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1.

INTRODUZZJONI

1.1.

Il-pakkett dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku
1.1.1. Il-kuntest għall-adozzjoni

Il-kummerċ elettroniku qed ibiddel l-ambjent tal-kummerċ internazzjonali, inkluż ilfluss transkonfinali tal-merkanzija. Filwaqt li, minn naħa waħda, il-kummerċ
elettroniku jagħmilha aktar faċli li jkun hemm aċċess għas-swieq globali, b’mod
partikolari għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (MSMEs), min-naħa l-oħra,
l-awtoritajiet doganali madwar id-dinja kollha qed jiffaċċjaw l-isfida biex isibu bilanċ
bejn is-superviżjoni u l-faċilitazzjoni, li tkopri r-riskji fiskali u mhux fiskali rilevanti
kollha. In-nuqqas ta’ data elettronika bil-quddiem dwar il-kunsinni postali u l-kwalità
u l-preċiżjoni ta’ spiss ħżiena tad-data jwasslu għal analiżi tar-riskju ineffettiva u
ineffiċjenti b’rabta mad-dikjarazzjoni ħażina tal-oriġini, id-deskrizzjoni ħażina talmerkanzija u s-sottovalutazzjoni.
It-tkabbir esponenzjali tal-kummerċ elettroniku matul l-aħħar għaxar snin flimkien
mal-limitu ta’ EUR 10/22 għall-eżenzjoni mill-ħlas tal-VAT irriżultaw, kif ġie
aċċertat minn ċerti studji, f’telf sinifikanti fid-dħul għall-Istati Membri. Barra minn
hekk, il-fornituri mhux tal-UE kellhom vantaġġ kompetittiv fuq in-negozji tal-UE, li
ma jibbenefikawx minn tali eżenzjoni mill-VAT meta jbiegħu oġġetti fis-suq uniku.
Sabiex jindirizza din il-kwistjoni, il-Kunsill adotta l-pakkett dwar il-VAT għallkummerċ elettroniku fil-5 ta’ Diċembru 2017 li, inter alia, jabolixxi l-eżenzjoni millVAT fuq l-importazzjoni għal merkanzija f’kunsinni ta’ valur baxx li ma jaqbżux
EUR 10/22 u jintroduċi simplifikazzjonijiet għall-ġbir u l-ħlas tal-VAT fuq limportazzjoni (OSS (IOSS) tal-importazzjoni u arranġamenti speċjali) għall-bejgħ
mill-bogħod B2C ta’ oġġetti minn pajjiżi terzi jew territorji terzi lil konsumaturi flUE. Ir-regoli mistennija jibdew japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2021.
1.1.2. Ir-regoli tal-VAT b’impatt fuq id-dwana
a. L-abolizzjoni tal-eżenzjoni mill-VAT għal oġġetti importati ta’ valur baxx u skemi
speċjali għall-ġbir tal-VAT fuq l-importazzjoni
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Bl-abolizzjoni tal-limitu tal-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni, ta’ EUR 10/22,
mill-1 ta’ Lulju 2021, il-prodotti kollha importati fl-UE se jkunu soġġetti għall-VAT,
irrispettivament mill-valur tagħhom 1.
Flimkien mat-tneħħija tal-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni għal oġġetti ta’
valur baxx, il-leġiżlazzjoni tintroduċi żewġ simplifikazzjonijiet biex tinġabar il-VAT
fuq l-importazzjoni għal kunsinni ta’ valur intrinsiku ta’ mhux aktar minn EUR 150:
(1) L-iskema tal-Punt Uniku ta’ Servizz fuq l-Importazzjoni (IOSS) kif stabbilita fitTitolu XII, il-Kapitolu 6, it-Taqsima 4 tad-Direttiva dwar il-VAT, kif emendata
mid-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/2455; jew
(2) Arranġamenti speċjali kif stabbiliti fit-Titolu XII, il-Kapitolu 7 tad-Direttiva dwar
il-VAT, kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/2455.
Dawn is-simplifikazzjonijiet ma jistgħux jiġu applikati għall-merkanzija soġġetta
għas-sisa.
Punt Uniku ta’ Servizz fuq l-Importazzjoni (IOSS)
L-ewwel skema hija sistema ta’ punt uniku ta’ servizz fuq l-importazzjoni li permezz
tagħha l-fornitur jista’ jissodisfa l-obbligi kollha tal-VAT (rapportar u ħlas) fi Stat
Membru wieħed direttament jew permezz ta’ intermedjarju maħtur għal dan l-iskop.
Il-VAT imħallsa mill-konsumatur lill-fornitur fil-ħin tal-bejgħ tiġi ddikjarata u
mħallsa permezz ta’ denunzja tal-VAT waħda tal-IOSS fuq bażi ta’ kull xahar
direttament mill-fornitur jew mill-intermedjarju tiegħu. B’riżultat ta’ dan, limportazzjoni tal-merkanzija fl-UE hija eżentata mill-VAT. L-IOSS huwa disponibbli
għall-bejjiegħa li jagħmlu bejgħ importat dirett lill-konsumaturi tal-UE mis-sit web
tagħhom stess, jew lejn swieq/pjattaformi li jiffaċilitaw dawk il-provvisti.
L-użu tal-IOSS mhuwiex obbligatorju, iżda hemm inċentivi fiskali u doganali li
jenħtieġ li jħeġġu lin-negozji jużawh.
Arranġamenti Speċjali
It-tieni skema hija prevista primarjament għall-operaturi ekonomiċi li
jippreżentawhom lill-awtoritajiet doganali u jiddikjaraw il-merkanzija ta’ valur baxx
f’isem il-konsumaturi, bħal operaturi postali, trasportaturi express u aġenti doganali,
meta l-IOSS ma jintużax. Taħt dik l-iskema, imsejħa l-arranġamenti speċjali, il-VAT
issir dovuta fuq l-importazzjoni fl-Istat Membru tad-destinazzjoni biss jekk tkun
effettivament miġbura mill-importatur (jiġifieri l-konsenjatarju tal-merkanzija), sabiex
jiġu evitati proċeduri ta’ rifużjoni onerużi. Dawn l-operaturi jħallsu l-ammonti talVAT miġbura mingħand il-konsenjatarji individwali għall-importazzjonijiet kollha
L-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni għal kunsinni C2C ta’ rigali b’valur ta’ mhux aktar minn EUR 45, kif
stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/79/KE, tibqa’ applikabbli. Dawn il-kunsinni huma ta’ natura okkażjonali u
fihom biss oġġetti maħsuba għall-użu personali jew tal-familja mill-konsenjatarji, u jintbagħtu mingħajr
korrispettiv jew ħlas ta’ kwalunkwe tip.

1
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matul xahar partikolari. Dan il-ħlas globali jrid isir sal-iskadenza applikabbli għallħlas tad-dazju fuq l-importazzjoni f’konformità mal-KDU lill-awtoritajiet tattaxxa/doganali kompetenti.
b. L-elenkar ta’ kull xahar tal-valur totali tal-importazzjonijiet għal kull numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS
L-Istati Membri jridu jikkompilaw lista ta’ kull xahar għal kull numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS tal-valur totali tal-importazzjonijiet li jkunu saru
fit-territorju tagħhom, li għalihom ikun ġie pprovdut numru ta’ identifikazzjoni validu
tal-VAT tal-IOSS mal-importazzjoni. Għal dan l-għan, se tintuża s-sistema ta’
Sorveljanza tal-Kummissjoni. Għalhekk, l-awtoritajiet doganali jridu jibagħtu
regolarment id-data rilevanti kollha mid-dikjarazzjonijiet doganali lis-Sorveljanza
sabiex jipproduċu r-rapporti ta’ kull xahar li tirrikjedi l-leġiżlazzjoni tal-VAT. Lawtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri se jiksbu aċċess għar-rapporti tal-IOSS ta’ kull
xahar direttament mis-Sorveljanza.
Huma se jużaw tali informazzjoni għal skopijiet ta’ kontroll, billi jqabblu l-valur
ipprovdut hawnhekk ma’ dak iddikjarat fid-denunzja tal-VAT sottomessa middetentur tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS.
1.2.

Dispożizzjonijiet doganali rilevanti

It-tneħħija tal-limitu tal-VAT fuq l-importazzjoni ta’ EUR 10/22 kif stipulat filpakkett dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku hija bla dubju l-bidla bl-akbar impatt
fuq il-formalitajiet doganali kemm għall-amministrazzjonijiet kif ukoll għall-operaturi
ekonomiċi. B’riżultat ta’ din id-dispożizzjoni, il-merkanzija kummerċjali kollha
importata fl-UE, irrispettivament mill-valur tagħha, hija soġġetta għall-VAT mill1 ta’ Lulju 2021.
L-implimentazzjoni tal-pakkett dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku kienet teħtieġ
emendi fil-leġiżlazzjoni doganali. Sabiex jiġi żgurat il-ġbir tal-VAT għall-merkanzija
kollha importata minn pajjiż terz fl-UE, trid tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali
għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera anki għal kunsinni b’valur intrinsiku ta’ mhux
aktar minn EUR 150. Barra minn hekk, bl-għan li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi
bejn l-operaturi ekonomiċi b’attivitajiet kummerċjali komparabbli, il-qafas tal-KDU
ġie emendat bl-għan li jiġu stabbiliti l-istess drittijiet u obbligi għall-persuni kollha
(jiġifieri l-Artikolu 143a tal-AD-KDU u l-kolonna H7 fl-Anness B).
Il-possibbiltajiet biex jiġu ddikjarati l-LVCs għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera
mid-dħul fis-seħħ tar-regoli dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku huma elenkati
taħt it-taqsima 2.1 tal-Kapitolu 2.
Fir-rigward tal-obbligu li tiġi pprovduta lista ta’ kull xahar tal-valur totali talimportazzjonijiet għal kull numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS, l-AI-KDU
9

ġie emendat bl-għan li jipprovdi l-bażi ġuridika għall-ġbir u l-iskambju talinformazzjoni rilevanti dwar il-VAT fis-Sorveljanza (l-Artikolu 55 u l-Annessi 21-01,
21-02 u 21-03 2tal-AI-KDU).
Aktar emendi fl-AD-KDU u l-AI-KDU kienu maħsuba biex jissimplifikaw ilformalitajiet doganali relatati u biex jaġġustaw ċerti dispożizzjonijiet għar-regoli lġodda dwar il-VAT. Huma jkopru dawn li ġejjin:
1) L-uffiċċju doganali kompetenti għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-LVC
meta ma jintużax l-IOSS – l-Artikolu 221(4) tal-AI-KDU,
2) Il-miżuri tranżitorji għall-applikazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali tal-LVC meta laġġornament tas-sistemi nazzjonali tal-IT ma jkunx lest qabel l-1 ta’ Lulju 2021 –
l-Artikolu 143a (3) tal-AD-KDU,
3) Il-miżuri tranżitorji għall-operaturi postali meta d-data elettronika bil-quddiem ma
tkunx disponibbli – l-Artikolu 138(f) u l-Artikolu 141(3) tal-AD-KDU u meta lIOSS jew l-iskemi tal-Arranġamenti Speċjali ma jintużawx.

1.3.

Definizzjonijiet u kunċetti doganali ewlenin
1.3.1. Valur intrinsiku

Ir-regoli ġodda dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku introduċew skemi speċjali
għall-kalkolu tal-VAT fuq l-importazzjoni għall-merkanzija f’kunsinni b’valur ta’
mhux aktar minn EUR 150. Il-kunċett applikat segwa l-limitu tal-eżenzjoni middazju doganali għal kunsinni ta’ valur negliġibbli skont ir-Regolament dwar lEżenzjoni mid-Dazji (ir-Regolament (KE) Nru 1186/2009 – “DRR”). Barra minn
hekk, minn Lulju 2021, se jkun meħtieġ li l-Istati Membri jintegraw mekkaniżmu ta’
validazzjoni fis-sistema tal-ipproċessar tad-dikjarazzjonijiet (Sistemi Nazzjonali talImportazzjoni) biex jivverifikaw jekk id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera ta’ ċerti kunsinni ta’ valur baxx (is-sett ta’ data H7 fl-Anness B
tal-AD-KDU) hijiex applikata b’mod leġittimu.
Meta jitqies dak kollu li ntqal hawn fuq, il-leġiżlazzjoni doganali introduċiet
definizzjoni legalment vinkolanti għal dan it-terminu li tissalvagwardja limplimentazzjoni armonizzata fl-UE kollha u tibni fuq l-approċċ li ntuża għal-limitu
tal-eżenzjoni mid-dazju doganali. Din id-definizzjoni tapplika għall-implimentazzjoni
tal-limitu ta’ EUR 150 kemm għal skopijiet doganali kif ukoll ta’ VAT,
irrispettivament mill-iskema tal-VAT użata.
L-Artikolu 1(48) tal-AD-KDU jistabbilixxi li “valur intrinsiku” jfisser:

Fiż-żmien meta ġie ffinalizzat id-dokument ta’ gwida mill-PG, l-emenda fl-AI-KDU biex jiġi introdott lAnness 21-03 kienet għadha ma ġietx adottata.
2
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(a)
għall-merkanzija kummerċjali: il-prezz tal-merkanzija nnifisha meta tinbiegħ
għall-esportazzjoni lejn it-territorju doganali tal-Unjoni, esklużi l-ispejjeż tat-trasport
u tal-assigurazzjoni, sakemm ma jkunux inklużi fil-prezz u ma jkunux indikati
separatament fuq il-fattura, u kwalunkwe taxxa u imposta oħra kif aċċertabbli millawtoritajiet doganali minn kwalunkwe dokument(i) rilevanti;
(b)
għall-merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali: il-prezz li kien jitħallas
għall-merkanzija nnifisha li kieku nbiegħet għall-esportazzjoni lejn it-territorju
doganali tal-Unjoni;”
Eżempji dwar il-kalkolu tal-valur intrinsiku huma inklużi fit-taqsima 2.2.1 talKapitolu 2 dwar id-D.E. 14 14 000 000.
Kwalunkwe spiża relatata oħra, minbarra tat-trasport u tal-assigurazzjoni, li ma
tirriflettix il-valur tal-merkanzija nnifisha, trid tiġi eskluża wkoll mill-valur intrinsiku,
kull meta tiġi indikata separatament u b’mod ċar fil-fattura (pereżempju, l-ispejjeż talgħodda, il-miżati tal-liċenzja, it-taxxa fuq l-esportazzjoni, eċċ.).
Il-frażi “taxxi u imposti oħrajn” tirreferi għal kwalunkwe taxxa jew imposta li tiġi
imposta fuq il-bażi tal-valur tal-merkanzija jew flimkien ma’ taxxa jew imposta
applikata għal tali merkanzija.
Fir-rigward tal-merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali, jenħtieġ li d-definizzjoni
tinftiehem ukoll bl-istess mod bħal dik għall-merkanzija kummerċjali, jiġifieri l-valur
tal-merkanzija nnifisha, esklużi kwalunkwe spejjeż, taxxi jew imposti oħrajn diġà
msemmija taħt l-ittra a tal-Artikolu 1(48) tal-AD KDU.
1.3.2. Kunsinna waħda u kunsinna ta’ valur baxx (LVC)
Fir-rigward tal-Artikolu 23(1) tad-DRR li jiddefinixxi l-“kunsinni ta’ valur
negliġibbli”, il-kunsinni ta’ valur baxx fihom merkanzija li l-valur intrinsiku tagħha
fl-importazzjoni ma jkunx ta’ aktar minn EUR 150.
Fir-rigward tat-terminu “kunsinna”, il-merkanzija mibgħuta fl-istess ħin mill-istess
konsenjatur lill-istess konsenjatarju u koperta mill-istess kuntratt tat-trasport
(pereżempju, polza tal-vjeġġ bl-ajru maħruġa minn spedizjonier, il-barcode S10)
għandha titqies bħala “kunsinna” waħda.
Konsegwentement, il-merkanzija mibgħuta mill-istess konsenjatur lill-istess
konsenjatarju li ġiet ordnata u ttrasportata separatament, anki jekk tasal fl-istess jum
iżda bħala pakketti separati, lill-operatur postali jew lit-trasportatur express fiddestinazzjoni, jenħtieġ li titqies bħala kunsinni separati. Bl-istess mod, jenħtieġ li lmerkanzija koperta minn dik l-ordni mqiegħda mill-istess persuna, iżda mibgħuta
separatament, titqies bħala kunsinni separati.
Madankollu, jenħtieġ li tali definizzjoni tapplika mingħajr preġudizzju għaddispożizzjonijiet li jirregolaw il-kontrolli doganali (l-Artikolu 46 tal-KDU). L11

awtoritajiet doganali jistgħu jwettqu kwalunkwe kontroll li jqisu li huwa meħtieġ
sabiex jiżguraw il-konformità mar-regoli doganali u, fl-aħħar mill-aħħar,
jiggarantixxu r-riżorsi proprji tradizzjonali (TOR) finanzjarji tal-Unjoni.
Xi eżempji huma pprovduti taħt il-Kapitolu 4 tan-Noti ta’ Spjegazzjoni, il-punti 22 sa
27.
1.3.3. Kunsinni postali
Kif stabbilit fl-Artikolu 1(24) tal-AD-KDU, il-kunsinna postali fiha merkanzija li
tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
-

Minbarra oġġetti ta’ korrispondenza 3,
Li jinsabu f’pakkett postali jew f’pakkett u
Imwassla taħt ir-responsabbiltà ta’operatur postali jew minnu f’konformità maddispożizzjonijiet tal-Unjoni Postali Universali (UPU).

Għall-finijiet ta’ kompletezza, l-Artikolu 1(25) tal-AD-KDU jiddefinixxi l-operatur
postali bħala “operatur stabbilit fi Stat Membru u maħtur minnu biex jipprovdi sservizzi internazzjonali rregolati mill-UPU”.
1.3.4. Kunsinna express
Fl-2020, emenda fl-AD-KDU introduċiet definizzjoni ta’ merkanzija f’kunsinni
express fl-Artikolu 1(46) tiegħu: “kunsinna express tfisser oġġett individwali mwassal
minn jew taħt ir-responsabbiltà ta’ trasportatur express”.
Barra minn hekk, l-Artikolu 1(47) tal-AD-KDU jiddefinixxi “trasportatur express”
bħala operatur li jipprovdi servizzi integrati ta’ ġbir, trasport, żdoganar tal-merkanzija
u konsenja rapidi/definiti fil-ħin ta’ pakkett(i) waqt li jsegwi fejn jinsab(u) tali oġġetti
u jżomm kontroll fuqhom tul il-provvista tas-servizz.
1.3.5. Tranżitu postali
Tranżitu postali huwa definit fil-“Parti I, it-taqsima 4.2.6. Pakketti postali” talManwal
tat-Tranżitu:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/transit_manual_mt.pdf
i.
Tranżitu magħluq
Il-vjeġġi bil-posta jitqiesu fi tranżitu magħluq meta l-kontejners jintbagħtu lil operatur
ta’ tranżitu deżinjat biex jitwasslu b’rotta alternattiva għand l-operatur deżinjat taddestinazzjoni fl-istess ħin, iżda f’reċipjenti separati, bħala l-kontejners tal-operatur ta’
Dan id-dokument ta’ gwida ma jittrattax il-formalitajiet doganali relatati ma’ oġġetti ta’ korrispondenza.
Minflok, tista’ tinstab spjegazzjoni dettaljata fil-punt 3 tal-Parti E tad-Dokument ta’ Gwida dwar l-Importazzjoni
u d-Dħul fil-KDU.
3
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tranżitu deżinjat. Bħala regola ġenerali, l-operaturi tal-oriġini u ta’ tranżitu deżinjati
jikkonsultaw ma’ xulxin għal arranġamenti li jikkonċernaw tranżitu f’posta magħluqa.
ii.
Tranżitu miftuħ
It-Tranżitu Miftuħ jintuża meta l-volumi ma jiġġustifikawx dispaċċ magħluq. Loġġetti (ittri magħquda, pakketti) lejn pajjiż tad-destinazzjoni jiġu inklużi ġewwa
reċipjenti (normalment boroż) mibgħuta lil operatur deżinjat minn parti terza (ta’
tranżitu).
L-operatur ta’ tranżitu deżinjat imbagħad jinkludi l-posta fi tranżitu miftuħ firreċipjenti tiegħu flimkien mal-posta tal-oriġini tiegħu stess. Jenħtieġ li l-vjeġġ ta’
tranżitu miftuħ ma jintużax lejn pajjiżi tad-destinazzjoni li għalihom il-piż tal-posta
jaqbeż it-tliet kilogrammi għal kull posta jew għal kull jum (meta jsiru aktar minn
dispaċċ wieħed f’jum), u lanqas jintużaw 4 M-bags.
Bl-istess mod bħal għat-tranżitu magħluq, l-operaturi tal-oriġini u tat-tranżitu
jikkonsultaw ma’ xulxin dwar l-arranġamenti ta’ tranżitu miftuħ.

1.4.

L-iskop u l-kamp ta’ applikazzjoni tad-dokument

Billi l-leġiżlazzjoni doganali biddlet b’mod sinifikanti l-formalitajiet doganali għallimportazzjoni u l-esportazzjoni ta’ kunsinni ta’ valur baxx, huwa importanti ħafna li lpartijiet kollha involuti (bħall-awtoritajiet doganali u tat-taxxa, l-interfaċċji elettroniċi,
in-negozjanti diretti tal-webshop, l-uffiċċji postali u t-trasportaturi express, l-aġenti
doganali, il-fornituri ta’ servizzi loġistiċi u l-importaturi) japplikaw ir-regoli rilevanti
b’mod korrett u uniformi madwar l-UE.
Id-dokument ta’ gwida preżenti għandu l-għan li jikkomplementa n-Noti ta’
Spjegazzjoni dwar il-VAT, b’mod partikolari l-Kapitolu 4 tiegħu dwar l-iskema ta’
importazzjoni bi kjarifiki u eżempji dwar il-formalitajiet doganali applikabbli għallbejgħ mill-bogħod ta’ kunsinni B2C ta’ valur baxx importati minn pajjiżi terzi jew
territorji terzi.
Il-Grupp ta’ Proġetti ta’ Dwana 2020 dwar il-Formalitajiet Doganali tal-Importazzjoni
u l-Esportazzjoni relatati ma’ Kunsinni ta’ Valur Baxx, li ġabar rappreżentanti talpartijiet interessati kollha msemmija hawn fuq, irċieva l-kompitu li jabbozza Gwida
ċara dwar dan is-suġġett. Il-kontenut ta’ dan id-dokument jirrifletti l-eżitu tal-ħidma
tagħhom li ġiet approvata mit-Taqsima tal-Leġiżlazzjoni Doganali Ġenerali tal-Grupp
ta’ Esperti Doganali (CEG-GEN).

M-bag hija xkora diretta ta’ materja stampata li tintbagħat lil destinatarju barrani wieħed f’indirizz wieħed.
Hija għandha titqies bħala kunsinna postali (u mhux bħala reċipjent). Mill-2019, l-M-bags saru soġġetti għal
Data Elettronika bil-Quddiem.
4
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2.

IL-FORMALITAJIET
VALUR BAXX
2.1.

TAL-IMPORTAZZJONI

GĦAL

KUNSINNI

TA’

Ħarsa ġenerali lejn l-għażliet differenti għas-CD għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera ta’ LVC

Ġeneralment, l-għażla tad-dikjarazzjoni doganali tibqa’ tal-persuna li tissottometti ddikjarazzjoni u tiddependi mir-rekwiżiti legali u/jew id-disponibbiltà tal-elementi taddata meħtieġa għal kull waħda mis-soluzzjonijiet li ġejjin.
Ħarsa ġenerali lejn id-dikjarazzjonijiet doganali possibbli differenti għal dan l-għan
tista’ tinstab fl-Anness 1.

2.2.

