Thaimaan verosäännösten mukaisesti Thaimaan arvonlisäveroa myyntipalkkioon,
jonka maksat Applelle vähennyksellä rahalähetyksestäsi, thaimaalaisille asiakkaille tekemiesi myyntien osalta.
13. YHDYSVALLAT
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille Yhdysvalloissa
Jossa nimität Apple Inc:n sallimaan Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käytön yhdysvaltalaisille Käyttäjille:
13.1 Jos et asu Yhdysvalloissa Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotarkoituksiin, täytät sisäisen veropalvelun
lomakkeen W-8BEN ja / tai muut vaaditut verolomakkeet ja toimitat Applelle kopion tällaisista täytetyistä
lomakkeista ja kaikista muista tiedot, jotka ovat tarpeen sovellettavien verolakien ja -säännösten
noudattamiseksi, App Store Connect -sivuston ohjeiden mukaan.
13.2 Jos Apple kohtuullisessa uskomuksessaan päättää, että Applelta tai Sinulta voidaan periä valtion tai
paikallinen myynti-, käyttö- tai vastaavanlainen tapahtumavero minkä tahansa Lisensoidun tai Mukautetun apin
myynnin tai toimituksen yhteydessä, Apple kerää ja maksaa nämä verot toimivaltaisille veroviranomaisille. Siltä
osin kuin tällaisen veron esiintyminen tai vastuu veron kantamisesta kuuluu Sinulle, valtuutat Applen toimimaan
puolestasi keräämällä ja maksamalla veron, mutta siinä määrin kuin Apple ei ole kerännyt tällaista veroa, tai jos
et ole saanut korvausta kyseisestä verosta Käyttäjiltä, Sinä olet ensisijaisesti vastuussa verosta ja palautat
Applelle kaikki veromaksut, jotka Applen on suoritettava, mutta joita ei muuten pysty palauttamaan.
13.3 Jos Sinulla on tulo-, franchising-, liike- ja ammattivero tai vastaava vero, joka perustuu tuloihisi, olet yksin
vastuussa verosta.
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14. LIITTEEN A OSASSA 2 LUETELTUJEN ALUEIDEN KÄYTTÄJÄT
Lisensoitujen ja Mukautettujen appien toimittaminen Käyttäjille alueilla, jotka on lueteltu Liitteen
A Osassa 2
Jossa nimität Apple Distribution International Ltd:n, joka sijaitsee osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,
Cork, Irlannin tasavalta, sallimaan käyttöoikeuden Lisensoituihin ja Mukautettuihin appeihin Käyttäjille Luettelon
A Osassa 2:
Ymmärrät, että jos Apple Distribution International Ltd:lle maksetaan mitään myynti-, käyttö-, tavara ja
palvelu- tai arvonlisäveroa tai muita veroja tai maksuja mistään sinulle suoritettavista rahalähetyksistä, tällaisen
veron tai maksun koko määrä tapahtuu yksinomaan Sinun puolestasi. Epäselvyyden välttämiseksi kaikki laskut,
jotka olet kirjoittanut Apple Distribution International Ltd:lle, rajoitetaan tosiasiallisesti sinulle maksettaviin
määriin, jotka sisältävät kaikki arvonlisäverot tai muut edellä mainitut verot tai maksut. Sinun on korvattava ja
pidettävä Apple vahingoittumattomana veroviranomaisen kaikista vaatimuksista myynnin, käytön, tavaroiden
ja palvelujen, arvonlisäveron tai muun veron tai maksun alimaksusta sekä mahdollisista seuraamuksista
ja/tai koroista.
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LIITE D
Ohjeet kehittäjän Käyttäjän lisenssisopimuksen vähimmäisehtoihin
1.
Tunnustus: Sinun ja Käyttäjän on tunnustettava, että käyttöoikeussopimus on tehty vain Sinun ja
Käyttäjän välillä, ei Applen kanssa, ja Sinä, ei Apple, olet yksin vastuussa Lisensoiduista ja Mukautetuista
apeista ja niiden sisällöstä. EULA ei saa määrätä käyttöoikeussäännöistä Lisensoiduille ja Mukautetuille
apeille, jotka ovat ristiriidassa Apple Media Services -käyttöehtojen tai volyymisisällön ehtojen kanssa
voimaantulopäivästä alkaen (tiedostat, että sinulla on ollut tilaisuus tarkistaa nämä).