Dikjarazzjoni doganali b’sett ta’ data H7 (l-Artikolu 143a tal-AD-KDU)

Previst fl-Artikolu 143a tal-AD-KDU, l-hekk imsejjaħ sett ta’ data mnaqqas ħafna fih
sett ta’ rekwiżiti ta’ data maħsuba biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-aspetti
doganali tal-pakkett dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku.
2.2.1. “Sett ta’ Data Mnaqqas Ħafna (SRDS)” - il-kolonna H7 tal-Anness B talAD-KDU
2.2.1.1.Il-kamp ta’ applikazzjoni u r-rwol
Il-kontenut dettaljat (sett ta’ data) ta’ din id-dikjarazzjoni doganali partikolari huwa definit flAnness B tal-AD-KDU taħt il-kolonna H7 5.
Sommarju:
Jistgħu jintużaw id-dikjarazzjonijiet doganali li fihom is-sett ta’ data H7
- minn kwalunkwe persuna 6
- għall-merkanzija mibgħuta f’kunsinni B2C, B2B jew C2C sa valur intrinsiku ta’
EUR 150 soġġetti għal eżenzjoni mid-dazju doganali f’konformità mal-Artikolu 23(1)
tad-DRR jew f’kunsinni C2C sa valur intrinsiku ta’ EUR 45 soġġetti għal eżenzjoni
mid-dazju doganali f’konformità mal-Artikolu 25(1) tad-DRR u
- għall-IOSS, l-arranġamenti speċjali jew il-mekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT
fuq l-importazzjoni.
Eċċezzjonijiet/merkanzija eskluża: merkanzija soġġetta għal projbizzjonijiet u restrizzjonijiet
(għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara t-taqsima 2.2.3).
Għall-fini ta’ dan id-dokument, referenza għall-H7 fiha l-elementi tad-data kif previsti fl-Anness B rivedut li
għadu mhux adottat fil-ħin tal-abbozzar tad-dokument ta’ gwida.
6
Madankollu, fil-kuntest tal-arranġamenti speċjali, id-dikjarazzjoni doganali b’sett ta’ data H7 tista’ tintuża biss
mill-persuna li tippreżenta l-merkanzija lid-dwana.
5
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L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użu tad-dikjarazzjoni doganali b’sett ta’ data H7 filkuntest tal-kummerċ ma’ territorji fiskali speċjali, f’konformità mal-Artikolu 134(1) tal-ADKDU.
Jekk il-kundizzjonijiet għall-użu tas-CD rispettiva għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera talmerkanzija jiġu ssodisfati, huwa f’idejn il-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni li tagħżel iddikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data xieraq għall-ikklerjar tal-importazzjoni tal-LVC (H7,
I1, H1 jew, jekk ikun applikabbli, is-sett ta’ data H6).
2.2.1.2.Gwida dwar ċerti elementi tad-data fil-kuntest tad-dikjarazzjoni doganali
H7
(a) E.D. 11 10 000 000 Kodiċijiet ta’ proċedura addizzjonali
In-nota għal dan l-E.D. tispeċifika: Daħħal il-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni jew il-kodiċi talproċedura addizzjonali kif previst mill-Istat Membru kkonċernat.
Il-kodiċijiet rilevanti tal-Unjoni li għandhom jintużaw taħt dan l-element tad-data huma:
(a) C07 – Kunsinni ta’ valur negliġibbli
(b) C08 – Kunsinni mibgħuta minn individwu privat lil ieħor
(c) F48 – Importazzjoni taħt l-iskema speċjali għall-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija
importata minn pajjiżi terzi jew territorji terzi stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 6
tat-Titolu XII tad-Direttiva 2006/112/KE (każijiet ta’ IOSS) u
(d) F49 – Importazzjoni taħt l-arranġamenti speċjali għad-dikjarazzjoni u l-ħlas tal-VAT
fuq l-importazzjoni stabbiliti fil-Kapitolu 7 tat-Titolu XII tad-Direttiva 2006/112/KE
(każijiet ta’ Arranġamenti Speċjali).
Billi l-kodiċi “C08” jindirizza l-kunsinni C2C, huwa ma jistax jintuża flimkien ma’
kwalunkwe wieħed mill-kodiċijiet “F” imsemmija hawn fuq (F48 u F49). In-numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS huwa pprovdut fl-E.D. 13 16 000 000, imbagħad jistgħu
jintużaw biss il-kodiċijiet tal-proċedura addizzjonali C07 u F48.
Eżempji:
a) Kunsinna b’IOSS u valur intrinsiku ta’ EUR 130:
Kodiċijiet li għandhom jiġu indikati taħt 11 10 000 000: C07 u F48.
b) Kunsinna mingħajr IOSS iżda li għandha tiġi ddikjarata bl-użu tal-arranġamenti
speċjali:
Kodiċijiet li għandhom jintużaw taħt 11 10 000 000: C07 u F49
c) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor b’valur ta’ EUR 30:
Kodiċi li għandu jintuża taħt 11 10 000 000: C08
d) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor b’valur intrinsiku ta’ EUR 130:
Kodiċi li għandu jintuża taħt 11 10 000 000: C07.
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e) Kunsinna b’valur intrinsiku ta’ EUR 130 taħt l-iskema standard tal-VAT fuq limportazzjoni (l-ebda IOSS), inklużi l-kunsinni B2B: Kodiċi li għandu jintuża taħt
11 10 000 000: C07
f) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor, li fiha żewġ oġġetti, b’valur totali ta’
EUR 50 (oġġett 1: EUR 20, oġġett 2: EUR 30):
g) Kodiċi li għandu jintuża taħt 11 10 000 000: oġġett 1, EUR 20 C07; oġġett 2,
EUR 30: C07
(b) E.D.12 01 000 000 Dokument preċedenti
L-iskop tal-E.D. 12 01 000 000 huwa li tiġi stabbilita konnessjoni bejn id-diversi formalitajiet
doganali u li tkun tista’ ssir it-traċċabbiltà tal-merkanzija għal finijiet doganali. Dan
jippermetti lid-dwana tivverifika li l-merkanzija tkun ikkonformat mal-formalitajiet tad-dħul
u tal-importazzjoni. Dan jirrikjedi li tiddaħħal ir-referenza għal dokument preċedenti,
pereżempju, għad-dikjarazzjoni tal-ħażna temporanja jew għall-ENS fil-każ ta’ dikjarazzjoni
doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera. In-nota [72] f’qiegħ il-paġna 7 fl-Anness B talAD tippermetti r-rinunzja ta’ din ir-referenza, f’każ li s-sistema tal-ipproċessar taddikjarazzjoni tal-iSM tkun tista’ tagħmel dik il-konnessjoni abbażi ta’ informazzjoni oħra
(pereżempju, in-numru tad-dokument tat-trasport) disponibbli fid-dikjarazzjoni doganali.
F’dan il-każ, l-identifikatur tad-dokument preċedenti jista’ jiġi rrinunzjat u, minflok, jista’
jintuża n-numru tad-dokument kif indikat fl-E.D. 12 05 000 000 għall-identifikazzjoni talformalitajiet preċedenti, l-aktar fil-każ tal-Istati Membri li għandhom sistema integrata tal-IT
għad-dħul u l-importazzjoni u f’sitwazzjonijiet fejn l-ENS tiġi ppreżentata fl-Istat Membru
tal-importazzjoni.
(c) E.D. 12 03 000 000 Dokumenti ta’ sostenn
Dan l-element ta’ data fih in-numru ta’ identifikazzjoni jew ta’ referenza ta’ kwalunkwe
dokument nazzjonali, internazzjonali jew tal-Unjoni (bħall-fattura), ċertifikati u liċenzji li
jappartjenu għall-merkanzija koperta mid-dikjarazzjoni.
(d) E.D. 12 05 000 000 Dokument tat-trasport
Dan l-element tad-data jinkludi t-tip u r-referenza tad-dokument tat-trasport. Għal kunsinni
ta’ valur baxx, ir-referenza għad-dokument tat-trasport ipprovdut f’dan l-element ta’ data
tista’, f’ċerti sitwazzjonijiet, twassal għar-rinunzja tar-referenza għad-dokument preċedenti
(ara n-nota [72] f’qiegħ il-paġna b’rabta mal-E.D. 12 01 000 000 fl-Anness B tal-AD).

7

L-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw dan l-obbligu jekk is-sistemi tagħhom jippermettulhom jiddeduċu din linformazzjoni awtomatikament u mingħajr ambigwità minn informazzjoni xi mkien ieħor fid-dikjarazzjoni.
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It-trasportaturi express ġeneralment jipprovdu n-numru tal-AWB bħala dokument tat-trasport.
Dan huwa identifikatur uniku għal kunsinna partikolari u jista’ jintuża għat-tfittxija fi
kwalunkwe waħda mis-sistemi (nazzjonali u trans-Ewropej) biex tiġi rintraċċata l-istorja talkunsinna.
L-operaturi postali jużaw il-barcode S10 għall-fini tal-E.D. 12 01 000 000. Tali numru
jippermetti t-traċċabbiltà ta’ kunsinna postali speċifika.
(e) E.D. 12 08 000 000 Numru ta’ referenza tal-UCR
Dan l-element tad-data jikkonċerna n-numru ta’ referenza kummerċjali uniku assenjat millbejjiegħ għat-tranżazzjoni jew għall-ordni inkwistjoni. Huwa jista’ jieħu l-forma ta’ kodiċijiet
tad-WCO (ISO 15459) jew l-ekwivalenti.
Huwa jipprovdi aċċess għad-data kummerċjali sottostanti ta’ interess għad-dwana li tista’
tiffaċilita u tħaffef kwalunkwe attività ta’ kontroll potenzjali. Għalhekk, huwa rrakkomandat
li dan l-element tad-data jiġi pprovdut kull meta jkun possibbli. Dan l-E.D. huwa fakultattiv
għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali. In-nota għal dan l-E.D. tispeċifika li din
l-entrata tista’ tintuża għall-indikazzjoni tal-identifikatur tat-tranżazzjoni, jekk il-merkanzija
tiġi ddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt l-iskema speċjali għall-bejgħ millbogħod ta’ merkanzija importata minn pajjiżi u territorji terzi stabbiliti fit-Taqsima 4 talKapitolu 6 tat-Titolu XII tad-Direttiva 2006/112/KE. Madankollu, minħabba li hija
fakultattiva, din l-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta irrispettivament mill-mekkaniżmu għallġbir tal-VAT fuq l-importazzjoni użat.
Huwa importanti li wieħed jinnota li dan l-identifikatur tat-tranżazzjoni mhuwiex identiku
għan-numru tad-dokument tat-trasport (pereżempju, in-numru tal-AWB għall-kunsinni
express jew il-barcode S10 għall-kunsinni postali), li huwa numru allokat għall-kunsinna
mill-operatur tat-trasport.
L-identifikatur tat-tranżazzjoni lanqas ma huwa identiku għan-numru ta’ identifikazzjoni talVAT tal-IOSS, iżda jirreferi għat-tranżazzjoni tal-bejgħ (pereżempju, in-numru tal-ordni) u
ġeneralment jiġi assenjat għal skopijiet kummerċjali mill-bejjiegħ u huwa dan li għandu
jiddetermina l-istruttura tagħhom, madankollu, jenħtieġ li huwa jirrispetta l-format meħtieġ
(an...35). B’hekk, tista’ tintuża firxa waħda ta’ numri, irrispettivament minn liema Stat
Membru jkun l-Istat Membru tal-konsum u/jew l-Istat Membru tal-importazzjoni.
Fil-każ ta’ ordnijiet raggruppati, l-identifikatur tat-tranżazzjoni, jekk jiġi pprovdut, jirreferi
għall-ordnijiet individwali b’rabta mal-entrata tad-dikjarazzjoni kkonċernata.
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(f) E.D. 13 01 000 000 Esportatur
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li jiddaħħlu l-isem u l-indirizz sħaħ tal-persuna li tkun qed
tikkonsenja l-merkanzija kif stipulat fil-kuntratt tat-trasport mill-parti li tordna t-trasport.
Eżempji:
•

Kunsinna b’diversi oġġetti minn bejjiegħ wieħed li qed jordna wkoll it-trasport: l-isem
u l-indirizz ta’ dik il-persuna (jiġifieri l-bejjiegħ) għandhom jiddaħħlu taħt dan l-E.D.
fil-“livell tal-intestatura” tad-dikjarazzjoni (il-livell tal-Vjeġġ tal-Merkanzija).

•

Kunsinna b’diversi oġġetti minn bejjiegħa differenti mibjugħa fuq l-istess pjattaforma.
It-trasport jiġi organizzat mill-pjattaforma: l-isem u l-indirizz tal-pjattaforma li tordna
t-trasport iridu jiddaħħlu taħt dan l-E.D. fil-“livell tal-intestatura” tad-dikjarazzjoni (illivell tal-Vjeġġ tal-Merkanzija).

•

Diversi oġġetti minn bejjiegħa differenti mibjugħa fuq l-istess pjattaforma fejn ittrasport jiġi organizzat minn kull bejjiegħ individwali: l-oġġetti jaslu bħala kunsinni
individwali u jkunu soġġetti għal dikjarazzjonijiet doganali separati. L-isem u lindirizz tal-persuna kkonċernata (jiġifieri l-bejjiegħ rispettiv) li tordna t-trasport iridu
jiddaħħlu taħt dan l-E.D. fir-rigward ta’ kull waħda mill-kunsinni kull darba fil-“livell
tal-intestatura” tad-dikjarazzjoni doganali (il-livell tal-Vjeġġ tal-Merkanzija).

(g) E.D. 13 04 000 000 Importatur
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li jiddaħħlu l-isem u l-indirizz tal-parti li lilha tiġi
effettivament ikkonsenjata l-merkanzija (jiġifieri n-negozju tal-konsenjatarju finali jew
individwu privat).
(h) E.D. 13 04 017 000 Nru. tal-ID tal-Importatur
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li jiddaħħal in-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti li lilha tiġi
effettivament ikkonsenjata l-merkanzija.
Daħħal in-numru EORI tal-persuna kkonċernata kif imsemmi fl-Artikolu 1(18) tal-AD-KDU.
Meta l-importatur ma jkollux numru EORI, l-amministrazzjoni doganali tista’ tassenjalu
numru ad hoc għad-dikjarazzjoni kkonċernata.
Meta l-importatur ma jkunx irreġistrat fl-EORI, minħabba li ma jkunx operatur ekonomiku
jew ma jkunx stabbilit fl-Unjoni, għandu jiddaħħal in-numru meħtieġ mil-leġiżlazzjoni talIstat Membru kkonċernat.
In-nota għandha tinqara flimkien man-nota 8 f’qiegħ il-paġna fl-Anness B tal-AD: Għandha
tiġi pprovduta biss meta tkun disponibbli.
Eżempji:
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•

Għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali H7 fl-Istat Membru “A” u limportatur (jiġifieri l-konsenjatarju) huwa individwu privat. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali
f’dak l-Istat Membru ma tirrikjedix li individwu privat jirreġistra għall-EORI. F’dan
il-każ, l-E.D. 13 04 017 000 jitħalla vojt jew jimtela skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali
ta’ dak l-Istat Membru, diment li l-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni jkollha linformazzjoni disponibbli fil-ħin tas-sottomissjoni tagħha.

•

Għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali H7 fl-Istat Membru “B” u limportatur (jiġifieri l-konsenjatarju) huwa individwu privat. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali
f’dak l-Istat Membru tirrikjedi li individwi privati jirreġistraw għall-EORI. F’dan ilkaż, in-numru EORI tal-individwu privat jiddaħħal fl-E.D. 13 04 017 000, diment li nnumru EORI jkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-ħin tassottomissjoni tagħha.

Dan ta’ hawn fuq huwa validu, irrispettivament mill-mekkaniżmu għall-ġbir tal-VAT użat
għall-ġbir tal-VAT fuq l-importazzjoni (IOSS, arranġamenti speċjali jew il-mekkaniżmu
standard għall-ġbir tal-VAT).
Madankollu, l-Istati Membri li jirrikjedu l-użu ta’ identifikatur għal individwi privati
f’konformità mal-Artikolu 6(1)(b) tal-AD jistgħu jkomplu jagħmlu dan. L-Istati Membri fejn
tali reġistrazzjoni ma tkunx meħtieġa ma jenħtieġx li jintroduċu obbligi ġodda għall-fini talimplimentazzjoni tas-sett ta’ data H7 fis-sistema tal-importazzjoni nazzjonali tagħhom.
(i) E.D. 13 05 000 000 Dikjarant
It-Taqsima 2.2.2 tipprovdi spjegazzjonijiet dettaljati dwar dan l-element ta’ data.
(j) E.D. 13 16 000 000 Numru ta’ identifikazzjoni tar-referenzi fiskali
addizzjonali
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li jiġi pprovdut in-numru ta’ identifikazzjoni speċjali talVAT tal-IOSS attribwit għall-użu tal-IOSS, meta l-merkanzija tiġi ddikjarata għar-rilaxx
għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt l-iskema speċjali għall-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija
importata minn pajjiżi terzi jew territorji terzi stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 6 tatTitolu XII tad-Direttiva 2006/112/KE.
In-nota għandha tinqara flimkien man-nota 55 f’qiegħ il-paġna fl-Anness B tal-AD: Din linformazzjoni għandha tiġi pprovduta biss fil-każ li l-merkanzija tiġi importata taħt l-iskema
speċjali (każ tal-IOSS).
In-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS għandu jkun disponibbli għall-awtoritajiet
doganali l-aktar tard fid-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera. Fil-każ
ta’ kunsinni postali, tali numru jista’ jiġi inkluż fil-messaġġ tal-ITMATT sabiex jiġi ffaċilitat
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l-ipproċessar tad-data.
Dan huwa l-element tad-data li taħtu n-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS se jkollu
jiġi ddikjarat flimkien mal-kodiċi tar-rwol FR5 li jirreferi għall-Bejjiegħ (IOSS).
Jista’ jiġi ddikjarat numru ta’ identifikazzjoni wieħed biss tal-VAT tal-IOSS għal kull
kunsinna u dan għandu jiġi pprovdut fil-livell tal-Vjeġġ tal-Merkanzija, jiġifieri huwa
rilevanti għad-dikjarazzjoni kollha. B’hekk, dikjarazzjoni doganali ma jistax ikun fiha taħlita
ta’ merkanzija tal-IOSS u mhux tal-IOSS.
(k) E.D. 14 03 040 000 Bażi għat-taxxa
Dan l-E.D. mhuwiex meħtieġ għas-CD b’sett ta’ data H7, li jfisser li ma għandux jiġi
ddikjarat/ipprovdut mill-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali.
Madankollu, din l-informazzjoni għandha tiġi trażmessa fis-sistema ta’ Sorveljanza misSistema Nazzjonali tal-Importazzjoni (NIS). Għalhekk, l-NIS ta’ kull SM għandha:
•

tikkalkula l-E.D. 14 03 040 000 Il-bażi għat-taxxa abbażi tal-E.D. 14 14 000 000 u
14 15 000 000; u, jekk applikabbli,

•

tikkonverti l-munita tal-fattura fil-munita
D.E. 14 15 000 000/oġġett) x 14 09 000 000.

nazzjonali

(E.D. 14 14 000 000

+

(l) E.D. 14 14 000 000 Valur intrinsiku
In-nota għal dan l-E.D. jirrikjedi li jiddaħħal il-valur intrinsiku tal-merkanzija għal kull
oġġett fil-munita tal-fattura.
E.D. 14 14 000 000 huwa obbligatorju għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali.
E.D. 14 14 000 000 jintuża biss fil-kuntest tad-dikjarazzjoni doganali H7. Fil-każ ta’
dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data sħiħ (H1) jew dikjarazzjoni simplifikata (I1), il-valur
intrinsiku tal-merkanzija jrid jiġi indikat fl-E.D. 14 08 000 000 Prezz/ammont tal-oġġett. Filkaż ta’ dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data mnaqqas għall-merkanzija f’kunsinni postali
(H6), E.D. 14 12 000 000 Il-valur postali jrid jintuża għall-fini tal-valur intrinsiku talmerkanzija.
Fil-każ tal-IOSS, huwa rrakkomandat li l-ammont tal-VAT dejjem jiġi indikat separatament
fuq il-fattura sabiex ikunu jistgħu jsiru l-identifikazzjoni tal-valur intrinsiku u l-kalkolu talbażi għat-taxxa għar-rapportar dwar is-Sorveljanza.
Eżempju 1: valur intrinsiku ta’ EUR 140 (il-VAT eskluża u l-ebda spiża oħra
pprovduta)
Nru.
tal-

Denominazzjoni tal-prodott

Prezz

VAT

Prezz totali
20

oġġett
1

Kowt tax-xitwa

EUR 140

EUR 28

EUR 168

Eżempju 2: valur intrinsiku ta’ EUR 140 (il-VAT eskluża u l-ispejjeż tat-trasport
indikati separatament)
Nru.
taloġġett
1
2

Denominazzjoni tal-prodott

Prezz

VAT

Prezz totali

Kowt tax-xitwa
Tariffa tat-trasport

EUR 140
EUR 15

EUR 28
EUR 3

EUR 168
EUR 18

Eżempju 3: valur intrinsiku ta’ EUR 140 (il-VAT eskluża u l-ispejjeż tat-trasport
indikati separatament)
Nru.
talentrata
1
2
3

Denominazzjoni tal-prodott

Prezz

VAT

Prezz totali

Kowt tax-xitwa
T-shirt
Tariffa tat-trasport

EUR 120
EUR 20
EUR 15

EUR 24
EUR 4
EUR 3

EUR 144
EUR 24
EUR 18

Eżempju 4: valur intrinsiku ta’ EUR 160 (il-VAT eskluża u l-ebda spiża oħra
indikata separatament fuq il-fattura)
Nru.
talentrata
1

Denominazzjoni tal-prodott

Prezz

VAT

Prezz totali

Kowt tax-xitwa

EUR 160

EUR 32

EUR 192

Billi l-valur intrinsiku fl-eżempju 4 huwa ta’ aktar minn EUR 150, id-dikjarazzjoni
bis-sett ta’ data H7 ma tistax tintuża għad-dikjarazzjoni ta’ din il-merkanzija. Minflok
trid tintuża jew dikjarazzjoni doganali standard (H1 jew H6 esklussivament għalloperaturi postali) jew inkella dikjarazzjoni doganali ssimplifikata (I1).
(m) E.D. 14 15 000 000 L-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni lejn iddestinazzjoni
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li jiddaħħlu l-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni salpost tad-destinazzjoni finali fil-munita tal-fattura.”
E.D. 14 15 000 000 huwa obbligatorju għall-persuna li tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali.
Madankollu, f’konformità man-nota introduttorja (3) tal-Anness B tat-Titolu I tal-Kapitolu I
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tal-AD-KDU, din id-data tinġabar biss meta ċ-ċirkostanzi jiġġustifikawha. Barra minn hekk,
in-nota introduttorja (6) tista’ tkun rilevanti wkoll f’dan il-kuntest. Hija tispeċifika li d-data
pprovduta mid-dikjarant(a) għandha tkun ibbażata fuq l-għarfien tiegħu/tagħha fil-mument
tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni lid-dwana. Madankollu, dan japplika mingħajr
preġudizzju għall-Artikolu 15 tal-KDU.
Eżempji:
•

Il-prezz tal-merkanzija, inklużi l-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni indikati fuq
il-fattura: EUR 120. Fuq il-fattura, l-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni ta’
EUR 20 jissemmew separatament – il-valur intrinsiku li għandu jiġi indikat fl-element
tad-data 14 14 000 000 huwa ta’ EUR 100, filwaqt li l-ispejjeż tat-trasport u talassigurazzjoni lejn id-destinazzjoni finali li għandhom jiġu indikati fl-element taddata 14 15 000 000 huma ta’ EUR 20.

•

Il-prezz totali tal-merkanzija indikat fil-fattura: EUR 120. Ma tissemma l-ebda spiża
tat-trasport jew tal-assigurazzjoni fid-dokumenti ta’ sostenn – il-valur intrinsiku li
għandu jiġi indikat fl-element tad-data 14 14 000 000 huwa ta’: EUR 120. E.D.
14 15 000 000 jitħalla vojt jew jimtela bil-valur “0”, skont is-sistema talimportazzjoni tal-Istat Membru.