2.
Lisenssin laajuus: Kukin Käyttäjälle Lisensoitua ja Mukautettua appia varten myönnetty käyttöoikeus on
rajoitettava ei-siirrettävään lisenssiin käyttää Lisensoitua tai Mukautettua appia missä tahansa Applen
tuotemerkin tuotteessa, jonka Käyttäjä omistaa tai jota hän hallitsee Apple Media Services -käyttöehtojen
sallimalla tavalla, paitsi että Lisensoitu appi voidaan hankkia muilla ostajalle liittyvillä tileillä Perhejaon,
volyymihankinnan tai tilin perimisen kautta. Ainoastaan tietyn Applen lisensoiman ohjelmiston yhteydessä
Käyttöoikeussopimuksen on valtuutettava Mukautetun apin jakelun asiakas jakamaan yksi ilmaisten
Mukautettujen appien käyttöoikeus usealle Käyttäjälle.
3.
Huolto ja tuki: Sinun on oltava yksin vastuussa Lisensoituihin ja Mukautettuihin appeihin liittyvien
ylläpito- ja tukipalvelujen toimittamisesta käyttöoikeussopimuksen mukaisesti tai sovellettavan lain vaatimusten
mukaisesti. Sinun ja Käyttäjän on tunnustettava, että Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota mitään
ylläpito- ja tukipalveluja Lisensoituihin ja Mukautettuihin appeihin liittyen.
4.
Takuu: Sinun on oltava yksin vastuussa kaikista tuotetakuista, joko laissa nimenomaisesti tai epäsuorasti
mainituista, siltä osin kuin niitä ei tosiasiallisesti kiistetä. Käyttöoikeussopimuksen on määrättävä, että jos
Lisensoitu tai Mukautettu appi ei noudata sovellettavaa takuuta, Käyttäjä voi ilmoittaa siitä Applelle ja Apple
palauttaa kyseisen apin ostohinnan kyseiselle Käyttäjälle; ja että Applella ei ole sovellettavan lain sallimissa
rajoissa mitään muuta takuuvelvoitetta Lisensoituun ja Mukautettuun appiin nähden ja muut vaatimukset,
tappiot, vastuut, vahingot, kustannukset tai kulut, jotka johtuvat takuun noudattamatta jättämisestä, ovat yksin
Sinun vastuullasi.
5.
Tuotevaatimukset: Sinun ja Käyttäjän on tunnustettava, että Sinä, ei Apple, olet vastuussa kaikista
Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät Lisensoituihin ja Mukautettuihin appeihin tai
käyttäjän hallussapitoon ja/tai kyseisen Lisensoitujen ja Mukautettujen appien käyttöön, mukaan lukien
rajoituksetta: (i) tuotevastuuta koskevat väitteet; (ii) väite siitä, että Lisensoitu tai Mukautettu appi ei ole
sovellettavien lakien vaatimusten mukainen; ja (iii) kuluttajansuojaan, yksityisyyteen tai vastaavaan
lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset, mukaan lukien Lisensoidun appisi HealthKit- ja HomeKit-kehysten
käyttö. Käyttöoikeussopimus ei saa rajoittaa vastuutasi Käyttäjälle enemmän kuin mitä sovellettava laki sallii.
6.
Immateriaalioikeudet: Sinun ja Käyttäjän on tunnustettava, että jos jokin kolmas osapuoli väittää,
että Lisensoitu tai Mukautettu appi tai Käyttäjän hallussapito ja käyttö rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksia, Sinä, ei Apple, olet yksin vastuussa tällaisten immateriaalioikeuksien loukkauksia
koskevien vaatimusten tutkinnasta, puolustamisesta, ratkaisemisesta ja hyväksymisestä.
7.
Lainsäädännön noudattaminen: Käyttäjän on ilmoitettava ja taattava, että (i) hän ei sijaitse alueella,
johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen kauppasaartoa, tai jonka Yhdysvaltain valtionhallinto on määrittänyt
”terrorismia tukevaksi” alueeksi; ja (ii) häntä ei ole lueteltu missään Yhdysvaltain hallituksen luettelossa
kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.
8.
Kehittäjän nimi ja osoite: Sinun on ilmoitettava Käyttöoikeussopimuksessa nimesi ja osoitteesi sekä
yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite), joihin kaikki Lisensoituja ja Mukautettuja appeja koskevat
Käyttäjän kysymykset tai valitukset tulee osoittaa.
9.
Kolmannen osapuolen sopimusehdot: Sinun on ilmoitettava käyttöoikeussopimuksessa, että Käyttäjän
on noudatettava sovellettavia kolmansien osapuolten sopimusehtoja käyttäessään appiasi, esimerkiksi jos
sinulla on VoIP-appi, Käyttäjä ei saa rikkoa datapalvelusopimustaan Appiasi käyttäessään.
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10. Kolmannen osapuolen edunsaaja: Sinun ja Käyttäjän on tunnustettava ja hyväksyttävä, että Apple ja
Applen tytäryhtiöt ovat käyttöoikeussopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että kun Käyttäjä
hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeus) panna
käyttöoikeussopimuksen täytäntöön Käyttäjää vastaan sen kolmantena osapuolena.
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LIITE E
App Storen lisäehdot
1.
Löydettävyys App Storessa: Lisensoidun appisi löydettävyys App Storessa riippuu useista tekijöistä,
eikä Apple ole velvollinen näyttämään, esittelemään tai luokittelemaan Lisensoitua appiasi millään tietyllä
tavalla tai tietyssä järjestyksessä App Storessa.

(a) Apin sijoituksessa ja löydettävyydessä käytetyt pääparametrit ovat tekstin osuvuus, kuten tarkan otsikon
käyttö, asiaankuuluvien avainsanojen/metatietojen lisääminen ja kuvaavien luokkien valitseminen
Lisensoidussa apissa; asiakkaiden käyttäytyminen luokitusten, arvostelujen ja appien latausten lukumäärän ja
laadun suhteen; myös App Storen julkaisupäivää voidaan harkita osuvissa hauissa ja sitä, oletko rikkonut
Applen julkaisemia sääntöjä. Nämä pääparametrit tuottavat osuvimmat tulokset asiakkaiden hakukyselyihin.
(b) Harkitessaan appien esiintymistä App Storessa toimittajamme etsivät korkealaatuisia appeja kaikissa
luokissa keskittyen erityisesti uusiin ja merkittäviä päivityksiä sisältäviin appeihin. Tärkeimmät parametrit, joita
toimittajat ottavat huomioon, ovat käyttöliittymäsuunnittelu, käyttökokemus, innovaatio ja ainutlaatuisuus,
lokalisoinnit, saavutettavuus, App Storen tuotesivun kuvakaappaukset, appien esikatselut ja kuvaukset ja
lisäksi pelien osalta, pelattavuus, grafiikka ja suorituskyky, ääni, kertomus ja tarinan syvyys, toistettavuus ja
pelin ohjaus. Nämä pääparametrit esittelevät laadukkaita, hyvin suunniteltuja ja innovatiivisia appeja.
(c) Jos käytät Applen palvelua Appisi maksulliseen mainostamiseen App Storessa, Appisi voidaan näyttää
mainospaikassa ja nimetä mainossisällöksi.
Lisätietoja appien löydettävyydestä on osoitteessa https://developer.apple.com/app-store/discoverability/.
2.