(n) E.D. 18 02 000 000 Unitajiet supplimentari
In-nota għal dan l-E.D. tirrikjedi li tiddaħħal, fejn tkun meħtieġa, il-kwantità tal-oġġett
inkwistjoni, espressa fl-unità stipulata fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, kif ippubblikata fitTARIC.
In-nota għandha tinqara flimkien man-nota 56 f’qiegħ il-paġna fl-Anness B tal-AD: Din linformazzjoni hija meħtieġa biss jekk id-dikjarazzjoni tkun tikkonċerna l-merkanzija
msemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009 u/jew fl-Artikolu 2 tadDirettiva tal-Kunsill 2006/79/KE.
Dan ifisser li dan l-element ta’ data huwa meħtieġ biss fil-każ ta’ vjeġġi C2C (individwu
privat lil individwu privat) f’każ li n-natura tal-merkanzija taqa’ taħt ir-restrizzjonijiet talkwantità (prodotti tat-tabakk, alkoħol u xarbiet alkoħoliċi, fwejjaħ u ilmijiet imfewħa).
Eżempju
Tintbagħat kaxxa sigarri bħala rigal.

Kwantità: 10 sigarri huma inklużi fil-kaxxa
Unità supplimentari: 0,01
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(o) E.D. 18 09 056 000 Kodiċi tas-subintestatura tas-Sistema Armonizzata
In-nota għal dan l-E.D. jirrikjedi li jiddaħħal il-kodiċi b’sitt ċifri tan-nomenklatura tasSistema Armonizzata tal-merkanzija ddikjarata.

2.2.2. Min jista’ jkun id-dikjarant?
Id-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 tista’ tiġi ppreżentata minn kwalunkwe persuna
li tissodisfa l-kundizzjonijiet fl-Artikolu 170 tal-KDU. Id-dikjarant jista’ jkun jew limportatur (jiġifieri l-konsenjatarju li ġeneralment ikun, iżda mhux neċessarjament, identiku
għax-xerrej) f’ismu u għan-nom tiegħu jew inkella rappreżentant (jiġifieri l-operatur postali,
it-trasportatur express, l-aġent doganali jew simili) taħt il-kundizzjonijiet ġenerali tal-KDU.
Skont it-tip ta’ rappreżentanza, ir-rappreżentant jista’ jaġixxi f’isem u għan-nom tal-persuna
rrappreżentata (rappreżentanza diretta) jew f’ismu u għan-nom tal-persuna rrappreżentata
(rappreżentanza indiretta).
Mal-iżdoganar tal-merkanzija għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, l-awtoritajiet doganali
jistgħu jitolbu lir-rappreżentant jipprovdi evidenza tal-għoti tas-setgħa tagħhom mill-persuna
rrappreżentata. Ir-rappreżentanti li jonqsu milli jipprovdu tali evidenza jew jonqsu milli
jiddikjaraw li qed jaġixxu bħala rappreżentanti, jitqiesu li qegħdin jaġixxu f’isimhom u għannom tagħhom stess u jridu jġorru r-responsabbiltà sħiħa għad-dikjarazzjoni doganali
kkonċernata.
Sabiex jitħaffef il-proċess tal-iżdoganar tal-merkanzija, tali għoti tas-setgħa jista’ jintalab
mix-xerrej diġà fil-ħin tax-xiri, pereżempju, meta jintgħażlu l-għażliet ta’ konsenja. Huwa
rrakkomandat ukoll li l-għoti tas-setgħa jkopri l-formalitajiet kollha relatati mal-iżdoganar
tal-merkanzija, inklużi l-emendar jew l-invalidazzjoni potenzjali tad-dikjarazzjoni doganali.
Eżempji:
1) Importatur fl-Estonja jordna par żarbun sportiv mingħand bejjiegħ fuq pjattaforma onlajn. Ilkunsinna tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha tal-Artikolu 143a tal-AD-KDU (il-merkanzija
koperta mill-Artikolu 23(1) tad-DRR u mhux soġġetta għall-P&R). Il-merkanzija tiġi
ttrasportata bil-Posta/b’mod Express u meta tasal fl-Estonja, l-importatur jagħżel li
jippreżenta d-dikjarazzjoni doganali f’ismu stess. Għal dan l-iskop, huwa għandu d-dritt li
juża s-CD bis-sett ta’ data H7.
Silta mis-CD:
E.D. 13 04 000 000

Importatur

E.D. 13 05 000 000
E.D. 13 06 000 000

Dikjarant
Rappreżentant

Persuna (privata jew
ġuridika)
Importatur
-
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2) Fit-tieni xenarju, l-importatur jaħtar l-aġent Postali/Express/aġent doganali ieħor biex
jippreżenta d-dikjarazzjoni doganali f’ismu u għan-nom tiegħu => rappreżentanza diretta bilPosta/b’mod Express, li jista’ jagħżel għal dan l-iskop is-CD bis-sett ta’ data H7.
Silta mis-CD:
E.D. 13 04 000 000

Importatur

E.D. 13 05 000 000
E.D. 13 06 000 000

Dikjarant
Rappreżentant

E.D. 13 06 030 000

Status ta’ rappreżentant

Persuna (privata jew
ġuridika)
Importatur
Aġent Postali/Express/aġent
doganali ieħor
Il-kodiċi “2”
(rappreżentanza diretta skont
it-tifsira tal-Artikolu 18(1)
tal-Kodiċi)

3) Fit-tielet xenarju, l-importatur jaħtar aġent Postali/Express/aġent doganali ieħor biex jaġixxi
bħala rappreżentant indirett, li konsegwentement jikklerja l-merkanzija f’ismu stess iżda
għan-nom tal-importatur.
Silta mis-CD:
E.D. 13 04 000 000

Importatur

E.D. 13 05 000 000

Dikjarant

E.D. 13 06 000 000

Rappreżentant

E.D. 13 06 030 000

Status ta’ rappreżentant

Persuna (privata jew
ġuridika)
Aġent Postali/Express/aġent
doganali ieħor
Aġent Postali/Express/aġent
doganali ieħor
Il-kodiċi “3”
(rappreżentanza indiretta
skont it-tifsira talArtikolu 18(1) tal-Kodiċi)

4) Fir-raba’ xenarju, l-aġenti Postali/Express/doganali jonqsu milli jiddikjaraw li huma jaġixxu
bħala rappreżentattivi u, għalhekk, jitqiesu li qegħdin jaġixxu f’isimhom u għan-nom
tagħhom stess, bir-responsabbiltajiet kollha implikati mill-kwalità tad-dikjarant.
Silta mis-CD:
E.D. 13 04 000 000

Importatur

E.D. 13 05 000 000

Dikjarant

Persuna (privata jew
ġuridika)
Aġent Postali/Express/aġent
doganali ieħor
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E.D. 13 06 000 000

Rappreżentant

-

Sabiex tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni, id-data kollha meħtieġa għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera tal-merkanzija trid tkun disponibbli għall-persuna li tippreżenta ddikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni tiġi aċċettata biss meta jkun fiha d-data sħiħa. Meta
jippreżentaw id-dikjarazzjoni għan-nom ta’ persuna oħra, ir-rappreżentanti doganali (inklużi
l-operaturi postali jew it-trasportaturi express jew oħrajn simili) jeħtieġ li jkollhom l-għoti ta’
setgħa (l-Artikolu 19 tal-KDU).
Għall-operaturi ekonomiċi li jaġixxu bħala rappreżentanti doganali fuq bażi regolari, lawtoritajiet doganali jistgħu jwarrbu l-preżentazzjoni ta’ evidenza dokumentata tal-prova talgħoti ta’ setgħa f’kull okkażjoni f’konformità mal-Artikolu 19(3) KDU. Madankollu, jekk ma
jkunx hemm obbligu li tiġi pprovduta l-evidenza, ir-rappreżentant xorta jrid ikollu d-delega li
jaġixxi bħala tali f’isem il-persuna kkonċernata (jiġifieri l-persuna intitolata li tagħti lawtonomizzazzjoni lil persuna oħra biex taġixxi f’isimha, bħall-importatur). Fi kliem ieħor,
il-persuna kkonċernata trid tkun qablet, b’mod espliċitu, li tiġi rrappreżentata, jew titqies li
qablet dwar l-għoti ta’ setgħa wara li tingħata l-opportunità li tesprimi l-fehma tagħha dwar lintenzjoni tagħha li tiddikjara l-prodotti hija stess, jew li taħtar rappreżentant doganali ieħor.
Jekk ir-rappreżentant jonqos milli japprova tali għoti ta’ setgħa, huwa jitqies li jkun qed
jaġixxi f’ismu stess jew għan-nom proprju tiegħu u jrid jerfa’ r-responsabbiltà sħiħa għaddikjarazzjoni doganali kkonċernata.

2.2.3. Liema merkanzija tista’ tiġi ddikjarata mis-CD bis-sett ta’ data H7?
Kif previst fl-Artikolu 143a tal-AD-KDU, is-CD bis-sett ta’ data H7 tista’ tintuża għallmerkanzija li tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
1) il-merkanzija f’kunsinna li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni
f’konformità mal-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1) tad-DRR u
2) il-merkanzija f’dik il-kunsinna mhijiex soġġetta għal projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.
1) Il-merkanzija f’kunsinna li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni
f’konformità mal-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1) tad-DRR
L-artikolu jirreferi għar-Regolament dwar l-Eżenzjoni mid-Dazju u, b’mod aktar
speċifiku, għall-Artikoli 23(1) u 25(1) fih, li huma komunement magħrufa bħala l-limitu
ta’ EUR 150 għal merkanzija ta’ valur baxx u l-limitu ta’ EUR 45 għal rigali b’karattru
mhux kummerċjali (C2C).
L-Artikolu 23(1) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li ġejjin għall-oġġetti:
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-

valur negliġibbli (li l-valur intrinsiku tiegħu ma jaqbiżx total ta’ EUR 150 għal
kull kunsinna);

-

mibgħuta direttament minn pajjiż terz lil konsenjatarju fl-UE;

-

ċerti oġġetti huma esklużi: prodotti alkoħoliċi, fwejjaħ u ilmijiet imfewħa u tabakk
jew prodotti tat-tabakk. B’hekk, dawk l-oġġetti mhumiex permessi li jkunu koperti
f’dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7, sakemm ma japplikax lArtikolu 25(1) tad-DRR (li jkopri kunsinni mibgħuta minn individwu privat lil
individwu privat ieħor). L-Artikolu 26 jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tależenzjoni mid-dazju għal valur sa EUR 45 għal dawk il-kunsinni u, għal xi oġġetti
speċifiċi, għal ċerti limiti kwantitattivi deskritti fih.

Għandu jiġi nnotat li l-eżenzjoni f’konformità mal-Artikolu 23(1) hija applikabbli għal
kull kunsinna u, jekk il-kunsinna tkun tikkonsisti f’diversi oġġetti, il-kunsinna ma tistax
tinqasam sabiex tintalab eżenzjoni mid-dazju għal oġġett wieħed jew aktar, li l-valur
tagħhom huwa sa EUR 150.
Meta mijiet ta’ pakketti destinati għal konsumaturi individwali u ttikkettjati b’isimhom
jiġu kkonsolidati f’kontejner, dawn jistgħu jiġu kklerjati minn mijiet ta’ dikjarazzjonijiet
doganali bis-sett ta’ data H7 u jiġu kkonsenjati fid-destinazzjoni finali tagħhom wara rrilaxx. Huwa mfakkar li fil-każ ta’ oġġetti mhux tal-IOSS, dawn l-oġġetti kollha
għandhom jiġu ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Istat Membru taddestinazzjoni finali tal-oġġetti. Ara l-każijiet tal-użu rilevanti fl-Anness 2.
Valur intrinsiku massimu ta’ EUR 150 għal kull kunsinna
Sabiex jiġi ddeterminat jekk il-merkanzija tikkwalifikax għal eżenzjoni mid-dazju
stabbilita fl-Artikolu 23(1) tad-DRR, trid tiġi kkunsidrata d-definizzjoni ta’ “valur
intrinsiku” (l-Artikolu 1(48) tal-AD-KDU). Id-dwana se ssib dan il-valur flE.D. 14 14 000 000 tad-dikjarazzjoni doganali sabiex tivvaluta d-dritt li tuża s-CD bis-sett
ta’ data H7. Il-valur intrinsiku huwa spjegat fid-dettall taħt il-Kapitolu 1.
Jekk id-dwana tidentifika li l-valur intrinsiku tal-merkanzija jaqbeż il-EUR 150 , ittrattament ta’ segwitu jiddependi mill-mument ta’ tali rikonoxximent. It-tabella ta’ hawn
taħt tiġbor fil-qosor ix-xenarji possibbli:
Il-ħin taddeterminazzjoni
tal-valur korrett
tal-merkanzija
Qabel laċċettazzjoni tasCD bis-sett ta’ data
H7

Azzjoni ta’
segwitu meħtieġa

Min għandu
jieħu azzjoni

Is-CD bis-sett ta’
data H7 irrifjutata
CD ġdida mhux
bis-sett ta’ data
H7 ippreżentata

Id-dwana

Bażi ġuridika

L-Artikolu 172 talKDU

Dikjarant
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Wara laċċettazzjoni tasCD, iżda qabel irrilaxx talmerkanzija, jekk ilvalur intrinsiku talmerkanzija jkun ta’
≤ EUR 150
Wara laċċettazzjoni tasCD, iżda qabel irrilaxx talmerkanzija, jekk ilvalur intrinsiku talmerkanzija jkun ta’
> EUR 150

CD emendata 8

Dikjarant

Id-dwana tista’
Id-dwana
tirrifjuta r-rilaxx
tal-merkanzija jew
tissuġġerixxi li ddikjarant jitlob linvalidazzjoni taddikjarazzjoni
doganali bis-sett
ta’ data H7 u
jissottometti CD
ġdida bis-sett ta’
data H1 jew
dikjarazzjoni
ssimplifikata.
B’mod alternattiv,
id-dwana tannulla
d-deċiżjoni dwar laċċettazzjoni taddikjarazzjoni
doganali u titlob
is-sottomissjoni ta’
dikjarazzjoni
doganali bis-sett
ta’ data sħiħ jew
dikjarazzjoni
ssimplifikata,
inkluż il-valur
doganali korrett,
id-dikjarant
għandu d-dritt li

L-Artikoli 191 u
173(1) tal-KDU

L-Artikoli 27, 174,
188, 191, 198 talKDU
L-Artikoli 8-10 talAD-KDU
L-Artikoli 8-9 tal-AIKDU

L-emenda hija possibbli biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 173(2) tal-KDU (id-dwana
ma informatx lid-dikjarant biex jeżamina l-merkanzija, id-dwana ma stabbilixxietx li d-data mhijiex korretta u li
l-merkanzija għadha ma ġietx rilaxxata). F’każijiet oħrajn, għandha tapplika l-proċedura deskritta hawn taħt
għal każijiet fejn il-valur skorrett ġie identifikat wara l-aċċettazzjoni tas-CD, iżda qabel ir-rilaxx tal-merkanzija, u
l-valur intrinsiku tal-merkanzija jkun ta’ > EUR 150.
8
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jinstema’.

Wara r-rilaxx talmerkanzija,
identifikata middikjarant
Matul il-kontrolli
ta’ wara r-rilaxx

CD emendata,
jekk il-valur jibqa’
taħt il-EUR 150

Dikjarant

L-Artikolu 173(3) talKDU

Deċiżjoni doganali Id-dwana
formali meħuda
dwar ir-riżultati
tal-kontroll ta’
wara r-rilaxx u ddazju talimportazzjoni li
għandu jitħallas.
Fil-każ tal-IOSS,
l-Istat Membru ta’
identifikazzjoni
għandu jkun
infurmat ukoll
(kooperazzjoni
amministrattiva)

L-Artikolu 29 talKDU
L-Artikoli 8-10 talAD-KDU
L-Artikoli 8-9 tal-AIKDU

L-Artikolu 25(1) tad-DRR ikopri l-oġġetti li ġejjin:
- li jinsabu f’kunsinni b’valur sa EUR 45,
-

mibgħuta minn pajjiż terz minn individwu privat lil individwu privat ieħor li jgħix
fit-territorju doganali tal-UE;

-

l-oġġetti mhumiex l-oġġett ta’ importazzjoni kummerċjali (oġġetti ta’ natura
okkażjonali, esklussivament għall-użu personali tal-konsenjatarju (jiġifieri limportatur) jew il-familja tiegħu li, min-natura jew il-kwantità tagħhom, ma
jirriflettu l-ebda intenzjoni kummerċjali u jintbagħtu lill-konsenjatarju (jiġifieri limportatur) mill-konsenjatur mingħajr ħlas ta’ kwalunkwe tip 9);

-

Il-limiti kwantitattivi japplikaw għall-prodotti tat-tabakk, l-alkoħol u x-xarbiet
alkoħoliċi, il-fwejjaħ u l-ilmijiet imfewħa f’konformità mal-Artikolu 27 tad-DRR.

In-natura kummerċjali definita fl-Artikolu 25(2) tad-DRR

9
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Għandu jiġi nnotat li għal oġġetti mhux kummerċjali, l-eżenzjoni tista’ tintalab fuq livell
tal-oġġetti, li jfisser li meta l-valur totali għal kull kunsinna ta’ żewġ oġġetti jew aktar
jaqbeż l-ammont tal-valur ta’ EUR 45, għandha tingħata eżenzjoni sa dak l-ammont għal
dawk l-oġġetti li kienet tingħata kieku kienu importati separatament. Iżda l-valur ta’
oġġett individwali ma jistax jinqasam (l-Artikolu 26(2) tad-DRR). Madankollu, leżenzjoni mill-VAT għandha titqies għall-kunsinna kollha u mhux b’rabta mal-oġġetti
individwali ta’ dik il-kunsinna 10.
N.B. Il-merkanzija soġġetta għal eżenzjoni mid-dazju doganali abbażi ta’ artikoli
oħrajn tad-DRR (bħal kampjuni kummerċjali) u l-merkanzija rritornata ma
jistgħux jiġu ddikjarati bl-użu tas-CD b’SRDS u għandhom ikunu soġġetti għal
dikjarazzjoni ssimplifikata jew dikjarazzjoni standard bis-sett ta’ data sħiħ.
Fil-każ li l-valur tar-rigali (għajr prodotti alkoħoliċi, fwejjaħ u ilmijiet imfewħa jew
tabakk u prodotti tat-tabakk) jaqbeż il-limitu ta’ EUR 45, iżda altrimenti jikkwalifika
għall-kundizzjonijiet tal-eżenzjoni mid-dazju f’konformità mal-Artikolu 23 tad-DRR, iddikjarazzjoni doganali għandha tiġi miċħuda mid-dwana u emendata mid-dikjarant billi lkodiċi tal-proċedura addizzjonali C08 jiġi sostitwit bil-kodiċi C07.
Sakemm il-valur tal-merkanzija ma jaqbiżx il-EUR 150, ma għandu jitħallas l-ebda dazju
doganali, madankollu, il-merkanzija se tkun soġġetta għall-ħlas tal-VAT. L-użu taddikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 huwa possibbli, jekk jiġu ssodisfati
kundizzjonijiet oħrajn.
Eżempji:
a) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor b’valur ta’ EUR 30: L-ebda dazju
fuq l-importazzjoni, L-ebda ħlas tal-VAT, Il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali
C08
b) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor b’valur ta’ EUR 50: L-ebda dazju
fuq l-importazzjoni, Il-ħlas tal-VAT, Il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali C07
c) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor b’valur ta’ EUR 100 li tinkludi
Oġġett 1: valur ta’ EUR 20: L-ebda dazju fuq l-importazzjoni, Il-ħlas tal-VAT,
Il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali C07
Oġġett 2: valur ta’ EUR 30: L-ebda dazju fuq l-importazzjoni, Il-ħlas tal-VAT,
Il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali C07

Skont l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 2006/79/KE, “kunsinni żgħar ta’ natura mhux kummerċjali” għandha
tfisser kunsinni li: (c) ikun fihom oġġetti b’valur totali ta’ mhux aktar minn EUR 45
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Oġġett 3: valur ta’ EUR 50: L-ebda dazju fuq l-importazzjoni, Il-ħlas tal-VAT,
Il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali C07
Meta jitqies li l-valur totali tal-kunsinna jaqbeż il-EUR 45, l-eżenzjoni mill-VAT
ma tistax tapplika.
d) Kunsinna minn individwu privat lil ieħor, fi tranżazzjoni kummerċjali (bħal
oġġetti mibjugħa fuq interfaċċja elettronika C2C) b’valur ta’ inqas minn
EUR 150: L-ebda dazju fuq l-importazzjoni, Il-ħlas tal-VAT, Il-kodiċi talproċedura addizzjonali C07
Innota li fix-xenarji ta’ hawn fuq b), c) u d), il-kodiċi tal-proċedura addizzjonali
C07 ma jistax jiġi kkombinat ma’ F48 jew F49, meta jitqies li l-IOSS u larranġamenti speċjali huma t-tnejn applikabbli biss fil-każ tal-bejgħ mill-bogħod
tal-oġġetti (B2C).
2) Il-merkanzija f’dik il-kunsinna mhijiex soġġetta għal projbizzjonijiet u
restrizzjonijiet
Billi l-Artikolu 143a tal-AD-KDU jistabbilixxi li l-ebda merkanzija soġġetta għal
projbizzjonijiet u/jew restrizzjonijiet ma tista’ tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni
libera bl-użu tas-CD bis-sett ta’ data H7, mhuwiex permess li tiġi inkluża fiddikjarazzjoni kwalunkwe merkanzija li ma tissodisfax dan ir-rekwiżit. Tali
merkanzija, għajr dik li hija pprojbita li tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, se
tkompli tiġi ddikjarata billi tintuża dikjarazzjoni doganali standard blinformazzjoni rilevanti kollha. Billi jippreżenta d-dikjarazzjoni doganali bis-sett
ta’ data H7, id-dikjarant jiddikjara li l-merkanzija mhijiex soġġetta għal
projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.
Sabiex jivvalutaw din il-kundizzjoni, l-awtoritajiet doganali se jistrieħu fuq linformazzjoni pprovduta fid-dikjarazzjoni doganali u, b’mod aktar speċifiku, filkodiċi HS b’6 ċifri, iżda wkoll fid-deskrizzjoni tal-merkanzija u l-isem u l-indirizz
tal-esportatur. Barra minn hekk, il-preżentazzjoni tal-ENS mill-2021 se tkun saff
addizzjonali li jagħti aktar informazzjoni lid-dwana għall-analiżi tar-riskju għal
finijiet ta’ sigurtà u sikurezza. Din id-data kollha għandha tintuża biex tiskatta lkontrolli doganali rilevanti li jistgħu jiġu ssupplimentati minn verifiki għal
għarrieda.
L-operaturi express integraw fis-sistemi tagħhom proċess ta’ skrinjar li jinvolvi lidentifikazzjoni ta’ projbizzjonijiet u restrizzjonijiet rilevanti għall-awtoritajiet
doganali. Il-proċess innifsu jkopri approċċ stratifikat b’passi differenti. L-ewwel
nett, il-valutazzjoni awtomatizzata tikkonsisti fl-applikazzjoni ta’ filtri bbażati fuq
kliem ewlieni skont id-deskrizzjonijiet tal-komoditajiet flimkien ma’ parametri
addizzjonali bħall-piż u l-profili tal-klijenti kemm mill-ispeditur kif ukoll millkonsenjatarju (jiġifieri l-importatur). Is-sistema twaqqaf dawn il-vjeġġi milli jiġu
kklerjati bl-użu ta’ proċedura simplifikata u timmarkahom fi kju. It-tieni, l30

intervent uman huwa meħtieġ sabiex jitwettqu aktar kontrolli u jsir ix-xogħol
preparatorju qabel ma l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura doganali.
Huwa importanti li wieħed jinnota li d-dispożizzjoni fl-Artikolu 143a tal-ADKDU: “bil-kundizzjoni li ma jkunux soġġetti għal P&R” ma tistax tinftiehem
bħala li teskludi l-oġġetti kollha b’kodiċi HS b’6 ċifri li jistgħu jkunu marbuta ma’
miżura P&R ta’ TARIC mill-użu tas-CD b’SRDS.
Huwa rrakkomandat li d-dwana twettaq il-kontrolli b’rabta mal-P&R f’konformità
ma’ dan li ġej:
-

meta l-oġġetti kollha identifikati bil-kodiċi NM bi 8 ċifri taħt il-kodiċi SA b’6 ċifri
ddikjarat ikunu soġġetti għal miżura P&R, tali kodiċi SA jiġi mblukkat u s-CD talH7 jiġi rrifjutat; u

-

meta wħud biss mill-kodiċijiet NM bi 8 ċifri taħt il-kodiċi SA b’6 ċifri ddikjarat
ikunu assoċjati ma’ miżura P&R, is-CD tal-H7 tiġi mmarkata u jkunu jridu jsiru
kontrolli addizzjonali mill-awtoritajiet doganali kompetenti.

Huwa ssuġġerit li dan il-modus operandi jiġi integrat fis-Sistema Nazzjonali talImportazzjoni tal-Istati Membri permezz ta’ soluzzjoni awtomatizzata żviluppata
għall-implimentazzjoni tas-CD bis-sett ta’ data H7 bl-għan li jiġi żgurat kontroll
awtomatiku tal-miżuri P&R u rilaxx rapidu ta’ tali merkanzija.

2.2.4. Liema mekkaniżmu għall-ġbir tal-VAT?
Id-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 tista’ tintuża għall-mekkaniżmi għallġbir tal-VAT li ġejjin:
- L-iskema ta’ importazzjoni/il-Punt Uniku ta’ Servizz fuq l-Importazzjoni jew
IOSS (ara t-Taqsima 3.1)
- L-arranġamenti speċjali għad-dikjarazzjoni u l-ħlas tal-VAT fuq limportazzjoni (ara t-Taqsima 3.2) u
- il-mekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT (ara t-Taqsima 3.3)

2.2.5. Liema kodiċi tal-proċedura?
Id-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 trid tintuża bil-kodiċi tal-proċedura
“40 00” kif stabbilit mill-Anness B tal-AI-KDU:
“H7 Dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera fir-rigward ta’ kunsinna li tibbenefika minn
eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni f’konformità

40 00”
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mal-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1) tarRegolament (KE) Nru 1186/2009.
Il-kunsinni ma jenħtieġx li jkunu eliġibbli għal eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni
jekk, qabel id-dħul tagħhom għaċ-ċirkolazzjoni libera, ikunu tqiegħdu taħt proċedura
doganali oħra. B’hekk, ma hija permessa l-ebda ħażna (f’maħżen doganali jew żona
ħielsa), ħlief ħażna temporanja, minħabba li din tikkontradixxi r-rekwiżit ta’ dispaċċ
dirett previst fl-Artikolu 23(1) tad-DRR.
Dan ifisser li l-merkanzija, li inizjalment tqiegħdet taħt proċedura ta’ ħażna, ma tistax
tiġi ddikjarata bl-użu tas-CD bis-sett ta’ data H7. Madankollu, il-merkanzija f’TS jew
imqiegħda taħt il-proċedura ta’ tranżitu immedjatament wara l-wasla tagħha fitterritorju doganali tal-Unjoni jew qabel dik il-wasla tista’ tiġi ddikjarata bl-użu ta’ din
is-CD. Fiż-żewġ każijiet, il-kodiċi tal-proċedura se jkun “40 00”.

2.2.6. Miżuri tranżitorji
Miżuri tranżitorji għall-Istati Membri
L-Artikolu 143a (3) tal-AD-KDU jipprevedi dan li ġej:
“Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi Nazzjonali tal-Importazzjoni msemmija flAnness għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2151, l-Istati Membri jistgħu
jistabbilixxu li d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha
tkun soġġetta għar-rekwiżiti tad-data stabbiliti fl-Anness 9 għar-Regolament Delegat
(UE) 2016/341”.
Is-settijiet ta’ data li jistgħu jintużaw għal dan l-iskop huma dawn li ġejjin:

2.3.

-

Is-sett ta’ data tad-dikjarazzjoni simplifikata skont l-Anness 9, Appendiċi A,
it-Tabella 7 jew

-

Id-dikjarazzjoni doganali standard għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera skont
l-Anness 9, l-Appendiċi C1, il-kolonna H.

Dikjarazzjoni doganali b’sett ta’ data sħiħ – il-kolonna H1
Bi tliet darbiet aktar elementi tad-data mis-CD bis-sett ta’ data H7, iddikjarazzjoni doganali standard tibqa’ għażla għad-dikjarazzjoni tal-importazzjoni
ta’ kunsinni ta’ valur baxx fl-UE. Barra minn hekk, taħt ċerti kundizzjonijiet
(pereżempju, il-merkanzija soġġetta għas-sisa, il-merkanzija soġġetta għal P&R,
eċċ.), id-dikjarazzjoni doganali H1 tibqa’ l-uniku sett ta’ data adattat għar-rilaxx
għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-merkanzija.
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Madankollu, meta jitqiesu l-volumi, huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-użu taddikjarazzjonijiet b’settijiet ta’ data mnaqqsa huwa ppreferut kull meta jkun
possibbli, filwaqt li jitqiesu l-limitazzjonijiet ta’ kapaċità tas-sistemi tal-IT kemm
tat-trasportaturi express u tal-operaturi postali, kif ukoll tal-awtoritajiet doganali
nazzjonali.

2.4.

L-użu tas-CD ippreżentata minn qabel bħala TSD

Meta jiġu importati kunsinni ta’ valur baxx fl-UE, kwalunkwe formalità addizzjonali
tista’ żżid il-miżati tas-servizz u ddewwem il-konsenja tal-pakketti. Għalhekk, huwa
rrakkomandat li jiġu amalgamati ċerti formalitajiet tad-dħul għal din il-merkanzija
speċifika.
L-Artikolu 192 tal-AI-KDU jipprevedi l-possibbiltà li dikjarazzjoni doganali ppreżentata
minn qabel titqies bħala dikjarazzjoni għal ħażna temporanja. Din id-dispożizzjoni hija
valida għas-settijiet ta’ data kollha u mhijiex limitata għad-dikjarazzjoni doganali bis-sett
ta’ data H7. Hija tista’ tapplika primarjament f’każijiet meta d-dikjarazzjoni doganali tiġi
ppreżentata mill-persuna li hija responsabbli wkoll għall-preżentazzjoni tal-merkanzija.
Fil-każ ta’ dikjarazzjoni ppreżentata minn qabel, id-dwana se jkollha l-possibbiltà li
twettaq l-analiżi tar-riskju ta’ qabel il-wasla u konsegwentement tidentifika l-kunsinni ta’
riskju għoli u tippermetti r-rilaxx rapidu ta’ merkanzija ta’ riskju baxx immedjatament
wara l-preżentazzjoni tagħha.

2.5.

Oħrajn (simplifikazzjonijiet, preżentazzjoni unika)

L-użu tad-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 huwa volontarju u soġġett għallgħażla tal-persuna li tippreżentaha. Jekk ma tintużax, din il-persuna tista’ minflok
tagħżel li tuża dikjarazzjoni doganali standard bis-sett ta’ data sħiħ jew id-dikjarazzjoni
doganali simplifikata. Madankollu, din tal-aħħar tirrikjedi li jimtlew aktar elementi taddata mid-dikjarazzjoni doganali għal ċerti kunsinni ta’ valur baxx, jiġifieri s-CD bis-sett
ta’ data H7.
Għall-kunsinni postali tibqa’ l-possibbiltà li tintuża d-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’
data H6.
Japplikaw ir-rekwiżiti kollha li jirrigwardjaw il-validazzjoni tan-numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS, l-iżgurar tal-ġbir tal-VAT u r-rapportar lisSorveljanza.
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2.5.1. Dikjarazzjoni simplifikata (Simplified declaration, SD)
Diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet previsti fil-qafas tal-KDU għall-użu ta’ tali
simplifikazzjoni, l-iżdoganar tal-merkanzija tal-LVC jista’ jsir b’SD.
Fil-każ tal-IOSS, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS irid jiġi pprovdut flelement tad-data 13 16 000 000 fis-sett ta’ data tas-CD użata. Sad-dati li fihom jiġu
aġġornati s-Sistemi Nazzjonali tal-Importazzjoni (sa mhux aktar tard minn tmiem l2022), ir-rekwiżiti tad-data għall-SD huma dawk tal-appendiċi A tal-Anness 9 talADT. F’dan il-każ, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS irid jiġi pprovdut
fil-Kaxxa 44 tas-CD. Għalhekk, ikun possibbli li tintuża l-SD matul il-perjodu
tranżitorju.
L-Istati Membri li jużaw id-dikjarazzjoni simplifikata huma mfakkra bil-possibbiltà
prevista fl-Artikolu 167(1)(a) tal-KDU u li ma jitolbux dikjarazzjoni supplimentari
għad-dikjarazzjonijiet tal-LVC (f’konformità mal-Artikolu 167(3) tal-KDU).
Huwa importanti li jiġi nnotat li s-sett ta’ data tal-SD huwa mfassal skont il-ħtiġijiet
tat-tranżazzjonijiet kummerċjali tradizzjonali u jinkludi ferm aktar elementi tad-data
mis-CD bis-sett ta’ data H7. B’hekk, l-użu tiegħu jista’ jkun ta’ piż kemm għaddikjaranti kif ukoll għall-awtoritajiet doganali (inkluż l-obbligu li tintbagħat data lisSURV).
2.5.2. Entrata fir-Rekords tad-Dikjarant (EIDR)
L-EIDR hija simplifikazzjoni doganali li teħtieġ awtorizzazzjoni li tista’ tingħata taħt
kundizzjonijiet u kriterji speċifiċi, definiti fil-leġiżlazzjoni doganali (l-Artikolu 182
tal-KDU). Iż-żewġ tipi ta’ EIDR (jiġifieri bil-preżentazzjoni tal-merkanzija u birrinunzja tal-preżentazzjoni) jistgħu jintużaw għall-fini tad-dikjarazzjoni tal-LVC
għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt l-Arranġamenti Speċjali u l-mekkaniżmu
standard għall-ġbir tal-VAT mal-importazzjoni.
Madankollu, tali simplifikazzjoni mhijiex xierqa għall-iskema IOSS, billi r-rekwiżiti
tal-validazzjoni tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS u r-rapportar ta’ kull
xahar ma jistgħux jiġu ssodisfati la mill-EIDR bi preżentazzjoni u lanqas mill-EIDR
b’eżenzjoni mill-preżentazzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li fil-każ
tal-EIDR, ir-rinunzja tad-dikjarazzjoni supplimentari mhijiex possibbli,
irrispettivament mill-mekkaniżmu għall-ġbir tal-VAT użat.
2.5.3. Żdoganar Ċentralizzat
Huwa importanti li jiġi nnotat li l-użu tal-iżdoganar ċentralizzat jirrikjedi l-issodisfar
ta’ diversi kundizzjonijiet kif previst fl-Artikolu 179 tal-KDU (pereżempju, meta luffiċċji doganali involuti jkunu jinsabu f’żewġ SM differenti, awtorizzazzjoni tkun
obbligatorja) u s-CD għandhom jiġu ppreżentati fl-uffiċċju doganali fejn ikun stabbilit
id-detentur tal-awtorizzazzjoni. Din is-simplifikazzjoni għandha titqies bħala kunċett
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separat mill-iżdoganar tal-merkanzija tal-LVC permezz tal-iskema IOSS li ssegwi
regoli differenti: ma hija meħtieġa l-ebda awtorizzazzjoni u huwa possibbli li tiġi
ppreżentata s-CD għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fi kwalunkwe post fl-UE,
għalkemm is-CD trid tiġi ppreżentata fl-istess uffiċċju doganali bħal fejn ilmerkanzija tiġi ppreżentata lid-dwana.
Fil-każ fejn l-LVC jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt l-iskema ta’
arranġamenti speċjali jew taħt il-mekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT, japplika lArtikolu 221(4) tal-AI-KDU u s-CD għandha tiġi ppreżentata fl-“uffiċċju doganali li
jinsab fl-Istat Membru fejn jintemm id-dispaċċ jew it-trasport tal-merkanzija”, jiġifieri
fl-Istat Membru tad-destinazzjoni finali tal-merkanzija. B’hekk, l-iżdoganar
ċentralizzat huwa inkompatibbli ma’ dawn iż-żewġ xenarji.
Fir-rigward tax-xenarju tal-IOSS, l-iżdoganar ċentralizzat tal-LVC jibqa’ barra millkamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-proġett fil-Fażi 2 tas-CCI. L-interess ta’ tali proġett
futur possibbli għad irid jiġi esplorat.
2.5.4. Sottomissjoni unika tad-dikjarazzjoni doganali u d-Dikjarazzjoni filQosor tad-Dħul (‘Entry Summary Declaration’ - ENS)
Fil-qalba ta’ tali possibbiltà jibqa’ l-prinċipju li d-data pprovduta lill-Interfaċċja
Kondiviża tal-Kummerċjanti ICS2 tista’ sservi żewġ skopijiet differenti: l-obbligi talENS u dawk tad-Dikjarazzjoni Doganali.
Fil-kuntest tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ta’ kunsinni ta’ valur baxx, il-persuna
li tippreżenta d-dikjarazzjoni tissottometti d-data darba biss mill-aktar fis possibbli, u
sussegwentement l-awtoritajiet doganali jużawha għad-diversi skopijiet meħtieġa.
Dan jimplika li s-CD bis-sett ta’ data H7 tiġi sottomessa flimkien mad-dettalji taddikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul (ENS) permezz tal-Interfaċċja Kondiviża talKummerċjant ICS2 (punt uniku ta’ dħul - STI).
Madankollu, din il-possibbiltà mhijiex prevista qabel l-iskjerament tar-rilaxx 2 talICS2 (skedat għall-1 ta’ Marzu 2023) – Anki dan huwa dubjuż ħafna, minħabba li din
il-funzjonalità ma ġietx elaborata fid-dettalji u, għalhekk, f’dan l-istadju, mhuwiex
previst li din tkun koperta mir-rilaxx 2.

2.6.

L-iżdoganar tal-merkanzija ta’ kunsinni postali

Il-kunsinni postali importati fl-UE, irrispettivament mill-valur tagħhom, jistgħu jiġu
ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera billi tintuża s-CD standard bis-seħħ ta’ data
sħiħ (is-sett ta’ data H1) jew, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ipprovduti taħt lArtikolu 166 tal-KDU, id-dikjarazzjoni simplifikata (is-sett ta’ data I1).
Barra minn hekk, it-tabella ta’ hawn taħt turi l-formalitajiet simplifikati possibbli għalliżdoganar ta’ tali oġġetti, skont il-valur tagħhom:
35

Elettronika CD H7

Mill-1 ta’ Lulju 2021

-

Dikjarazzjoni doganali
skont l-ADT – lAnness 9
Oġġetti ≤
EUR 150

Kwalunkwe att ieħor bi
preżentazzjoni
(NM22/23)

sakemm jiġu aġġornati sSistemi Nazzjonali talImportazzjoni (sa mhux aktar
tard mill31 ta’ Diċembru 2022)
Sa tmiem it-tieqa taliskjerament tal-ICS-2 (mhux
aktar tard mill1 ta’ Ottubru 2021)

-

-

-

-

Oġġetti
f’kunsinna
postali ≤
EUR 1 000

Elettronika CD H6

Mill-1 ta’ Mejju 2016

Kwalunkwe att ieħor bi
preżentazzjoni
(NM22/23)

Sakemm jiġu aġġornati sSistemi Nazzjonali talImportazzjoni (sa mhux aktar
tard mill31 ta’ Diċembru 2022)

-

-

Prodotti >
EUR 1 000

Elettronika CD H1
Dikjarazzjoni doganali
skont l-ADT – lAnness 9

Merkanzija soġġetta għal
eżenzjoni mid-dazju
doganali (l-Art. 23 u 25
tad-DRR)
∅P&R
Proċedura doganali biss
40 00
L-Istati Membri għandhom
id-dritt li jużaw din lalternattiva meta jkun għad
ma hemmx H7 disponibbli
L-Istat Membru jagħti ttieqa tal-iskjerament u
jippermetti l-użu ta’ dan latt
Merkanzija soġġetta għal
eżenzjoni mid-dazju
doganali (l-Art. 23 u 25
tad-DRR)
∅P&R
∅ IOSS jew arranġamenti
speċjali użati għall-VAT
Data aċċettata mid-dwana
∅P&R
∅ CPC 42/63
Mhux disponibbli għalloġġetti f’kunsinni postali
koperti mill-Artikolu 143a
tal-AD (oġġetti ≤
EUR 150)
Jekk SM ikun ta din ilpossibbiltà

Mill-1 ta’ Mejju 2016
Sakemm jiġu aġġornati sSistemi Nazzjonali talImportazzjoni (sa mhux aktar
tard mill31 ta’ Diċembru 2022)
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2.6.1. Deskrizzjoni tal-Artikolu 144 tal-AD-KDU u tas-Sett ta’ Data Mnaqqas
tal-kolonna H6 tal-Anness B
Is-sett ta’ data mnaqqas previst fl-Artikolu 144 tal-AD-KDU jista’ jintuża għad-dikjarazzjoni
għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-merkanzija f’kunsinna postali b’valur ta’ mhux aktar
minn EUR 1 000. Tali possibbiltà ġiet introdotta mill-KDU u ilha disponibbli mill1 ta’ Mejju 2016. Din inżammet sabiex ma jiġux kompromessi l-iżviluppi li għaddejjin ta’ xi
Stati Membri li diġà daħħlu fis-seħħ tali faċilitazzjoni jew ippjanaw għaliha.
Deskrizzjoni
Kif deskritt fil-kapitolu preċedenti, it-tneħħija tal-limitu de minimis tal-VAT se tintroduċi rrekwiżit ta’ dikjarazzjoni doganali għall-oġġetti kollha, inklużi dawk b’valur ta’ inqas minn
EUR 22, li llum huma ddikjarati bi kwalunkwe att ieħor mill-operaturi postali. LArtikolu 144 tal-AD-KDU jipprevedi dikjarazzjoni doganali standard b’sett ta’ data mnaqqas
(H6) jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
•
•
•

limitata għal oġġetti f’kunsinni postali ddikjarati mill-operaturi postali,
l-oġġetti ma jkunux soġġetti għal projbizzjonijiet u restrizzjonijiet, u
l-oġġetti jkollhom valur massimu ta’ EUR 1000.

L-użu ta’ din id-dikjarazzjoni doganali speċifika għaċ-ċirkolazzjoni libera mhuwiex
obbligatorju, iżda l-għażla li tintuża jew le tingħata lill-operaturi postali.
Huwa importanti li jiġi nnotat li ladarba tiġi pprovduta d-dikjarazzjoni H6 fis-sistema
nazzjonali tal-importazzjoni, l-oġġetti kollha f’kunsinni postali sa valur ta’ EUR 1 000 u li
mhumiex soġġetti għal P&R jistgħu jiġu ddikjarati bl-użu ta’ dan is-sett ta’ data. Dan jinkludi
l-oġġetti koperti mill-Artikolu 143a tal-AD-KDU.
Perjodu tranżitorju:
Huwa previst perjodu tranżitorju għall-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali b’sett ta’
data mnaqqas (il-kolonna H6) sad-dati li fihom jiġu aġġornati s-Sistemi Nazzjonali talImportazzjoni u mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2022 fir-rigward tal-oġġetti f’kunsinni
postali minbarra dawk koperti mill-Artikolu 143a tal-AD-KDU. Matul dan il-perjodu, loġġetti f’kunsinna postali b’valur ta’ bejn EUR 150,01 u EUR 1 000 jistgħu jiġu ddikjarati
għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera minn kwalunkwe att ieħor. Dan ifisser li d-dikjarazzjoni
doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera titqies bħala ppreżentata u aċċettata bl-att talpreżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana, dment li tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni
NM22 jew dikjarazzjoni NM23.
L-għażla li tippermetti l-użu tad-dikjarazzjoni minn kwalunkwe att ieħor matul il-perjodu
tranżitorju hija tal-Istat Membru.
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2.6.2. It-Tranżizzjoni għall-Posta – il-kundizzjonijiet u l-iskadenza għall-użu
tad-dikjarazzjoni minn kwalunkwe Att ieħor
Deskrizzjoni
Sa tmiem it-tieqa tal-iskjerament għar-rilaxx 1 tal-ICS-2, l-oġġetti f’kunsinni postali jistgħu
jiġu ddikjarati bi kwalunkwe att ieħor, soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet. Dan ikopri lperjodu mid-dħul fis-seħħ tal-pakkett dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku sal1 ta’ Ottubru 2021.
Il-kundizzjonijiet huma dawn li ġejjin:
•
•

•
•

l-awtoritajiet doganali jkunu aċċettaw l-użu ta’ dan l-att u d-data pprovduta milloperatur postali;
Il-VAT ma tiġix iddikjarata taħt l-iskema speċjali stabbilita fit-Taqsima 4 talKapitolu 6 tat-Titolu XII tad-Direttiva 2006/112/KE għall-bejgħ mill-bogħod ta’
oġġetti importati minn pajjiżi terzi jew territorji terzi (jiġifieri IOSS), u lanqas bl-użu
tal-arranġamenti speċjali għad-dikjarazzjoni u l-ħlas tal-VAT fuq l-importazzjoni
stabbiliti fil-Kapitolu 7 tat-Titolu XII ta’ dik id-Direttiva;
il-merkanzija tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni f’konformità
mal-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;
il-kunsinna tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni NM22 jew dikjarazzjoni NM23.
Eżempju:

Pakkett li jkun fih rigal soġġett għal eżenzjoni mid-dazju doganali f’konformità malArtikolu 25(1) tad-DRR jiġi ddikjarat għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera bil-preżentazzjoni
tiegħu lid-dwana, bl-użu tad-dikjarazzjoni NM23.
B’rabta mal-proċess ta’ ritorn għal pakketti mhux ikkonsenjati, l-Artikolu 220(2) tal-AI jista’
jkompli jiġi applikat matul il-perjodu tranżitorju jekk jiġi aċċettat mill-awtoritajiet doganali
tal-Istat Membru kkonċernat (sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2021). F’każ li l-kunsinni
ma jkunux jistgħu jiġu kkonsenjati lill-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur), id-dikjarazzjoni
għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera magħmula bl-att tal-preżentazzjoni lid-dwana titqies li
ma tkunx ġiet ippreżentata u l-merkanzija titqies li tkun f’ħażna temporanja sakemm tinqered,
tiġi esportata mill-ġdid jew tintrema b’mod ieħor f’konformità mal-Artikolu 198 tal-KDU.

2.6.3. Xenarji ta’ żdoganar tal-merkanzija għall-kunsinni postali mill1 ta’ Lulju 2021
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2.6.3.1.Skema tal-IOSS
Il-proċess tal-iżdoganar tal-merkanzija bl-użu tal-IOSS huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin:
-

Il-VAT titħallas mill-fornituri (meqjusa) jew mill-intermedjarji tagħhom lillawtoritajiet nazzjonali tat-taxxa tal-Istat Membru tal-identifikazzjoni;

-

Il-kunsinni postali jistgħu jiġu ddikjarati billi tintuża l-iskema IOSS fi Stat Membru
ieħor għajr l-Istat Membru tad-destinazzjoni;

-

F’dawk il-każijiet huwa essenzjali li l-operatur postali / l-awtoritajiet doganali fl-Istat
Membru tad-destinazzjoni jkunu jistgħu jirrikonoxxu faċilment l-istatus tal-Unjoni
tal-kunsinni ddikjarati u rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera bl-użu tal-iskema IOSS.