Pääsy App Store -tietoihin

Voit käyttää tietoja Lisensoidun appisi taloudellisesta suorituskyvystä ja käyttäjien sitoutumisesta App Store
Connectissa App Analyticsin, myynnin ja trendien sekä maksujen ja taloudellisten raporttien avulla. Voit
hankkia kaikki Lisensoidun appisi taloudelliset tulokset yksittäisten appien myynnistä ja apin sisäisistä ostoista
(mukaan lukien tilaukset) Myynnit ja trendit -osiosta tai ladata tiedot talousraporteista ja voit tarkastella App
Analyticsin tietoja, joita ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti ja joiden avulla voit selvittää, miten kuluttajat
käyttävät Lisensoituja appejasi. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://developer.apple.com/app-store/measuringapp-performance/. App Analytics -tiedot toimitetaan vain asiakkaidemme suostumuksella. Lisätietoja on
artikkelissa https://developer.apple.com/app-store-connect/analytics/. Apple ei anna Sinulle pääsyä
henkilötietoihin tai muihin tietoihin, jotka muut kehittäjät ovat toimittaneet tai jotka on luotu App Storen käytön
kautta; eikä Apple myöskään tarjoa muille kehittäjille pääsyä henkilökohtaisiin tai muihin tietoihin, jotka
tarjotaan App Storen käyttösi mukaan tai jotka on luotu siitä. Tällainen tietojen jakaminen olisi ristiriidassa
Applen tietosuojakäytännön ja asiakkaiden odotusten kanssa siitä, miten Apple kohtelee heidän tietojaan. Voit
pyrkiä keräämään tietoja asiakkailta suoraan, kunhan tietoja kerätään laillisella tavalla ja noudatat App Storen
tarkistusohjeita.
Apple käsittelee henkilökohtaisia ja ei-henkilökohtaisia tietoja Applen tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja
Applen pääsystä kehittäjä- ja asiakastietoihin ja niihin liittyvistä käytännöistä löytyy App Store ja tietosuoja sivustolta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.apple.com/legal/privacy/data/fi/app-store/. Apple voi
tarjota joitain ei-henkilökohtaisia tietoja strategisille kumppaneille, jotka työskentelevät Applen kanssa
tarjotakseen tuotteitamme ja palveluitamme, auttaakseen Applea markkinoimaan asiakkaita ja myymään
mainoksia Applen puolesta App Storessa ja Apple News and Stocksissa. Tällaiset kumppanit ovat velvollisia
suojaamaan näitä tietoja, ja ne voivat sijaita siellä, missä Apple toimii.
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3.

P2B-asetuksen valitukset ja sovittelu EU:ssa

Kehittäjät, jotka ovat sijoittautuneet alueelle ja tarjoavat tuotteita tai palveluja asiakkaille, jotka sijaitsevat
alueella, johon sovelletaan alusta-elinkeinon sääntelyä ("P2B-asetus"), kuten oikeudenmukaisuuden ja
avoimuuden edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus online-välityspalvelujen
yrityskäyttäjille, voivat tehdä valituksia tällaisen P2B-asetuksen mukaisesti seuraaviin kysymyksiin liittyen
osoitteessa https://developer.apple.com/contact/p2b/: (a) Applen väitetty laiminlyönti P2B-asetuksessa
asetetuista velvoitteista, jotka vaikuttavat Sinuun alueella, johon olet sijoittautunut; (b) tekniset ongelmat,
jotka vaikuttavat Sinuun ja liittyvät suoraan Lisensoidun appisi jakeluun App Storessa alueella, johon olet
sijoittautunut; tai (c) Applen toteuttamat toimenpiteet tai käyttäytyminen, jotka vaikuttavat Sinuun ja liittyvät
suoraan Lisensoidun appisi jakeluun App Storessa alueella, johon olet sijoittautunut. Apple harkitsee ja
käsittelee tällaiset valitukset ja ilmoittaa tuloksesta Sinulle.
Kun Kehittäjät sijaitsevat Euroopan unionissa ja tarjoavat tuotteita ja palveluita asiakkaalle, joka on Euroopan
unionissa, Apple yksilöi seuraavan välittäjäpaneelin, jonka kanssa Apple on valmis sitoutumaan pyrkimään
sopimukseen sellaisten kehittäjien kanssa, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan unioniin ja jotka tarjoavat
tavaroita tai palveluja asiakkaalle, joka sijaitsee Euroopan unionissa, sovintomenettelyssä ilman
oikeudenkäyntiä kaikissa Applen ja sinun välisissä kiistoissa, jotka liittyvät kyseisten App Store -palveluiden
tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista valituksenkäsittelyjärjestelmämme avulla:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Iso-Britannia
https://www.cedr.com/p2bmediation/
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