-

Il-proċess postali standard ġeneralment ikun jinvolvi poloz ta’ kunsinna postali
(NM 37, NM 38, NM 41) u tikketti tar-reċipjenti (NM 34, NM 35, NM 36) mill-pajjiż
tad-dispaċċ lejn il-pajjiż tad-destinazzjoni, li ġeneralment ikun il-pajjiż fejn tiġi
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera. Il-posta ta’
tranżitu ġeneralment ma tkunx involuta fil-proċess tal-iżdoganar tal-merkanzija għaċċirkolazzjoni libera – xenarju li fih kunsinni mhux tal-Unjoni jkunu fl-istess reċipjent
bħall-oġġetti tal-Unjoni (iddikjarati bl-użu tal-iskema IOSS), li huwa improbabbli
ħafna. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li l-ITMATT tintbagħat biss lill-posta
fil-pajjiż tad-destinazzjoni, li jfisser li, sakemm ma jkunx hemm ftehim bejn l-uffiċċji
postali tal-oriġini, ta’ tranżitu u tad-destinazzjoni, il-pajjiż ta’ tranżitu (fil-każ ta’
tranżitu) ma jirċevix il-messaġġ tal-ITMATT biex ikun jista’ jikklerja l-merkanzija.
Eżempju 1:

Merkanzija mibgħuta minn USPS b’destinazzjoni fil-Ġermanja (DE), ittrasportata bl-ajru
sal-Lussemburgu (LU) u bit-triq sad-destinazzjoni finali tagħha fil-Ġermanja, fejn tiġi
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali għaċ-ċirkolazzjoni libera.
Kull kunsinna individwali li jkun fiha oġġetti jrid ikollha formola ta’ dikjarazzjoni
doganali NM22 jew NM23. Il-merkanzija tiġi ttrasportata skont il-konvenzjoni tal-UPU u
USPS tikkonsenja polza ta’ kunsinna postali għall-iskop ta’ trasportazzjoni lil-linja talajru li ġġib dawn il-vjeġġi postali fil-Lussemburgu. Għall-parti tat-trasportazzjoni milLussemburgu sal-Ġermanja, jistgħu jintużaw jew polza ta’ kunsinna postali (b’tikketti
sofor) jew inkella dokument CMR (bil-proċedura T1).
Każ 1: Il-Luxembourg Post mhijiex implikata fil-proċess ta’ tranżitu (tranżitu magħluq)
-

Id-Deutsche Post irid ikollha faċilità (b’kodiċi IMPC) fil-Lussemburgu biex tkun
tista’ twaħħal tikketti sofor. F’dan il-każ, il-vjeġġi jkunu taħt il-proċedura ta’ tranżitu
postali u jrid ikollhom tikketta safra. Ġeneralment, it-trakkijiet li jintużaw biex
jittrasportaw il-vjeġġi minn punt ta’ tranżitu lejn destinazzjoni jkun fihom diversi tipi
39

ta’ oġġetti (mhux tal-Unjoni u tal-Unjoni). It-tipi differenti ta’ oġġetti jridu jiġu
sseparati f’reċipjenti differenti. Id-Deutsche Post fil-Lussemburgu teditja polza ta’
kunsinna postali biex tittrasporta dawn il-vjeġġi mil-Lussemburgu sal-Ġermanja u dan
id-dokument se jinkludi l-informazzjoni tar-reċipjenti kollha inklużi fit-trakk.
-

Jekk il-vjeġġi jingħataw lil operatur mhux postali fil-Lussemburgu, dan għandu
jistabbilixxi proċedura ta’ tranżitu T1 skont l-NCTS. Barra minn hekk, dan l-operatur
għandu jeditja dokument CMR biex jittrasporta dawn il-vjeġġi mil-Lussemburgu salĠermanja. Imbagħad, ladarba dawn jaslu fil-Ġermanja, id-Deutsche Post għandha
tibgħat messaġġ lil dan l-operatur sabiex tiġi ċċarata l-proċedura T1.

Każ 2: Il-Luxembourg Post hija involuta fil-proċess ta’ tranżitu (tranżitu miftuħ)
-

Il-vjeġġi huma taħt il-proċedura ta’ tranżitu postali u l-merkanzija tal-Unjoni u mhux
tal-Unjoni trid tiġi sseparata f’reċipjenti differenti. Il-Luxembourg Post twaħħal
tikketti sofor fuq ir-reċipjenti li jkun fihom merkanzija mhux tal-Unjoni u li jkunu taħt
tranżitu. Imbagħad, din teditja polza ta’ kunsinna postali biex tittrasporta dawn ilvjeġġi mil-Lussemburgu sal-Ġermanja u dan id-dokument ikun jinkludi linformazzjoni tar-reċipjenti kollha inklużi fit-trakk.

Għat-trasport lejn il-Ġermanja taħt il-proċedura ta’ tranżitu postali, it-tikketta safra
għandha titwaħħal fuq ir-reċipjent (ara d-deskrizzjoni fil-Manwal ta’ Tranżitu) meta tali
reċipjent jiġi ppreżentat mad-dħul fl-UE minn operatur postali tal-UE. It-tikketta safra
hija evidenza għall-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri ta’ tranżitu u tad-destinazzjoni li
l-merkanzija hija merkanzija mhux tal-Unjoni (ma ġietx rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni
libera).
Eżempju 2:
Merkanzija mibgħuta minn USPS b’konsenjatarju fil-Ġermanja, iżda li hija destinata
għal-Lussemburgu għall-iżdoganar tal-merkanzija: trasport bl-ajru lejn il-Lussemburgu,
żdoganar tal-merkanzija fil-Lussemburgu taħt l-iskema IOSS u trasport bit-triq lejn iddestinazzjoni fil-Ġermanja.
-

Il-proċess tal-iżdoganar tal-merkanzija jista’ jitwettaq mill-operatur postali fl-ewwel
punt tad-dħul fl-UE li jippreżenta CD bis-sett ta’ data H7 (jekk applikabbli);

-

Operatur postali fil-pajjiż ta’ tranżitu jinkludi l-operatur postali nazzjonali tal-pajjiż
jew rappreżentant ta’ kwalunkwe operatur postali tal-UE li jkollu kodiċi IMPC.
Fil-każijiet kollha, kwalunkwe operatur li ma jkollux il-kodiċi IMPC mhuwiex
permess li jikklerja l-vjeġġi fil-pajjiż ta’ tranżitu bid-dokumentazzjoni tal-UPU.

-

Fil-każijiet kollha fejn jintuża t-tranżitu, il-polza ta’ kunsinna postali u d-data talITMATT se jkunu mill-Istati Uniti għal-Lussemburgu u t-trasport postali mill-Istati
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Uniti jintemm fil-Lussemburgu, filwaqt li għat-trasport postali bit-triq lejn ilĠermanja se jinħoloq trasport postali ġdid.
-

Jekk il-merkanzija tkun ġiet rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera fi SM differenti minn
dak tad-destinazzjoni finali, jenħtieġ li dan ikun jista’ jiġi identifikat b’mod ċar millawtoritajiet doganali fl-Istat Membru tad-destinazzjoni,

-

Wara dan l-istadju, il-kunsinni postali għandhom jitqiesu bħala vjeġġi intra-UE u jiġu
ttrasportati lejn il-posta tad-destinazzjoni fl-UE mingħajr ebda proċedura doganali
addizzjonali (mingħajr ma jitwaħħlu tikketti sofor).

Il-proċess għall-ikklerjar tal-merkanzija fl-ewwel punt tad-dħul mill-operatur postali huwa
possibbli biss permezz ta’ ftehim bejn l-operatur ta’ tranżitu u l-uffiċċju postali taddestinazzjoni għal raġunijiet operattivi (ara l-Artikolu 20.3 tal-konvenzjoni tal-UPU).
Kull meta l-iżdoganar tal-merkanzija għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ma jsirx fil-pajjiż
tad-destinazzjoni tal-kunsinna iżda fi SM ieħor, huwa kruċjali li l-istatus bħala merkanzija
tal-Unjoni jkun faċilment rikonoxxibbli fil-pajjiż tad-destinazzjoni. B’mod speċjali f’każijiet
meta t-tikketta / it-timbru postali oriġinali ta’ pajjiż terz ikunu għadhom fuq il-kunsinna u
mid-dehra tal-kunsinna ma tkunx tista’ ssir distinzjoni bejn merkanzija tal-Unjoni u
merkanzija mhux tal-Unjoni (jiġifieri meta tintbagħat minn operatur postali bbażat fl-UE
minn Uffiċċju ta’ Skambju Ekstraterritorjali (ETOE) f’pajjiż terz bl-użu tat-timbri postali taloperatur ibbażat fl-UE).

2.6.3.2.Skema ta’ arranġamenti speċjali
Il-proċedura li ġejja jenħtieġ li tiġi segwita mill-operatur ta’ tranżitu:
-

Iwaħħal tikketti sofor jew fuq kull oġġett uniku fil-każ ta’ xenarju ta’ tranżitu miftuħ
jew inkella fuq ir-reċipjenti f’xenarju ta’ tranżitu magħluq;

-

Jibgħat messaġġi EDI rilevanti lill-uffiċċju postali tad-destinazzjoni.
2.6.3.3.Mekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT

Il-proċess applikabbli fi ħdan il-proċedura standard huwa identiku għal dak deskritt fittaqsima 2.6.3.2. b’rabta mal-arranġamenti speċjali.
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3.

MEKKANIŻMI GĦALL-ĠBIR TAL-VAT
3.1.

SKEMA TAL-IOSS
3.1.1. Il-kunċett ewlieni u d-deskrizzjoni tal-proċess

Kunċett ewlieni
Mill-1 ta’ Lulju 2021, il-merkanzija kollha ta’ valur baxx importata fl-UE se tkun soġġetta
għall-VAT. Inħolqot skema speċjali għall-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija importata minn
pajjiżi terzi jew territorji terzi fl-UE għad-dikjarazzjoni u l-ħlas tal-VAT fuq il-bejgħ millbogħod ta’ merkanzija importata, l-hekk imsejħa Punt Uniku ta’ Servizz fuq l-Importazzjoni
(IOSS).
L-ispjegazzjoni ta’ hawn taħt hija ħarsa ġenerali qasira lejn l-IOSS u hija maħsuba biex tkopri
kunċetti bażiċi u l-funzjonament tas-sistema. Għal fehim sħiħ tal-iskema, jekk jogħġbok ara tTaqsima 4.2 fin-Noti ta’ Spjegazzjoni dwar il-VAT li tinkludi, fost kwistjonijiet oħrajn, liema
tranżazzjonijiet huma koperti, min jista’ juża l-iskema u kif taħdem l-iskema.
L-użu tal-iskema speċjali (IOSS) mhuwiex obbligatorju għall-bejjiegħa. Fil-kuntest ta’ dan
id-dokument ta’ gwida, it-terminu bejjiegħ jista’ jirreferi għal fornituri, fornituri sottostanti u
fornituri meqjusa (interfaċċja elettronika) skont il-kuntest. Barra minn hekk, tali bejjiegħa
jistgħu jintalbu jaħtru intermedjarju biex juża l-IOSS.
Sabiex tuża l-IOSS, persuna taxxabbli jew l-intermedjarju tagħha jeħtieġ li jirreġistraw flIOSS u huma jiksbu numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS. Id-dettalji dwar min jista’
juża l-IOSS jistgħu jinstabu fit-Taqsimiet 4.2.4 u 4.2.5 tan-Noti ta’ Spjegazzjoni dwar ilVAT. Id-dettalji dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni jistgħu jinstabu fil-Gwida tal-OSS.
Bejjiegħ li jkun għażel li juża l-IOSS huwa meħtieġ jiddikjara l-bejgħ mill-bogħod kollu ta’
merkanzija importata ta’ valur baxx lill-konsumaturi fl-UE kollha billi juża dan in-numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS. Il-kontroll biex jiġi żgurat li l-bejjiegħ ikun ġabar il-VAT
taħt l-IOSS għall-bejgħ kollu ta’ merkanzija ta’ valur baxx għall-konsumaturi fl-UE se
jitwettaq mill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru tal-identifikazzjoni.
Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskema speċjali (IOSS) huwa limitat għall-bejgħ mill-bogħod ta’
merkanzija f’kunsinni ta’ valur intrinsiku ta’ mhux aktar minn EUR 150 fil-ħin tal-provvista,
importata minn territorju terz jew pajjiż terz fl-UE. Il-merkanzija soġġetta għad-dazju tas-sisa
huma esklużi mill-IOSS (tipikament l-alkoħol jew il-prodotti tat-tabakk skont l-Artikolu 2(3)
tad-Direttiva dwar il-VAT).
Għal deskrizzjoni aktar dettaljata dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-IOSS, ara tTaqsima 4.2.3 tan-Noti ta’ Spjegazzjoni dwar il-VAT. Barra minn hekk, għal sommarju dwar
il-kamp ta’ applikazzjoni tal-IOSS u l-arranġamenti speċjali u d-dikjarazzjoni doganali H7,
ara l-Anness 1.
Deskrizzjoni tal-proċess
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Essenzjalment, l-IOSS jaħdem kif ġej:
-

Il-bejjiegħ jirreġistra għall-finijiet tal-VAT fi Stat Membru wieħed, jitlob u jiġbor ilVAT fuq il-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija mibgħuta/ittrasportata lill-konsumaturi
fl-UE, u jiddikjara u jħallas dik il-VAT lill-Istat Membru tal-identifikazzjoni, li
mbagħad iqassamha fost l-Istati Membri tad-destinazzjoni tal-merkanzija.

-

Il-merkanzija mbagħad tiġi eżentata mill-VAT mal-importazzjoni fl-UE. L-awtoritajiet
doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni jikkompilaw lista ta’ kull xahar tal-valur
tal-importazzjonijiet għal kull numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS u
jikkondividuha mal-amministrazzjoni tat-taxxa tal-Istat Membru tal-identifikazzjoni.

Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-IOSS hija inkluża fl-istampa li ġejja 11:

L-importazzjoni ta’ merkanzija minn pajjiżi terzi jew territorji terzi

Għandu jiġi nnotat li dan huwa xenarju simplifikat, fejn jeżistu diversi alternattivi. (pereżempju, fil-każ ta’
ħlas, dan ikun jista’ jsir ukoll mal-konsenja)

11
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Għall-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija importata minn territorji terzi jew pajjiżi terzi taħt lIOSS, iseħħ l-avveniment taxxabbli u l-VAT issir dovuta fil-ħin tal-provvista (meta jiġi
aċċettat il-ħlas).
Sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja, l-importazzjoni tal-merkanzija ddikjarata b’numru ta’
identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS hija eżentata mill-VAT. Dikjarazzjoni doganali
(H1, H6, H7 jew I1) b’numru ta’ identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS u l-kodiċi talproċedura addizzjonali “F48” għandha titqies bħala “talba” għal eżenzjoni mill-VAT flimportazzjoni. Id-dwana se twettaq verifiki biex tara jekk il-kundizzjonijiet għallimportazzjoni eżenti mill-VAT u, jekk applikabbli, il-kundizzjonijiet għall-użu taddikjarazzjoni doganali speċifika humiex issodisfati. Jekk waħda mill-kundizzjonijiet ma tiġix
issodisfata, id-dikjarazzjoni doganali trid tiġi rrifjutata 12 (pereżempju, fil-każ ta’ numru ta’
identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS) jew trid tiġi emendata mid-dikjarant (pereżempju,
fil-każ ta’ sottovalutazzjoni b’valur intrinsiku li għadu ma jaqbiżx il-EUR 150).
Eżempju għall-użu tal-Artikolu 143a tal-AD-KDU:
Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Istat Membru A ta’ pakkett tal-IOSS li jkun fih żewġ Tshirts ordnati onlajn b’valur ta’ EUR 30 kull wieħed b’destinazzjoni finali fl-Istat Membru B.
Numru ta’ identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS huwa pprovdut fl-E.D. 13 16 000 000 u lkodiċijiet tal-proċedura addizzjonali C07 u F48 fl-E.D. 11 10 000 000. Il-merkanzija ma
tkunx soġġetta għal projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.
3.1.2. Ir-responsabbiltà tal-atturi taħt l-iskema tal-IOSS
Ir-regoli dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku jipprevedu r-responsabbiltà tal-persuna
taxxabbli li tuża l-IOSS (jew, jekk applikabbli, l-intermedjarju tagħha) 13 għall-ġbir u l-ħlas
tal-VAT fuq il-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija importata u l-obbligu tagħhom li
jissottomettu d-denunzja tal-VAT tal-IOSS. L-intermedjarju għall-IOSS huwa kunċett
differenti mid-dikjarant jew ir-rappreżentant tiegħu involut fir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera tal-merkanzija fl-UE.
Fir-rigward tar-responsabbiltà doganali, hija f’idejn id-dikjarant tad-dikjarazzjoni doganali u
tiddependi mit-tip ta’ rappreżentanza. Fil-każ ta’ rappreżentanza diretta, ir-responsabbiltà tarrappreżentant hija limitata f’konformità mal-Artikolu 18 tal-KDU, billi d-dikjarant huwa lpersuna rappreżentata.
Fil-każ ta’ rappreżentanza indiretta, ir-rappreżentant isir id-dikjarant u huwa responsabbli in
solidum mal-persuna rappreżentata.
L-importatur jista’ wkoll jikklerja l-merkanzija direttament, jiġifieri mingħajr l-użu ta’
rappreżentant doganali li jkun huwa stess id-dikjarant.
L-Artikolu 172 tal-KDU jistabbilixxi li tista’ tiġi aċċettata biss CD li tkun konformi mal-kundizzjonijiet meħtieġa
skont il-Kapitolu 2 tal-KDU. Tali rekwiżiti jikkonċernaw l-informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni ta’
dispożizzjonijiet relatati mal-proċedura doganali li għaliha ġiet iddikjarata l-merkanzija.
13
L-Artikoli 369l sa 369x tad-Direttiva dwar il-VAT
12
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3.1.3. Numru ta’ Identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS
1. Hemm possibbiltà li l-kunsinna tintrabat ma’ identifikatur uniku, polza tal-vjeġġ blajru, numru uniku tal-kunsinna jew numru uniku tat-tranżazzjoni ġġenerat millinterfaċċja elettronika?
Fid-dikjarazzjoni doganali, hemm possibbiltà li tiġi inkluża informazzjoni dwar
identifikatur uniku ġġenerat mill-bejjiegħ/interfaċċja elettronika sottostanti (element taddata 12 08 000 000; Numru ta’ referenza/UCR – fakultattiv għall-EO) li, f’dan il-kuntest,
jista’ tipikament jieħu l-forma tan-numru tal-ordni jew tan-numru uniku tal-kunsinna. Din
l-informazzjoni tista’ tintuża f’attivitajiet ta’ wara l-awditjar. Barra minn hekk, ilkunsinna dejjem tiġi identifikata mir-referenza tad-dokument tat-trasport. Jekk linterfaċċja elettronika tkun taf ir-referenza tad-dokument tat-trasport, ir-rabta bejn ilprovvista (tranżazzjoni kummerċjali) u l-importazzjoni tal-merkanzija tkun tista’ tiġi
stabbilita faċilment.
2. L-interfaċċja elettronika tista’ tkun involuta fil-fluss tad-data lid-dwana, jiġifieri li
tintbagħat id-data elettronika dwar il-kunsinni direttament lit-trasportatur jew liddwana?
Jekk l-interfaċċja elettronika tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali hija stess, in-numru ta’
identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS jista’ jiġi pprovdut direttament lill-awtoritajiet doganali
tal-UE fid-dikjarazzjoni doganali. Mhuwiex possibbli biss li n-numru ta’ identifikazzjoni
tal-VAT tal-IOSS jiġi trażmess mill-interfaċċji elettroniċi lill-awtoritajiet doganali tal-UE
mingħajr ma tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali. Madankollu, fit-terminu medju, ilKummissjoni Ewropea qed taħdem biex tintroduċi skambju dirett ta’ informazzjoni bejn
l-interfaċċji elettroniċi/il-fornituri u l-awtoritajiet doganali.
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3. X’jiġri meta n-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS ikun nieqes fiddikjarazzjoni doganali jew ma jkunx validu?
Il-preżenza/validità tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS ipprovdut
f’dikjarazzjoni doganali tiġi vverifikata b’mod elettroniku mill-awtoritajiet doganali flisfond tar-reġistru tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS. Il-bażi ta’ data se
jkun fiha n-numri ta’ identifikazzjoni kollha tal-VAT tal-IOSS assenjati mill-Istati
Membri kollha u d-data ta’ validità tal-bidu u tat-tmiem tagħhom.
Id-dikjaranti jistgħu jivverifikaw biss il-preżenza tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT
tal-IOSS. Huma ma jistgħux jivverifikaw il-validità tiegħu, minħabba li ma għandhomx
aċċess għall-bażi ta’ data tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS. Huma biss lawtoritajiet doganali tal-Istati Membri li għandhom aċċess għal dik il-bażi ta’ data
permezz tas-sistemi nazzjonali tal-importazzjoni tagħhom.
Għal aktar dettalji dwar id-dikjarant, ara t-taqsima 2.2.2. Il-bejjiegħ/l-interfaċċja
elettronika se jkollhom jikkomunikaw dan in-numru lill-importatur (jiġifieri lkonsenjatarju) jew lir-rappreżentant doganali tiegħu.
Meta n-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS imsemmi f’dikjarazzjoni doganali
ma jkunx validu jew ma jiġix ipprovdut, l-iskema tal-importazzjoni ma tkunx tista’
tintuża u l-eżenzjoni mill-VAT ma tkunx tista’ tingħata. B’konsegwenza ta’ dan, il-VAT
se tiġi imposta mal-importazzjoni mill-awtoritajiet doganali.
Ir-responsabbiltà għall-għoti ta’ numru ta’ identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS hija
tal-bejjiegħ/interfaċċja elettronika. Id-dikjarazzjoni doganali b’numru ta’ identifikazzjoni
validu tal-VAT tal-IOSS se tiġi rrifjutata u se jkun meħtieġ li tiġi ppreżentata
dikjarazzjoni doganali ġdida bil-ħsieb li jintużaw l-arranġamenti speċjali jew ilmekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT u li dik il-merkanzija tiġi ddikjarata fl-uffiċċju
doganali kompetenti.
Madankollu, jekk in-numru ta’ identifikazzjoni skorrett tal-VAT tal-IOSS jirriżulta minn
żball ortografiku, id-dikjarant xorta jista’ jitlob eżenzjoni mill-VAT taħt l-IOSS
f’dikjarazzjoni doganali ġdida, f’każ li huwa jiddisponi min-numru ta’ identifikazzjoni
korrett tal-VAT tal-IOSS (żball fit-trażmissjoni inizjali).
4. Id-dikjaranti doganali jistgħu jibbenefikaw mir-responsabbiltà limitata prevista flArtikolu 5ċ tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar il-VAT?
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5ċ tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar il-VAT
japplikaw biss għall-interfaċċji elettroniċi msemmija fl-Artikolu 14a tad-Direttiva dwar
il-VAT. Dawn mhumiex maħsuba biex ikopru l-obbligi doganali.
Sabiex ikun hemm dispożizzjoni ta’ salvagwardja simili fil-leġiżlazzjoni doganali, tkun
meħtieġa emenda għall-KDU.
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3.1.4. Limitu ta’ EUR 150
5. X’jiġri jekk l-awtoritajiet doganali jqisu li l-merkanzija li għaliha ntuża l-IOSS hija
sottovalutata u l-valur intrinsiku korrett jaqbeż il-EUR 150? Għan-nom ta’ min tiġi
ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-importazzjoni?
F’ċerti sitwazzjonijiet, il-valur intrinsiku jista’ jaqbeż il-limitu ta’ EUR 150 minkejja lbona fide tal-persuna kkonċernata, pereżempju, jista’ jirriżulta minn varjazzjonijiet firrata tal-kambju (ara l-punt 3.1.5), kunsinni raggruppati (ara l-punt 3.1.6), eċċ.
Għal sitwazzjonijiet fejn mal-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana, l-awtoritajiet
doganali jkunu ssostanzjaw is-suspett li l-valur intrinsiku jaqbeż il-EUR 150 (bħal
ipprezzar żbaljat jew sottovalutazzjoni intenzjonata mill-fornitur), se jkunu l-awtoritajiet
doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni li jiġbru l-VAT fuq l-importazzjoni u d-dazju
doganali mal-iżdoganar tal-merkanzija, anki jekk il-merkanzija tkun ġiet iddikjarata taħt
l-IOSS (pereżempju, il-konsumatur diġà ħallas il-VAT lill-fornitur jew lill-interfaċċja
elettronika). Dan se jkun partikolarment il-każ f’sitwazzjonijiet fejn il-proċeduri ta’
verifika skont l-Artikolu 140 tal-AI-KDU fl-aħħar mill-aħħar ma jwasslux għallkonferma tal-valur tat-tranżazzjoni ddikjarat.
F’sitwazzjoni bħal din, jekk l-Istat Membru fejn il-merkanzija tal-IOSS tkun ġiet
iddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera jkun differenti mill-Istat Membru li lejh
tiġi ttrasportata/tintbagħat il-merkanzija, il-merkanzija tiġi kklerjata f’konformità marregoli applikabbli għal kunsinni b’valur ta’ aktar minn EUR 150.
Id-dikjarant/ir-rappreżentant tiegħu għandu jissottometti dikjarazzjoni tal-importazzjoni
ġdida bl-użu tas-sett ta’ data H1, jew, jekk applikabbli, H6 jew I1. Jekk l-importatur
jaċċetta l-kunsinna tal-merkanzija, jenħtieġ li huwa jħallas il-VAT fuq l-importazzjoni u,
possibbilment, id-dazju doganali lill-awtoritajiet doganali. Aktar ’il quddiem, id-dikjarant
jitlob l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali preċedenti (ara d-dettalji fil-Kapitolu 5).
Madankollu, l-importatur jista’ jirrifjuta l-merkanzija, f’liema każ japplikaw il-prattiki
doganali u l-formalitajiet tas-soltu.
Fiż-żewġ każijiet, l-importatur jista’ jikkuntattja lill-fornitur jew lill-interfaċċja
elettronika biex jitlob mill-ġdid il-VAT (u possibbilment il-valur tal-merkanzija f’każ ta’
rifjut) imħallsa b’mod skorrett fil-ħin tal-provvista. Għal dan l-għan, il-konsumatur jista’
juża l-prova tal-ħlas lid-dwana jew id-deċiżjoni doganali dwar il-merkanzija meqruda jew
abbandunata. Il-prova attwali se tiddependi fuq jekk il-merkanzija tteħditx millimportatur jew le (jiġifieri l-konsenjatarju). Jekk dan huwa tabilħaqq il-każ u huwa jkun
ħallas l-ammont ta’ VAT ikkalkolat mill-ġdid u, jekk applikabbli, id-dazju doganali,
huwa mbagħad juża d-deċiżjoni doganali dwar ir-rilaxx tal-merkanzija u l-ħlas tal-VAT
bħala prova għar-rifużjoni mill-fornitur jew mill-interfaċċja elettronika. Jekk huwa
jirrifjuta li jirċievi l-merkanzija, mela l-merkanzija tiġi rritornata u, fil-prinċipju, ma
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jenħtieġ li tintalab l-ebda prova addizzjonali mill-fornitur minbarra l-prova talesportazzjoni.
Jekk il-VAT tinġabar mal-importazzjoni tal-merkanzija, din il-provvista tal-merkanzija
ma jenħtieġx li tkun inkluża fid-denunzja tal-VAT tal-IOSS. Abbażi tal-prova tal-ħlas talkonsumatur lid-dwana, il-fornitur jew l-interfaċċja elettronika jew l-intermedjarju jistgħu
jikkoreġu d-denunzja u r-rekords tal-VAT tal-IOSS tiegħu.
Għal aktar dettalji dwar il-formalitajiet doganali applikabbli, ara t-taqsima 2.2.3 ta’ dan
id-dokument.
6. Kif tivverifika li l-merkanzija mhijiex sottovalutata?
Huwa f’idejn l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-importazzjoni li jivverifikaw ilvalur tal-merkanzija importata, billi jużaw il-kriterji tal-valutazzjoni tar-riskju, b’mod
partikolari meta dubji raġonevoli minħabba prezzijiet baxxi b’mod anormali jkunu
jeħtieġu l-bidu ta’ proċeduri ta’ verifika skont l-Artikolu 140 tal-AI-KDU. L-uffiċjali
doganali jqisu bosta fatturi fil-valutazzjoni tar-riskju tagħhom, li fiha l-valur tal-prodotti
huwa biss wieħed minn dawn il-fatturi.
7. X’jiġri jekk il-merkanzija tkun sottovalutata, iżda l-valur intrinsiku kkoreġut ma
jaqbiżx il-EUR 150?
Minn perspettiva doganali, il-kundizzjonijiet għall-użu tad-dikjarazzjoni tal-importazzjoni
bis-sett ta’ data H7 għadhom issodisfati. Madankollu, id-dikjarazzjoni doganali jeħtieġ li
tiġi emendata fir-rigward tal-valur intrinsiku f’konformità mal-proċedura deskritta fitTaqsima 2.2.3.
F’din is-sitwazzjoni, jenħtieġ li l-importazzjoni ta’ merkanzija ta’ valur baxx xorta
tibbenefika mill-eżenzjoni tal-VAT mal-importazzjoni, diment li jiġi pprovdut numru ta’
identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS fid-dikjarazzjoni doganali u jiġu ssodisfati lkundizzjonijiet għall-użu tal-IOSS. Il-merkanzija tiġi rilaxxata mingħajr ħlas ta’ VAT
addizzjonali lid-dwana (l-ammont korrett tal-VAT għandu jiġi ddikjarat fid-denunzja talVAT tal-IOSS u jitħallas mill-fornitur jew mill-interfaċċja elettronika, direttament jew
permezz ta’ intermedjarju maħtur għal dak l-iskop). Il-VAT addizzjonali se tiġi rkuprata
permezz ta’ kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet tattaxxa.
Id-dikjarant fid-dwana ma għandux jinżamm responsabbli għall-VAT addizzjonali f’din
is-sitwazzjoni, sakemm iċ-ċirkostanzi speċifiċi, pereżempju, l-involviment fi skema ta’
frodi, u l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, ma jiġġustifikawx ir-responsabbiltà taddikjarant.
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8. Jekk jintuża l-IOSS, min huwa responsabbli biex iħallas kwalunkwe VAT addizzjonali
(kif ukoll penali u imgħaxijiet) meta tinstab sottovalutazzjoni wara r-rilaxx talmerkanzija?
L-awditjar ta’ wara r-rilaxx jitwettaq mill-awtoritajiet tat-taxxa billi jivverifikaw iddenunzja tal-VAT tal-IOSS u r-rekords tal-bejjiegħ. F’din is-sitwazzjoni, l-unika persuna
responsabbli għal kwalunkwe VAT addizzjonali (kif ukoll penali u imgħaxijiet) li
għandha titħallas wara r-rilaxx tal-merkanzija bl-użu tal-IOSS hija l-fornitur, il-fornitur
meqjus jew l-intermedjarju. Id-dikjarant jista’ eventwalment jinżamm responsabbli wkoll
meta jkun involut b’mod attiv fi skema ta’ frodi.
9. X’jiġri jekk il-valur tal-merkanzija fil-ħin tal-preżentazzjoni tagħha lid-dwana jkun
differenti minn dak indikat fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-merkanzija (pereżempju,
fil-mument tax-xiri, il-merkanzija bbenefikat minn perjodu ta’ promozzjoni/skont)?
Il-valur intrinsiku fl-importazzjoni huwa l-prezz nett imħallas mill-konsumatur fil-ħin talprovvista (jiġifieri fil-ħin meta ġie aċċettat il-ħlas mill-konsumatur), kif muri fiddokument li jakkumpanja l-merkanzija (jiġifieri fattura kummerċjali). F’każ ta’ dubji, lawtoritajiet doganali jistgħu jitolbu prova tal-ħlas mill-konsumatur (jiġifieri l-importatur)
qabel ir-rilaxx tal-merkanzija għaċ-ċirkolazzjoni libera.
3.1.5. Rata tal-kambju
Meta l-fornitur/interfaċċja elettronika jagħżlu li jidħlu fl-iskema ta’ importazzjoni, ilbejgħ mill-bogħod kollu tal-merkanzija importata li ma jaqbiżx il-EUR 150 irid jiġi
ddikjarat taħt l-IOSS. Madankollu, l-IOSS, bil-benefiċċji kollha tiegħu, ma japplikax
għall-bejgħ ta’ merkanzija b’valur ogħla minn EUR 150. Il-fornitur/l-interfaċċja
elettronika jridu, sabiex jiddeterminaw jekk l-IOSS japplikax għal bejgħ speċifiku, jużaw
ir-rata tal-kambju ddeterminata mill-Artikolu 91(2) tad-Direttiva dwar il-VAT (għar-rata
tal-kambju ta’ kuljum tal-Bank Ċentrali Ewropew) applikabbli fil-jum meta jiġi aċċettat
il-ħlas, irrispettivament minn meta l-merkanzija fil-fatt tiġi importata fl-UE.
Mal-importazzjoni, il-limitu ta’ EUR 150 jerġa’ jiġi vverifikat għal skopijiet doganali, din
id-darba bl-użu tar-rata tal-kambju applikabbli għad-determinazzjoni tal-valur doganali,
jiġifieri r-rata tal-kambju valida fil-mument tal-importazzjoni. Din tal-aħħar tiġi stabbilita
fix-xahar preċedenti u tapplika għall-importazzjonijiet kollha li jseħħu matul ix-xahar
attwali.
Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn prezz ta’ inqas minn EUR 150 fil-ħin tal-provvista
jaqbeż il-limitu ta’ EUR 150 mal-importazzjoni, huwa rrakkomandat li lbejjiegħ/interfaċċja elettronika tal-IOSS jindikaw fil-fattura li takkumpanja l-kunsinna lprezz f’EUR, kif iddeterminat fil-mument meta ġie aċċettat il-ħlas għall-merkanzija. Dan
imbagħad jiġi aċċettat mill-awtoritajiet doganali mal-importazzjoni tal-merkanzija fl-UE
u, b’hekk, tiġi evitata l-impożizzjoni doppja possibbli tal-VAT mal-importazzjoni.
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F’każ li l-Istat Membru tal-importazzjoni juża munita oħra għajr l-EUR, huwa
rrakkomandat li l-Istat Membru jaċċetta l-ammont iddikjarat fil-fattura f’EUR kif
ipprovdut hawn fuq, għal skopijiet kemm doganali kif ukoll ta’ tassazzjoni. Madankollu,
jekk il-prezz f’EUR ma jkunx indikat fil-fattura, id-dwana trid tuża r-rata tal-kambju
valida fil-mument tal-importazzjoni.
Eżempju:
Il-bejgħ mill-bogħod ta’ merkanzija taħt l-iskema IOSS b’destinazzjoni finali filĠermanja, li tidħol fl-UE mill-Polonja, fejn tiġi ddikjarata għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera. Il-fattura li takkumpanja l-kunsinna hija espressa f’EUR u d-dwana
tal-Polonja hija mogħtija l-parir li taċċetta l-valur f’EUR.
Meta l-ammont tal-fattura jkun espress f’munita barranija/mhux tal-UE u, malimportazzjoni, il-konverżjoni taqa’ fil-viċinanza ta’ EUR 150, huwa rrakkomandat lillawtoritajiet doganali li jadottaw strateġija xierqa rigward il-monitoraġġ tal-valur
intrinsiku ta’ EUR 150. Ara l-kapitolu 4, il-mistoqsija 21 fin-Noti ta’ Spjegazzjoni dwar
il-VAT.

3.1.6. Raggruppament tal-kunsinni
Hemm żewġ xenarji possibbli għar-raggruppament tal-kunsinni fil-kuntest tal-IOSS:
(i)

ordnijiet multipli magħmula mill-istess konsumatur raggruppati f’kunsinna
waħda; u

(ii)

ordnijiet multipli magħmula minn diversi konsumaturi raggruppati f’kunsinna
waħda kkonsolidata.

Jekk il-bejjiegħa jibagħtu l-ordnijiet imsemmija f’(i) f’kunsinna waħda, mela l-kunsinna
kollha tkun soġġetta għal dikjarazzjoni doganali waħda. F’dan il-każ, il-persuna li tibgħat
il-merkanzija jenħtieġ li tkun konxja li d-dwana se timponi dazju doganali u VAT malimportazzjoni fuq il-valur kollu tal-kunsinna jekk dan jaqbeż il-EUR 150. F’dan il-każ,
il-fornitur/l-interfaċċja elettronika se jkollhom bżonn jirrimborżaw il-VAT imħallsa taħt
l-IOSS lill-konsumatur abbażi tal-prova tal-ħlas tal-VAT u potenzjalment id-dazju
doganali mħallas lill-awtoritajiet doganali. Il-fornitur/l-interfaċċja elettronika se jkunu
jistgħu jikkoreġu d-denunzja tal-VAT tal-IOSS tagħhom (jekk tkun diġà ġiet sottomessa)
sabiex tkun tirrifletti l-fatt li l-VAT ma għadhiex dovuta taħt l-IOSS. Jenħtieġ li lfornitur/l-interfaċċja elettronika jżommu wkoll fir-rekords tagħhom din il-prova tal-ħlas
tal-VAT mill-konsumatur.
Għall-importazzjonijiet ta’ valur baxx iffaċilitati permezz tal-pjattaforma tagħhom, linterfaċċji elettroniċi b’mod ġenerali ma għandhom l-ebda viżibbiltà fuq il-prattiki ta’
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raggruppament u l-interfaċċji elettroniċi ma jistgħux jivverifikaw dan jekk ikun
kompletament taħt il-kontroll tal-bejjiegħ sottostanti.
F’każ bħal dan, l-interfaċċja elettronika hija b’hekk meħtieġa tagħmel ċerti
suppożizzjonijiet raġonevoli, pereżempju, meta jiġu ordnati oġġetti multipli mill-istess
konsumatur, fl-istess ħin u mill-istess fornitur, l-interfaċċja elettronika tippreżumi li loġġetti se jifformaw kunsinna waħda. Meta jsiru diversi ordnijiet distinti mill-istess
konsumatur fl-istess jum, l-interfaċċja elettronika se tippreżumi li l-oġġetti li jappartjenu
għall-ordnijiet differenti jifformaw kunsinni separati.
Fix-xenarju taħt il-punt (ii), il-Kawża C-7/08 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
tirregola li l-kunsinni raggruppati b’valur intrinsiku kkombinat li jaqbeż il-EUR 150, iżda
li huma individwalment ta’ valur negliġibbli, jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni
libera soġġetti għal eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni, diment li kull pakkett talkunsinna raggruppata jiġi indirizzat individwalment lil konsenjatarju fl-UE.
Dan ikun ifisser li jekk kunsinna tikkwalifika għall-IOSS fil-livell tal-ordni u tiġi
ttrasportata bil-baħar f’pakkett ittikkettjat individwalment lill-konsenjatarju tagħha, iżda
tiġi raggruppata f’pakkett akbar ma’ pakketti oħrajn indirizzati lil konsenjatarji differenti
u jiġi pprovdut numru ta’ identifikazzjoni validu tal-IOSS fid-dikjarazzjoni doganali, leżenzjoni mill-VAT mal-importazzjoni tipprevali.
Meta jitqies li l-informazzjoni dwar l-importaturi għandha tiġi pprovduta fil-livell talintestatura tad-dikjarazzjoni, din is-soluzzjoni tkun teħtieġ li jiġu sottomessi
dikjarazzjonijiet doganali daqs l-għadd ta’ importaturi (konsenjatarji individwali).
Madankollu, l-awtoritajiet doganali jistgħu jwettqu verifiki biex jivvalutaw jekk ordni
jew kunsinna kinitx maqsuma b’mod artifiċjali biex tibbenefika mill-eżenzjoni middazju, każ li fih jiġi impost ukoll dazju doganali.

3.1.7. Ir-ritorn ta’ merkanzija tal-IOSS
Il-formalitajiet doganali applikabbli għar-ritorn tal-merkanzija huma deskritti filKapitoli 4 – Formalitajiet tal-esportazzjoni u tal-esportazzjoni mill-ġdid għal kunsinni ta’
valur baxx u 5 – Invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali.
Jekk l-oġġett ikun ġie kkonsenjat b’suċċess lill-importatur li wara jiddeċiedi li jirritornah
lill-bejjiegħ, il-proċess jiddependi fuq kif il-bejjiegħ sottostanti jagħti struzzjonijiet lillkonsumatur biex jorganizza r-ritorn.
Il-bejjiegħ iħallas lura l-VAT lill-konsumatur (jiġifieri l-importatur) bħala parti mirrimborż tal-valur tal-merkanzija. Dan se jirriżulta f’korrezzjoni tad-denunzja perjodika
tal-VAT tal-IOSS u tar-rekords tal-persuna taxxabbli li tagħmel użu mill-IOSS jew talintermedjarju tagħha u l-prova tad-denunzja għandha tinżamm fir-rekords.
Hemm sitwazzjonijiet fejn l-oġġetti importati jkunu difettużi, iżda l-bejjiegħ jippermetti
lill-importatur iżommhom minflok jirritornahom u mbagħad jibgħat oħrajn ġodda.
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Minn perspettiva doganali, se jkun hemm żewġ CDs għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera, billi kull waħda minnhom tkopri oġġetti differenti li se jiġu rilaxxati fis-suq uniku.
Jenħtieġ li l-proċedura tal-VAT issegwi s-sitwazzjoni preżenti għas-sostituzzjoni taloġġetti.

3.1.8. Rapport ta’ kull xahar
Kunċett ewlieni
Sabiex jiġi ssorveljat l-użu korrett tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS u
sabiex jiġi evitat li l-merkanzija tiġi importata illegalment soġġetta għal eżenzjoni millVAT skont l-IOSS, id-Direttiva dwar il-VAT introduċiet miżura ta’ kontroll speċifika.
Dan jirrikjedi li l-Istati Membri jfasslu rapport ta’ kull xahar tal-valur totali talmerkanzija tal-IOSS importata f’dak l-Istat Membru matul xahar partikolari, li jindika lvalur totali tal-importazzjonijiet għal kull numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS.
Tali rapport irid jiġi kondiviż mal-awtorità tat-taxxa tal-Istat Membru tal-identifikazzjoni
(MSI) rilevanti, li tista’ tuża r-rapporti biex tqabbel l-ammonti indikati hemmhekk malkontenut tad-denunzja tal-VAT tal-IOSS, bħala għodda ta’ superviżjoni addizzjonali. Iddikjaranti doganali ma għandhom l-ebda obbligu fir-rigward tar-rapport ta’ kull xahar.
Is-sistema ta’ Sorveljanza tal-UE tissorvelja l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ oġġetti
speċifiċi lejn is-suq uniku tal-Unjoni u minnu f’termini ta’ volumi u/jew valur u se
tintuża biex tissodisfa l-obbligu tal-Istati Membri fir-rigward tal-elenkar ta’ kull xahar
taħt l-IOSS.
Is-sistema ta’ Sorveljanza titħaddem mid-DĠ TAXUD. Is-sorsi primarji tad-data tassistema ta’ Sorveljanza huma d-dikjarazzjonijiet doganali tal-importazzjoni u lesportazzjoni ġestiti mis-Sistemi Nazzjonali tal-Ipproċessar tad-Dikjarazzjonijiet
Doganali.
Kif taħdem?
L-Istati Membri jittrażmettu lis-sistema ta’ Sorveljanza l-elementi tad-data rilevanti taddikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, f’intervalli regolari. Issistema ta’ Sorveljanza tikkonsolida din l-informazzjoni u tittrasformaha f’informazzjoni
li tista’ tintuża għar-rapportar u l-analitika.
Fil-każ tal-IOSS, l-Istati Membri jridu jaħżnu u jagħmlu disponibbli għal Stati Membri
oħrajn il-valur totali tal-oġġetti eżentati mill-VAT taħt l-IOSS li ġew rilaxxati għaċċirkolazzjoni libera f’dak l-Istat Membru matul xahar partikolari. Il-valuri jridu jiġu
pprovduti għal kull numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS. Dan jippermetti lillawtoritajiet tat-taxxa kompetenti tal-Istati Membri jikkontroverifikaw il-bażi għat-taxxa
tal-VAT li tirriżulta mill-elementi tad-data tad-dikjarazzjoni doganali mal-valuri
ddikjarati fid-denunzji tal-VAT tal-IOSS.
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3.2.

ARRANĠAMENTI SPEĊJALI
3.2.1. Kunċett ewlieni u deskrizzjoni tal-proċess (fluss minn tarf sa tarf)

Kunċett ewlieni
Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Arranġamenti Speċjali huwa ristrett għall-importazzjoni ta’
merkanzija f’kunsinni ta’ valur intrinsiku ta’ mhux aktar minn EUR 150, li d-dispaċċ jew
it-trasport tagħha jintemm fl-Istat Membru tal-importazzjoni. Il-merkanzija soġġetta
għad-dazju tas-sisa hija eskluża mill-użu tal-arranġamenti speċjali. Għal aktar dettalji
dwar il-kamp ta’ applikazzjoni, ara t-Taqsima 4.3.3 tal-Kapitolu 4 tan-Noti ta’
Spjegazzjoni dwar il-VAT.
L-iskop tal-arranġamenti speċjali huwa li jissimplifikaw il-ġbir tal-VAT fuq limportazzjoni fuq il-kunsinni ta’ valur baxx importati fl-UE, meta l-IOSS ma jintużax.
Madankollu, l-użu ta’ arranġamenti speċjali huwa fakultattiv għall-persuna li tiddikjara lmerkanzija f’isem il-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur).
Għandu jiġi nnotat li l-VAT mhijiex meqjusa bħala dazju fuq l-importazzjoni skont
it-tifsira tal-Artikolu 5(20) tal-KDU. Il-formalitajiet doganali stipulati fil-KDU
japplikaw għall-importazzjoni ta’ kunsinni ta’ valur baxx. Madankollu, irresponsabbiltà għall-VAT fuq l-importazzjoni hija definita fl-Artikolu 369z tadDirettiva dwar il-VAT u tiġi kkalkolata u miġbura f’konformità mar-regoli stipulati
fl-Artikolu 369zb (1) u (2). Dawn ir-regoli jistabbilixxu li l-persuna li għaliha hija
destinata l-merkanzija hija dik responsabbli għall-ħlas tal-VAT fuq limportazzjoni. Jenħtieġ li din id-dispożizzjoni tiġi trasposta f’dan is-sens filleġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-VAT tal-Istati Membri.
Deskrizzjoni tal-proċess
Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-Arranġamenti Speċjali hija inkluża f’din l-istampa:
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L-arranġamenti speċjali jistgħu jintużaw biss jekk l-Istat Membru tad-destinazzjoni talmerkanzija u l-Istat Membru tal-importazzjoni jkunu l-istess, jiġifieri meta ddestinazzjoni finali tal-merkanzija lill-importatur tkun fl-Istat Membru fejn il-merkanzija
tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera. Dan huwa meħtieġ minħabba li l-VAT issir
dovuta fl-Istat Membru tal-importazzjoni u dak l-Istat Membru ma jkunx jista’ jiġbor ilVAT applikabbli fi Stat Membru ieħor.
Bl-istess mod, l-uffiċċju doganali kompetenti għad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera tal-LVC meta jintużaw l-arranġamenti speċjali huwa dak fl-Istat
Membru tad-destinazzjoni finali (l-Artikolu 221(4) tal-AI-KDU).
F’konformità mal-Artikolu 201 tad-Direttiva dwar il-VAT, il-persuna responsabbli biex
tħallas il-VAT fuq l-importazzjoni tista’ tkun kwalunkwe persuna jew persuni nnominati
jew rikonoxxuti bħala responsabbli mill-Istat Membru tal-importazzjoni. Fil-prattika,
ġeneralment il-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur) ikun responsabbli biex iħallas il-VAT
fuq l-importazzjoni.
Il-VAT issir dovuta biss jekk il-VAT tkun effettivament inġabret mingħand ilkonsenjatarju (jiġifieri l-importatur), sabiex jiġu evitati proċeduri ta’ rifużjoni onerużi
f’każ li l-merkanzija ma tkunx tista’ tiġi kkonsenjata jew f’każ li tiġi rrifjutata millkonsenjatarju (jiġifieri l-importatur). Ir-rekords iridu jinżammu mill-persuna li tagħmel
użu mill-arranġamenti speċjali (tipikament operaturi postali, trasportaturi express, aġenti
doganali u operaturi ekonomiċi simili, diment li jkunu dawk li ppreżentaw il-merkanzija
lid-dwana). Ir-rekords iridu jippermettu l-identifikazzjoni tal-VAT totali miġbura matul
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ix-xahar partikolari u jipprovdu evidenza għall-każijiet fejn il-VAT ma setgħetx tinġabar
minħabba n-nuqqas ta’ konsenja tal-merkanzija.
Għandu jiġi nnotat li l-użu ta’ arranġamenti speċjali ma jeħtieġx awtorizzazzjoni
doganali speċifika. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-persuna li tagħmel użu
mill-arranġamenti speċjali tikkonforma mal-kundizzjonijiet applikabbli għall-għoti ta’
awtorizzazzjoni ta’ ħlas differit f’konformità mal-Artikolu 110 tal-KDU.
L-użu għall-arranġamenti speċjali tal-awtorizzazzjonijiet ta’ ħlas differit mogħtija għallfinijiet tad-dazju doganali huwa possibbli biss, jekk il-kundizzjonijiet għad-differiment
tal-ħlas ikunu l-istess, jiġifieri l-iskadenza għall-ħlas hija s-16-il jum tax-xahar li jmiss,
fir-rigward tal-ammont totali tad-dazji mġarrba matul xahar partikolari, f’konformità
mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 108(1) tal-KDU.
Skont l-arranġamenti speċjali, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użu sistematiku tarrata standard tal-VAT sabiex jiffaċilitaw il-proċess ta’ dikjarazzjoni għall-persuni li
jagħmlu użu mill-arranġamenti speċjali u li jaġixxu bħala rappreżentanti doganali f’isem
l-importaturi (jiġifieri l-konsenjatarji). Minħabba l-għadd kbir ta’ kunsinni ta’ valur baxx,
dawn l-operaturi jistgħu altrimenti jiffaċċjaw diffikultajiet biex japplikaw b’mod korrett
ir-rati mnaqqsa tal-VAT.
Eżempju għall-użu tad-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7
Konsumatur fl-Istat Membru A ordna ktieb onlajn mingħand bejjiegħ f’pajjiż terz li jiġi
ttrasportat bil-posta lejn l-UE. Il-bejjiegħ mhuwiex irreġistrat għall-IOSS, għalhekk, ilVAT fuq l-importazzjoni għandha titħallas mal-importazzjoni. Il-valur intrinsiku tal-ktieb
huwa ta’ EUR 60, għalhekk, id-dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7 tista’ tintuża
għall-ikklerjar tal-importazzjoni tal-pakkett fl-Istat Membru A. L-operatur postali fl-Istat
Membru A jiddikjara l-merkanzija billi juża l-arranġamenti speċjali li jindikaw ilkonsumatur fl-UE bħala l-importatur u li jindikaw il-kodiċijiet C07 u F49 fil-qasam talkodiċi tal-proċedura addizzjonali (E.D. 11 10 000 000). Id-dwana tirrilaxxa l-merkanzija
f’ċirkolazzjoni libera taħt differiment tal-ħlas tal-VAT 14. Il-posta tikkalkula l-VAT bl-użu
tar-rata standard tal-VAT fl-Istat Membru A u tiġbor il-VAT mingħand il-konsumatur
sabiex tikkonsenja l-ktieb. L-operatur postali se jħallas l-ammont ta’ VAT korrispondenti
lill-awtoritajiet doganali/tat-taxxa sas-16-il jum tax-xahar sussegwenti.

3.2.2. Ir-responsabbiltà tal-atturi taħt l-arranġamenti speċjali
3.2.2.1.Responsabbiltajiet ġenerali
B’mod ġenerali, id-dikjarazzjoni doganali trid tiġi ppreżentata permezz ta’ rappreżentant
dirett jew indirett.
Previst fl-Artikolu 369zb tad-Direttiva dwar il-VAT

14
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Fir-rigward tar-responsabbiltà għall-ħlas tal-VAT, il-partijiet involuti għandhom irresponsabbiltajiet li ġejjin:
 Il-konsumatur (tipikament il-konsenjatarju (l-importatur) tal-pakkett) huwa
responsabbli għall-ħlas tal-VAT; u
 Il-persuna li tagħmel użu mill-arranġamenti speċjali (tipikament il-persuna li
tippreżenta l-merkanzija lid-dwana f’isem il-konsumatur) hija responsabbli għallġbir tal-VAT mingħand l-importatur u tħallas il-VAT miġbura lill-awtoritajiet
doganali/tat-taxxa. Il-ħlas lill-awtoritajiet doganali jew tat-taxxa jrid isir kull
xahar.
3.2.2.2.Sottovalutazzjoni
Jekk l-awtoritajiet doganali jqisu li l-merkanzija li għaliha ntużaw l-arranġamenti speċjali
hija sottovalutata u l-valur intrinsiku korrett jaqbeż il-EUR 150, u dan is-suspett jiġi
kkonfermat, id-dazju doganali kkalkolat fuq l-ammont korrett isir dovut u japplikaw iddispożizzjonijiet rispettivi tal-KDU. Is-suspett għas-sottovalutazzjoni jista’ jiġi
kkonfermat f’mumenti differenti fil-proċess.
Fil-każ li l-merkanzija tkun ġiet iddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera bl-użu
ta’ dikjarazzjoni doganali bis-sett ta’ data H7, u s-sottovalutazzjoni tinstab qabel laċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali, id-dikjarazzjoni tiġi rrifjutata u d-dikjarant
ikollu jissottometti dikjarazzjoni doganali ġdida għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera blużu tas-sett ta’ data H1, jew, jekk applikabbli, H6 jew I1.
F’każ li s-sottovalutazzjoni tkun ġiet identifikata matul il-verifika tad-dikjarazzjoni
doganali jew matul kontroll ta’ wara r-rilaxx, japplikaw il-proċeduri deskritti fitTaqsima 2.2.3.

3.2.3. Il-proċess tal-ħlas ta’ kull xahar
Il-persuna li tagħmel użu mill-arranġamenti speċjali (tipikament ir-rappreżentant
doganali li jaġixxi f’isem l-importatur/il-konsenjatarju) hija responsabbli għall-ġbir talVAT mingħand il-konsumatur u għat-trażmissjoni tal-ammonti tal-VAT miġbura lillawtoritajiet doganali. Dan il-ħlas irid isir sas-16-il jum tax-xahar wara l-ġbir tal-VAT.
Skont l-Artikolu 369zb tad-Direttiva dwar il-VAT, il-VAT miġbura taħt l-arranġamenti
speċjali trid tiġi rrapportata b’mod elettroniku f’dikjarazzjoni ta’ kull xahar. Iddikjarazzjoni għandha turi l-VAT totali miġbura matul ix-xahar kalendarju rilevanti.
Għandu jiġi nnotat li tali dikjarazzjoni mhijiex dikjarazzjoni doganali skont it-tifsira talArtikolu 5(12) tal-KDU.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-persuna li tagħmel użu mill-arranġamenti
speċjali tikkonforma mal-kundizzjonijiet applikabbli għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni ta’
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ħlas differit f’konformità mal-Artikolu 110 tal-KDU. Din il-possibbiltà, jiġifieri li ma
tinġabarx il-VAT fil-mument tal-importazzjoni għal kull kunsinna unika, hija diġà fisseħħ f’diversi Stati Membri. Għandu jiġi vverifikat jekk l-iskadenza hijiex is-16-il jum
tax-xahar li jmiss sabiex tintuża l-istess awtorizzazzjoni.
Il-persuni li jagħmlu użu mill-arranġamenti speċjali għandhom iżommu rekords taliżdoganar tal-merkanzija fejn il-VAT tkun inġabret taħt l-arranġamenti speċjali matul
perjodu ddeterminat mill-Istat Membru tal-importazzjoni. Dawk ir-rekords iridu jkunu
dettaljati biżżejjed biex jippermettu lill-awtoritajiet tat-taxxa u/jew doganali tal-Istat
Membru tal-importazzjoni jivverifikaw li l-VAT ġiet iddikjarata u miġbura b’mod
korrett. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara t-Taqsima 4.3.6 tal-Kapitolu 4 tan-Noti ta’
Spjegazzjoni dwar il-VAT.
Jekk il-merkanzija ma setgħetx tiġi kkonsenjata matul l-istess xahar meta ġiet rilaxxata
għaċ-ċirkolazzjoni libera, dan ifisser li l-VAT ma setgħetx effettivament tinġabar matul
dak ix-xahar, f’konformità mal-Artikolu 369zb(1) tad-Direttiva dwar il-VAT. Tali
ammonti tal-VAT iridu jiġu rrapportati fix-xahar sussegwenti ladarba l-konsenja tkun
effettivament saret u l-persuna li tagħmel użu mill-arranġamenti speċjali tkun ġabret ilVAT mingħand l-importatur.
Eżempju:
Il-merkanzija
tiġi
ddikjarata
għar-rilaxx
għaċ-ċirkolazzjoni
libera
fil31 ta’ Awwissu 2021 fil-Bulgarija mill-operatur postali tal-Bulgarija bħala
rappreżentant doganali indirett tal-konsumatur. Il-konsumatur iħallas lill-operatur
postali Bulgaru l-ammont ta’ VAT li jikkorrespondi għar-rata standard tal-VAT fit2 ta’ Settembru 2021. L-operatur postali Bulgaru huwa meħtieġ iħallas din il-VAT sas16 ta’ Ottubru 2021 flimkien ma’ kwalunkwe VAT oħra miġbura taħt arranġamenti
speċjali matul ix-xahar ta’ Settembru 2021.

3.2.4. Ir-ritorn tal-merkanzija, il-ħlas lura tal-VAT
Il-formalitajiet doganali applikabbli għar-ritorn tal-merkanzija huma deskritti filKapitoli 4 – Formalitajiet tal-esportazzjoni u tal-esportazzjoni mill-ġdid għal kunsinni ta’
valur baxx u 5 – Invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali.
Jekk il-merkanzija ma setgħetx tiġi kkonsenjata lill-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur),
mela l-VAT ma ssirx dovuta taħt l-arranġamenti speċjali. F’każijiet bħal dawn, iddikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tiġi invalidata u l-merkanzija
tintbagħat lura lill-konsenjatur oriġinali. Fid-dikjarazzjoni tal-VAT ta’ kull xahar, ilpersuna li tagħmel użu mill-arranġamenti speċjali trid tagħmel referenza għaddikjarazzjoni doganali invalidata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-esportazzjoni
(ir-ritorn) tal-merkanzija.
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Għall-formalitajiet doganali applikabbli għall-merkanzija li ġiet ikkonsenjata b’suċċess
lill-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur), li wara jiddeċiedi li jirritornaha lill-bejjiegħ,
jekk jogħġbok ara l-proċess dettaljat fl-aħħar paragrafu tal-Kapitolu 5.1.
3.2.5. Ir-rapportar lis-Sorveljanza
Id-data tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera bl-użu talarranġamenti speċjali se tiġi trażmessa lis-sistema ta’ Sorveljanza. Madankollu, ma huwa
se jitfassal l-ebda rapportar ta’ kull xahar tal-importazzjonijiet rispettivi.
3.3.

MEKKANIŻMU STANDARD GĦALL-ĠBIR TAL-VAT
3.3.1. Kunċett ewlieni

Jekk ma tintuża l-ebda simplifikazzjoni (IOSS jew arranġamenti speċjali) għall-ġbir talVAT fuq l-importazzjoni, japplikaw ir-regoli standard u l-VAT fuq l-importazzjoni
tinġabar f’konformità mar-regoli doganali applikabbli u f’konformità mal-Artikoli 201,
274 u 275 tad-Direttiva dwar il-VAT.
3.3.2. Deskrizzjoni tal-proċess
Meta jintuża l-mekkaniżmu standard għall-ġbir tal-VAT fuq l-importazzjoni, ilmerkanzija soġġetta għal eżenzjoni mid-dazju doganali f’konformità mal-Artikoli 23(1)
jew 25(1) tad-DRR tista’ tiġi ddikjarata biss għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni fl-Istat
Membru li fih jintemm id-dispaċċ jew it-trasport tal-merkanzija, skont l-Artikolu 221(4)
tal-AI-KDU. Dan ifisser li l-Istat Membru tal-importazzjoni u l-Istat Membru taddestinazzjoni (tal-konsum) iridu jkunu identiċi. Dan huwa meħtieġ minħabba li l-VAT
issir dovuta fl-Istat Membru tal-importazzjoni, u dak l-Istat Membru ma jkunx jista’
jiġbor il-VAT billi juża r-rata tal-VAT applikabbli fi Stat Membru ieħor. Il-persuna li
tippreżenta d-dikjarazzjoni jkollha l-għażla bejn is-CD bis-settijiet ta’ data H7, I1 jew
H1 (is-sett ta’ data H6 ikun limitat għall-operaturi postali).
Mal-importazzjoni, il-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT fuq l-importazzjoni tista’
tkun kwalunkwe persuna jew persuni nnominati jew rikonoxxuti bħala responsabbli millIstat Membru tal-importazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 201 tad-Direttiva dwar ilVAT. Fil-prattika, ġeneralment l-importatur (jiġifieri l-konsenjatarju) u, fil-każ ta’
rappreżentanza indiretta, id-dikjarant tad-dikjarazzjoni doganali huma responsabbli
b’mod konġunt li jħallsu l-VAT fuq l-importazzjoni.
Meta, sal-1 ta’ Ottubru 2021, il-merkanzija f’kunsinna postali tiġi rilaxxata għaċċirkolazzjoni libera minn kwalunkwe att ieħor f’konformità mal-Artikolu 141(3) tal-AD,
id-dikjarant irid iħallas biss il-VAT lill-uffiċċju doganali tal-importazzjoni, jekk iddikjarazzjoni doganali tkun ġiet aċċettata u l-merkanzija f’dik il-kunsinna postali tkun
ġiet rilaxxata fiċ-ċirkolazzjoni libera u kkonsenjata lill-konsenjatarju. Inkella, jekk ilmerkanzija ma setgħetx tiġi kkonsenjata lill-konsenjatarju, id-dikjarazzjoni doganali
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għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera titqies li ma ġietx ippreżentata u l-merkanzija f’dik
il-kunsinna postali titqies li tibqa’ taħt ħażna temporanja sakemm tiġi esportata mill-ġdid,
meqruda jew mormija b’mod ieħor f’konformità mal-Artikolu 198 tal-KDU.
Ħarsa ġenerali aktar dettaljata lejn il-partijiet tal-proċess standard hija inkluża fil-ħarsa
ġenerali li ġejja:
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IL-FORMALITAJIET TAL-ESPORTAZZJONI U
MILL-ĠDID GĦAL KUNSINNI TA’ VALUR BAXX

4.

4.1.
Tip ta’ kunsinni

Ħarsa ġenerali
Il-valur talmerkanzija
≤ EUR 150
(IOSS u mhux
IOSS)

Formalitajiet doganali applikabbli għal
Esportazzjoni talmerkanzija tal-Unjoni

Ritorn tal-merkanzija
importata

Dikjarazzjoni minn
kwalunkwe att ieħor, skont
l-Artikolu 141(4a) tal-ADKDU, b’ċerta data għandha
tiġi aċċettata mid-dwana u
tkun disponibbli għaliha

Dikjarazzjoni minn kwalunkwe
att ieħor b’ċerta data
għandha tiġi aċċettata middwana u tkun disponibbli
għaliha 15
(F’konformità malArtikoli 141(4a) u, jekk
applikabbli, 142(b) tal-ADKDU)

Kunsinni postali u express

> EUR 150
≤ EUR 1 000

4.2.

TAL-ESPORTAZZJONI

Dikjarazzjoni minn
kwalunkwe att ieħor, skont
l-Artikolu 141(4a) tal-ADKDU, b’ċerta data għandha
tiġi aċċettata mid-dwana u
tkun disponibbli għaliha

Dikjarazzjoni elettronika talesportazzjoni (f’konformità
mal-Artikolu 142(b) tal-ADKDU), id-dikjarazzjoni minn
kwalunkwe att ieħor mhijiex
disponibbli.)

Formalitajiet applikabbli għarrimborż tal-VAT
Invalidazzjoni tas-CD talimportazzjoni u t-tħassir tal-obbligu
tal-VAT.
IOSS

Mhux IOSS

Ħlas lura tal-VAT
direttament millbejjiegħ

Ħlas lura jew
remissjoni talVAT millawtoritajiet
doganali jew
tat-taxxa.

Invalidazzjoni tas-CD talimportazzjoni u t-tħassir tal-obbligu
tal-VAT

KUNSINNI POSTALI
4.2.1. Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni minn
kwalunkwe att ieħor

a) Bażi ġuridika
Skont l-Artikoli 140(1)(d), 141(4) u 142 tal-AD-KDU, il-merkanzija f’kunsinni postali
b’valur ta’ mhux aktar minn EUR 1 000 u mhux responsabbli għad-dazju fuq l-esportazzjoni
titqies li ġiet iddikjarata għall-esportazzjoni bil-ħruġ tagħha mit-territorju Doganali talUnjoni, dment li:
•

ma tkunx soġġetta għal applikazzjoni għall-ħlas lura ta’ dazju jew imposti oħrajn,
sakemm tali applikazzjoni ma tkunx tirrigwardja l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni
doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ta’ merkanzija soġġetta għal eżenzjoni
mid-dazju fuq l-importazzjoni f’konformità mal-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1)
tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

Sitwazzjoni temporanja eċċezzjonali (sal-1 ta’ Ottubru 2021) għar-ritorn ta’ kunsinni postali mhux
ikkonsenjati ddikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera f’konformità mal-Artikolu 141(3) tal-AD-KDU. Tali CD
titqies li ma ġietx ippreżentata, abbażi tal-Artikolu 220(2) tal-AI-KDU.
15
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•

ma tkunx soġġetta għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet; u

•

ma tkunx soġġetta għal kwalunkwe formalità speċjali oħra prevista fil-leġiżlazzjoni
tal-Unjoni li l-awtoritajiet doganali huma meħtieġa japplikaw (bħall-merkanzija
soġġetta għas-sisa koperta mid-Direttiva 2020/262/UE jew il-merkanzija mhux talUnjoni li kienet taħt ħażna doganali, ipproċessar attiv, dħul temporanju, f’żona ħielsa
jew ħażna temporanja u li tiġi esportata mill-ġdid).

L-ewwel kundizzjoni tkopri l-każijiet fejn tintalab rifużjoni tal-VAT (pereżempju, ir-ritorn
tal-merkanzija) abbażi tal-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali tar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera mitluba mid-dikjarant ta’ tali dikjarazzjoni f’konformità malArtikolu 148(3) tal-AD-KDU. Tali merkanzija xorta tista’ tiġi esportata bil-ħruġ tagħha mitterritorju doganali tal-UE, dment li l-valur tagħha ma jaqbiżx il-EUR 150. L-operatur postali
jirritorna l-merkanzija billi juża l-barcode S10, f’konformità mar-regoli rispettivi tal-UPU.
Jekk jinħareġ barcode S10 ġdid għar-ritorn, mela dan irid jiġi kontroreferenzjat fis-sistema
postali mal-barcode S10 li jappartjeni għall-pakkett li ma setax jiġi kkonsenjat. Id-data li turi
li l-istess merkanzija ġiet irritornata bħal dik rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera għandha tkun
disponibbli fis-sistema tal-IT tal-operatur postali f’każ ta’ verifika, u tiġi magħmula
disponibbli għad-Dwana fuq talba.
Madankollu, ’il fuq minn dan il-limitu tal-valur, l-Artikolu 142(b) tal-AD-KDU jimplika li lmerkanzija f’kunsinni postali li fir-rigward tagħha ssir applikazzjoni għall-ħlas lura tad-dazju
jew ta’ imposti oħrajn ma tistax tiġi esportata bil-ħruġ tagħha mit-territorju Doganali tal-UE.
B’riżultat ta’ dan, hija meħtieġa dikjarazzjoni elettronika tal-esportazzjoni.

b) Id-determinazzjoni tal-limiti tal-valur
Il-valur tal-kunsinni postali huwa indikat fil-formola NM22/NM23. Dan jikkorrespondi għallvalur statistiku li għandu jiġi indikat fl-E.D. 99 06 000 000 tad-dikjarazzjoni talesportazzjoni.

4.2.2. Il-proċess għall-esportazzjoni tal-kunsinni postali
a) Id-determinazzjoni tal-uffiċċji doganali tal-esportazzjoni u tal-ħruġ
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 329(7) tal-AI-KDU jistgħu japplikaw ukoll f’każijiet fejn
operatur postali jittrasporta l-merkanzija barra mit-territorju doganali tal-Unjoni taħt
kopertura ta’ kuntratt ta’ trasport uniku. F’din is-sitwazzjoni u fuq talba tad-dikjarant, luffiċċju doganali tal-ħruġ għandu jkun l-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn tittieħed
il-merkanzija taħt il-kuntratt ta’ trasport uniku.
F’każijiet eċċezzjonali, jista’ jintuża t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 221 tal-AI-KDU.
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Id-dokument tat-trasport fil-fluss postali huwa l-formola tad-dokumentazzjoni NM37 (issuperfiċje) / CN38 (l-ajru) / CN41 (trasport bl-ajru mis-superfiċje), li tiġi skambjata bejn loperatur postali u t-trasportatur. Il-formola tiddeskrivi r-reċipjenti kollha inklużi fil-kunsinna.
Imbagħad, b’rabta man-nota tad-dispaċċ (PREDES), huwa possibbli li jkun hemm rabta mallivell tal-oġġett.

b) Il-formalitajiet doganali meqjusa li twettqu bl-att imsemmi fl-Artikolu 141(4) tal-ADKDU
Il-ħruġ tal-merkanzija f’kunsinni postali jitqies bħala l-att tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni
u jinkludi l-formalitajiet li ġejjin, f’konformità mal-Artikolu 218 tal-AI-KDU:
a) il-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana f’konformità mal-Artikolu 267 tal-KDU;
b) l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali mill-awtoritajiet doganali f’konformità malArtikolu 172 tal-KDU;
c) ir-rilaxx tal-merkanzija mill-awtoritajiet doganali f’konformità mal-Artikolu 194 talKDU.

c) Rinunzja għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għal finijiet ta’
sikurezza-sigurtà
Skont l-Artikolu 245-1(d) tal-AD-KDU, ma hija meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni ta’ qabel ittluq għall-merkanzija mċaqilqa skont ir-regoli tal-Konvenzjoni tal-UPU.
d) Skambju ta’ messaġġi elettroniċi bejn l-uffiċċji postali
Mill-2021, il-konvenzjoni tal-UPU se tesiġi li l-merkanzija kollha ttrasportata fil-fluss postali
tiġi ddikjarata b’messaġġi elettroniċi ITMATT hekk kif l-oġġett jitqies bħala merkanzija u
fejn ikunu meħtieġa dikjarazzjonijiet doganali. Dawn l-obbligi se jiġu stabbiliti għat-tipi
kollha ta’ kunsinni postali.

4.2.3. Esportazzjoni mill-ġdid ta’ kunsinni postali
F’konformità mal-Artikolu 270 tal-KDU, l-esportazzjoni mill-ġdid tapplika għall-merkanzija
mhux tal-Unjoni li tkun tqiegħdet taħt ħażna doganali, ipproċessar attiv, dħul temporanju jew
tkun inżammet f’żona ħielsa jew ħażna temporanja. Fil-każ ta’ ritorn, billi l-biċċa l-kbira talLVC jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera, huma għandhom l-istatus tal-Unjoni u,
għalhekk, ma jistgħux jiġu esportati mill-ġdid. L-unika eċċezzjoni tapplika għal kunsinni
postali ta’ valur baxx koperti mill-Artikolu 220 tal-AI-KDU, matul il-perjodu tranżitorju
għall-kunsinni postali sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieqa tal-iskjerament għar-Rilaxx 1
tal-ICS-2, jiġifieri sal-1 ta’ Ottubru 2021.
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4.3.

KUNSINNI EXPRESS
4.3.1. Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni minn
kwalunkwe att ieħor

a) Bażi ġuridika
Il-merkanzija f’kunsinna express li l-valur tagħha ma jaqbiżx l-EUR 1 000 u li ma tkunx
responsabbli għad-dazju fuq l-esportazzjoni tista’ tiġi ddikjarata għall-esportazzjoni
b’dikjarazzjoni minn kwalunkwe att ieħor (l-Artikolu 140(1)(d) u l-Artikolu 141(4a) tal-ADKDU). L-esportazzjoni permezz ta’ kwalunkwe att ieħor għall-merkanzija f’kunsinni express
tista’ tintuża, irrispettivament mill-mod tat-trasport.
Tali merkanzija għandha titqies li ġiet iddikjarata għall-esportazzjoni bil-preżentazzjoni
tagħha f’konformità mal-Artikolu 267 tal-KDU lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ, diment li ddata fid-dokument tat-trasport u/jew fil-fattura tkun disponibbli għall-awtoritajiet doganali u
aċċettata minnhom (l-Artikolu 141(4a) tal-AD-KDU). Għall-fini ta’ tali preżentazzjoni, ittrasportatur express jista’, jekk tiġi aċċettata mill-awtoritajiet doganali, jagħmel id-data
disponibbli għall-awtoritajiet doganali fir-rekords tagħhom, minflok ma jissottomettiha
permezz ta’ notifika.
Id-dikjarazzjoni minn kwalunkwe att ieħor tal-merkanzija f’kunsinna express tista’ tintuża
taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-merkanzija f’kunsinni postali, kif previst flArtikolu 142 tal-AD-KDU:
•

il-merkanzija mhijiex soġġetta għal applikazzjoni għall-ħlas lura ta’ dazju jew imposti
oħrajn, sakemm tali applikazzjoni ma tkunx tirrigwardja l-invalidazzjoni taddikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ta’ merkanzija soġġetta
għal eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni f’konformità mal-Artikolu 23(1) jew lArtikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

•

ma tkunx soġġetta għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet;

•

ma tkunx soġġetta għal kwalunkwe formalità speċjali oħra prevista fil-leġiżlazzjoni
tal-Unjoni li l-awtoritajiet doganali huma meħtieġa japplikaw (bħall-merkanzija
soġġetta għas-sisa koperta mid-Direttiva 2020/262/UE jew il-merkanzija mhux talUnjoni li kienet taħt ħażna doganali, ipproċessar attiv, dħul temporanju, f’żona ħielsa
jew ħażna temporanja u li tiġi esportata mill-ġdid).

Abbażi tal-kuntratt ta’ trasport uniku, l-awtoritajiet doganali għandhom il-possibbiltà li
jinvestigaw jekk il-vjeġġ kienx telaq definittivament mit-territorju tal-UE. Dan jista’ jiġi
vverifikat fuq kontroll ibbażat fuq verifika, jekk ikun meħtieġ.
F’konformità mal-ewwel kundizzjoni, il-merkanzija f’kunsinni express irritornati b’valur
li ma jaqbiżx il-EUR 150 tista’ tiġi esportata bl-użu ta’ dikjarazzjoni minn kwalunkwe att
ieħor (preżentazzjoni lid-dwana). Il-kunsinni express l-oħrajn kollha (b’valur ta’ aktar
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minn EUR 150) li huma soġġetti għal talba għal ħlas lura tad-dazju għandhom jiġu
ddikjarati għall-esportazzjoni b’CD elettronika.
Meta konsenjatarju jirrifjuta li jaċċetta l-vjeġġ, it-trasportaturi express jirritornaw il-vjeġġ
lill-konsenjatur b’numru HAWB ġdid b’kontroreferenza għall-HAWB l-antik. Dan ilproċess jipprovdi lill-awtoritajiet doganali l-kontroll meħtieġ sabiex jiġi vverifikat jekk
dawn il-vjeġġi telqux fiżikament mit-territorju doganali tal-UE sabiex ikunu jistgħu, wara
talba mid-dikjarant tad-dikjarazzjoni doganali tal-importazzjoni, jinvalidaw tali
dikjarazzjoni f’konformità mal-Artikolu 148(3) tal-AD-KDU u, jekk applikabbli, iħallsu
l-VAT lura. Dan il-kontroll ibbażat fuq verifika jista’ jseħħ fis-sistemi ta’ traċċar u
rintraċċar tat-trasportaturi express.

4.3.2. Deskrizzjoni tal-proċess (l-Artikolu 141(4a) tal-AD-KDU)
a) Id-determinazzjoni tal-uffiċċji doganali kompetenti għall-esportazzjoni u l-ħruġ
Ir-regoli ġenerali li jiddefinixxu l-uffiċċju tal-ħruġ japplikaw f’dan il-każ ukoll. F’konformità
mal-Artikolu 329(7) tal-AI-KDU u minħabba l-fatt li, fil-prinċipju, ma hemm bżonn li tiġi
ssodisfata l-ebda formalità fl-uffiċċju doganali fil-punt tal-ħruġ, il-preżentazzjoni tista’ ssir fluffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn tittieħed il-merkanzija taħt kuntratt ta’ trasport
uniku, diment li l-merkanzija titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni bl-ajru. Dan l-uffiċċju
doganali huwa l-uffiċċju doganali tal-ħruġ u jista’ jkun ukoll intern.
Jekk il-merkanzija f’kunsinni express titlaq mit-territorju doganali tal-UE bit-triq, l-użu talkuntratt ta’ trasport uniku mhuwiex possibbli. F’dak il-każ, hemm żewġ possibbiltajiet:
Il-merkanzija tista’ tiġi ddikjarata f’konformità mal-Art. 141(4a) tal-AD-KDU billi
1.
tiġi ppreżentata lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ. Madankollu, id-data ta’ din in-notifika
partikolari tal-preżentazzjoni tal-ħruġ għal kunsinni express mhijiex definita fil-livell tal-UE
u, għalhekk, jista’ jkun ta’ piż għat-trasportaturi express li jikkonformaw mar-rekwiżiti taddata / mas-sistemi / mal-prattiki tal-uffiċċji doganali differenti kollha fil-fruntiera tal-Unjoni,
b’mod partikolari ta’ dawk li huma (jew se jkunu) awtomatizzati ħafna abbażi ta’ MRN.
2.
Il-merkanzija tista’ tiġi ddikjarata għall-esportazzjoni minn kwalunkwe att ieħor (att
ta’ preżentazzjoni; l-Artikolu 141(4a) tal-AD-KDU) f’uffiċċju doganali intern u l-istess
uffiċċju intern jista’ jikkonferma l-ħruġ tal-merkanzija jekk, kull meta jkun possibbli, din
titqiegħed immedjatament taħt proċedura ta’ tranżitu preferibbilment bl-użu ta’ NCTS. F’każ
bħal dan, l-uffiċċju tat-tluq tat-tranżitu jitqies li huwa l-uffiċċju tal-ħruġ tal-proċedura talesportazzjoni f’konformità mal-Artikolu 329(5) jew (6) tal-AI-KDU u, mal-wasla fil-punt talqsim tal-fruntiera, il-merkanzija tkun koperta minn dikjarazzjoni ta’ tranżitu, sabiex b’hekk
jiġi ffaċilitat il-ħruġ tagħha mit-territorju doganali tal-Unjoni. F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni
ta’ qabel it-tluq tiġi rrinunzjata f’konformità mal-Artikolu 245(1)(g) tal-AD-KDU.
N.B. L-approċċi deskritti fl-Artikoli 329(5), (6) u (7) tal-AI-KDU li jiżguraw il-konferma talħruġ tal-merkanzija f’uffiċċju doganali intern jistgħu japplikaw irrispettivament mill-valur
tal-merkanzija, madankollu, għall-merkanzija b’valur li jaqbeż l-EUR 1 000, jeħtieġ li tiġi
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ppreżentata dikjarazzjoni formali tal-esportazzjoni bħala dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq li jkun
fiha d-dettalji meħtieġa għall-analiżi tar-riskju għal skopijiet ta’ sigurtà u sikurezza
L-uffiċċju doganali kompetenti għat-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura
esportazzjoni huwa stabbilit f’konformità mal-ewwel u t-tieni subparagrafi
Artikolu 221(2) tal-AI-KDU u jista’ jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

taltal-

1) L-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn huwa stabbilit l-esportatur;
2) L-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn il-merkanzija tiġi ppakkjata jew
mgħobbija għall-esportazzjoni;
3) Uffiċċju doganali differenti fl-Istat Membru kkonċernat li, għal raġunijiet
amministrattivi, huwa kompetenti għall-esportazzjoni;
4) L-uffiċċju doganali kompetenti għall-post tal-ħruġ.

b) Il-formalitajiet doganali meqjusa li twettqu bl-att imsemmi fl-Artikolu 141(4a) tal-AD
Il-preżentazzjoni hija meqjusa bħala l-att tad-dikjarazzjoni doganali u tinkludi l-formalitajiet
li ġejjin f’konformità mal-Artikolu 218 tal-AI-KDU:
a) il-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana f’konformità mal-Artikolu 267 tal-KDU;
b) l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali mill-awtoritajiet doganali f’konformità malArtikolu 172 tal-KDU;
c) ir-rilaxx tal-merkanzija mill-awtoritajiet doganali f’konformità mal-Artikolu 194 talKDU.

c) Rinunzja għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għal finijiet ta’
sikurezza-sigurtà
Il-vjeġġi tal-esportazzjoni b’valur li ma jaqbiżx l-EUR 1 000 u li mhumiex responsabbli
għad-dazju fuq l-esportazzjoni u, diment li jkunu ddikjarati għall-esportazzjoni minn xi att
ieħor, jibbenefikaw minn rinunzja minn dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq, kif previst flArtikolu 245(1)(g) tal-AD-KDU.
d) Liema data għandha tkun disponibbli?
Skont l-Artikolu 141(4a) tal-AD-KDU, id-data fid-dokument tat-trasport u/jew fil-fattura
għandha tkun disponibbli u aċċettata mill-awtoritajiet doganali.
Ma hemm l-ebda sett ta’ data komuni definit fil-qafas tal-KDU għall-preżentazzjoni talmerkanzija fil-każ tal-esportazzjoni tal-merkanzija f’kunsinni express minn xi att ieħor. Irrekwiżiti tad-data huma stabbiliti mill-awtoritajiet doganali nazzjonali. Tali rekwiżiti jistgħu
jinkludu primarjament id-data li tinsab fid-dokument tat-trasport (HAWB: il-konsenjatur (l65

esportatur), l-isem u l-indirizz; il-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur), l-isem u l-indirizz; iddeskrizzjoni, il-valur, in-numru ta’ pakketti u l-piż tal-merkanzija. Fil-każ ta’ vjeġġi birritorn, għandha tiġi pprovduta wkoll ir-referenza tad-dikjarazzjoni tal-importazzjoni u/jew
tal-HAWB tal-importazzjoni.

e) Id-data meta għandha tkun disponibbli għad-dwana?
Sabiex tkun tista’ ssir superviżjoni doganali, il-merkanzija għandha tiġi ppreżentata (jiġifieri
d-data għandha tkun disponibbli għad-dwana) qabel ma l-merkanzija titlaq mit-territorju
doganali tal-UE.

f) Sitwazzjonijiet speċifiċi
→ esportazzjonijiet indiretti:
Fil-każ ta’ esportazzjonijiet indiretti minn ajruport fi Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet
doganali fil-punt fiżiku tal-ħruġ barra mill-UE jistgħu jitolbu lit-trasportatur express jipprovdi
kopja tal-kuntratt ta’ trasport uniku f’konformità mal-Artikolu 333(6)(b) tal-AI-KDU.

5.

INVALIDAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI DOGANALI
5.1.

Sfond

Ir-ritorn tal-merkanzija huwa element tipiku tal-kummerċ elettroniku. Il-merkanzija tista’ tiġi
rritornata mingħajr ma tiġi kkonsenjata minħabba li d-destinatarju ma jinstabx jew minħabba
li huwa sempliċiment jirrifjuta li jieħu f’idejh il-merkanzija. Minbarra l-każijiet fejn il-VAT
tiġi saldata taħt l-IOSS fil-ħin tax-xiri, in-numru ta’ tali rifjuti mill-konsenjatarji jista’ jiżdied
wara d-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku meta lkonsumaturi jkunu qed jiffaċċjaw l-obbligu ta’ ħlas addizzjonali (il-VAT u l-miżati possibbli
għas-servizz) mal-konsenja tal-merkanzija.
Sa tmiem it-tieqa tal-iskjerament għar-rilaxx 1 tal-ICS-2, fil-każ tal-merkanzija f’kunsinna
postali li tkun ġiet iddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera minn kwalunkwe att ieħor
f’konformità mal-Artikolu 141(3) tal-AD-KDU (jiġifieri, skemi tal-VAT li mhumiex IOSS
jew Arranġamenti Speċjali), id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera
ma għandhiex bżonn tkun formalment invalidata (japplika l-Artikolu 220(2) tal-AI-KDU, kif
spjegat taħt 5.3 (a) hawn taħt).
Madankollu, huwa mistenni li l-maġġoranza l-kbira tar-rifjuti jistgħu ma jaqgħux taħt din ilkategorija u jkunu jeħtieġu l-invalidazzjoni formali tad-dikjarazzjoni doganali elettronika
f’konformità mal-Artikolu 148(3) tal-AD-KDU. Għalhekk, sabiex jittaffa l-impatt fuq l66

amministrazzjonijiet doganali u l-operaturi ekonomiċi li jissottomettu d-dikjarazzjoni
doganali f’isem il-konsumaturi, l-invalidazzjoni teħtieġ proċess raġonevolment sempliċi li ma
joħloqx ammont ta’ xogħol mhux maniġġabbli fuq l-amministrazzjonijiet doganali u li ma
jfixkilx b’mod sinifikanti l-operazzjonijiet ta’ kuljum tan-negozji.
L-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera se tkun
rilevanti b’mod partikolari fil-kuntest tal-arranġamenti speċjali u l-mekkaniżmu standard
għall-ġbir tal-VAT. Taħt l-iskema ta’ arranġamenti speċjali, l-operaturi postali, ittrasportaturi express u l-aġenti doganali (jiġifieri l-persuni li jużaw din l-iskema, diment li
jippreżentaw il-merkanzija lid-dwana) huma responsabbli biss għall-ħlas lejn l-awtoritajiet
doganali jew tat-taxxa tal-VAT fuq l-importazzjoni li effettivament ikunu ġabru mingħand ilkonsenjatarju (jiġifieri l-importatur).
Il-merkanzija li ma setgħetx tiġi kkonsenjata, jew li ġiet irrifjutata mill-konsenjatarju (jiġifieri
l-importatur) ikollha tiġi rritornata taħt kuntratt ta’ trasport ġdid (barcode S10 ġdid għal
kunsinni postali u numru HAWB ġdid għal kunsinni express), inkluża kontroreferenza għaddokument tat-trasport użat għall-importazzjoni (il-barcode S10 għal kunsinni postali u lHAWB għal kunsinni express) u, sabiex jitħassar l-obbligu tal-ħlas tal-VAT, id-dikjarazzjoni
doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera għandha tiġi invalidata.
Jekk il-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur) ikun aċċetta l-kunsinna tal-vjeġġ inizjali u
jiddeċiedi li jirritornaha wara, il-proċess jiddependi fuq kif il-konsumatur jiddeċiedi li
jorganizza r-ritorn u fuq il-proċedura applikabbli fl-Istat Membru rilevanti fir-rigward tattalba għar-rimborż tal-VAT. It-talba għall-ħlas lura tal-VAT hija bbażata fuq l-invalidazzjoni
tas-CD għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera f’konformità mal-Artikolu 148(3) tal-AD-KDU.
5.1.

Dispożizzjonijiet legali

L-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali hija att legali mwettaq mill-awtoritajiet doganali
kompetenti skattat minn applikazzjoni motivata tad-dikjarant u bbażat fuq deċiżjoni doganali
meħuda abbażi tal-Artikolu 22 tal-KDU.
Huwa biss fil-każijiet speċifiċi previsti fl-Artikolu 174 tal-KDU li tista’ tiġi invalidata
dikjarazzjoni doganali li tkun ġiet aċċettata.
Hemm żewġ tipi ta’ każijiet fejn id-dikjarazzjoni doganali li tkun ġiet aċċettata tista’ tiġi
invalidata:
-

Meta l-awtoritajiet doganali jkunu sodisfatti li l-merkanzija għandha
titqiegħed immedjatament taħt proċedura doganali oħra, jew
meta l-awtoritajiet doganali jkunu sodisfatti li, minħabba ċirkostanzi
speċjali, it-tqegħid tal-merkanzija taħt din il-proċedura ma jkunx ġustifikat
aktar.
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Fi kwalunkwe wieħed minn dawn il-każijiet, jekk l-awtoritajiet doganali jkunu informaw liddikjarant bl-intenzjoni tagħhom li jeżaminaw il-merkanzija, l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni
doganali għandha sseħħ wara dan l-eżami.
F’ċerti każijiet, l-applikazzjoni għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali tista’ tiġi
sottomessa wara r-rilaxx tal-merkanzija. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, għal oġġetti talkummerċ elettroniku, abbażi tal-Artikolu 148(3) tal-AD-KDU. F’dan il-każ, l-applikazzjoni
għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera għandha
tiġi sottomessa fi żmien 90 jum mid-data tal-aċċettazzjoni tagħha.
5.2.

Proċessi u formalitajiet

Il-proċess ta’ invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali jiddependi mit-tip tad-dikjarazzjoni
doganali.
a) Dikjarazzjoni minn kwalunkwe att ieħor
Jekk il-merkanzija f’kunsinna postali tiġi ddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera
minn kwalunkwe att ieħor, japplika l-Artikolu 220(2) tal-AI-KDU, u ma hemmx bżonn li tiġi
sottomessa applikazzjoni formali għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali. F’każ bħal
dan, id-dikjarazzjoni doganali titqies li ma ġietx ippreżentata u l-merkanzija titqies li tibqa’
f’ħażna temporanja sakemm tinqered, tiġi esportata mill-ġdid jew tintrema b’mod ieħor
f’konformità mal-Artikolu 198 tal-KDU.
b) Dikjarazzjoni doganali
Fil-każ ta’ dikjarazzjoni doganali elettronika formali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera,
għandha tiġi ppreżentata talba formali għal invalidazzjoni lill-awtorità doganali kompetenti
jekk il-kunsinna tal-merkanzija tfalli. L-invalidazzjoni hija obbligatorja sabiex jinfeda d-dejn
tal-VAT fuq l-importazzjoni. F’dak il-każ, il-merkanzija tiġi rritornata abbażi ta’ kuntratt ta’
trasport ġdid li jinkludi kontroreferenza għall-barcode S10 (għal kunsinni postali) u għallHAWB (għal kunsinni express) użati mal-importazzjoni tal-merkanzija. In-numru taddokument tat-trasport il-ġdid għandu jiġi indikat fl-applikazzjoni motivata sottomessa liddwana sabiex tiġi pprovduta evidenza dwar l-esportazzjoni tal-merkanzija.
Billi l-merkanzija ta’ valur baxx f’kunsinni postali u express tista’ tiġi rritornata taħt ilkopertura ta’ dikjarazzjoni tal-esportazzjoni magħmula minn kwalunkwe att ieħor, jiġifieri
mingħajr is-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni standard formali, l-awtoritajiet
doganali jistgħu jitolbu aktar evidenza mill-operaturi li turi li l-merkanzija tkun telqet mitterritorju doganali tal-UE. Fid-dawl ta’ dik il-prova, l-awtoritajiet doganali jieħdu deċiżjoni
dwar l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera.
Wara l-invalidazzjoni ta’ dik id-dikjarazzjoni u skont ir-regoli ta’ implimentazzjoni
nazzjonali, il-VAT tista’ tiġi ttrattata kif ġej:
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→ hija tista’ tintalab lura mill-konsumatur mingħand il-fornitur/l-interfaċċja
elettronika fil-każ tal-IOSS; jew
→ hija ma ssirx pagabbli mill-persuna li tuża l-arranġamenti speċjali jekk ilmerkanzija ma tkunx tista’ tiġi kkonsenjata lill-konsenjatarju; jew
→ hija tista’ titħallas lura lid-dikjarant taħt il-mekkaniżmu standard għall-ġbir talVAT jew,
→ irrispettivament mill-mekkaniżmu għall-ġbir tal-VAT użat mal-importazzjoni,
jekk il-merkanzija tintbagħat lura mill-importatur wara li tkun waslet u ddikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tiġi invalidata
f’konformità mal-Artikolu 148(3) tal-AD-KDU.
5.3.

Il-persuna li titlob l-invalidazzjoni (inkluż ir-rwol tar-rappreżentanti)

L-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali tista’ tintalab biss mid-dikjarant, f’konformità
mal-Artikolu 174 tal-KDU.
Fil-kuntest tal-importazzjoni tal-LVC, tipikament jistgħu jinqalgħu s-sitwazzjonijiet li ġejjin
fir-rigward tad-dikjarant:
a) id-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata mill-konsenjatarju (jiġifieri l-importatur) flUE (f’ismu u għan-nom tiegħu stess)
b) id-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata minn rappreżentant dirett (eż. operatur postali,
trasportatur express jew aġent doganali) f’isem u għan-nom tal-konsenjatarju
(jiġifieri l-importatur) fl-UE;
c) id-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata minn rappreżentant indirett (eż. operatur
postali, trasportatur express jew aġent doganali) f’ismu, iżda għan-nom talkonsenjatarju (jiġifieri l-importatur) fl-UE;
d) F’każ li l-aġenti postali/express/doganali jonqsu milli jiddikjaraw li huma
jaġixxu bħala rappreżentanti u, konsegwentement, huma jitqiesu li qed jaġixxu
f’isimhom u għan-nom tagħhom stess, bir-responsabbiltajiet kollha implikati
mill-kwalità tad-dikjarant, inkluż li jsir d-debitur tal-VAT.
Fis-sitwazzjonijiet imsemmija taħt il-punti a) u b), id-dikjarant tipikament ikun individwu
privat, jiġifieri l-konsumatur fl-UE. Fil-każ tal-punt ċ), ir-rappreżentant indirett isir iddikjarant.
F’każijiet fejn il-merkanzija ma tkunx tista’ tiġi kkonsenjata jew tiġi rrifjutata millkonsenjatarju (jiġifieri l-konsumatur fl-UE), id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera trid tiġi invalidata sabiex jiġi eliminat l-obbligu tal-ħlas tal-VAT. Iddikjarant għandu jissottometti l-applikazzjoni wara r-ritorn tal-merkanzija taħt kuntratt ta’
trasport ġdid li fih kontroreferenza għall-kuntratt tat-trasport użat għall-importazzjoni talmerkanzija u għad-dikjarazzjoni doganali tal-importazzjoni fir-rekords tal-operatur (flindirizz oriġinali tal-ispeditur).
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Il-persuni li jitolbu l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera fis-sitwazzjonijiet deskritti taħt il-punti a) sa d) se jkunu, rispettivament, dawn li ġejjin:
a) Jekk il-kunsinna tal-merkanzija tfalli, u t-trasportatur jistenna li l-konsumatur
jippreżenta d-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera u
dik il-persuna tirrifjuta li tieħu f’idejha l-merkanzija, mela ma tiġi ppreżentata
l-ebda dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, ilmerkanzija tibqa’ taħt ħażna temporanja fil-bini tat-trasportatur u tiġi esportata
mill-ġdid bħala merkanzija mhux tal-Unjoni. F’dan il-każ (pjuttost teoretiku),
ma hemm l-ebda dikjarazzjoni doganali li għandha tiġi invalidata.
b) Jekk il-merkanzija ġiet irrifjutata jew ma setgħetx tiġi kkonsenjata lillkonsenjatarju, u d-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera
kienet ippreżentata mill-operatur postali, mit-trasportatur express, eċċ. bħala
rappreżentant dirett; il-konsenjatarju (jiġifieri l-konsumatur fl-UE) x’aktarx li
ma jkunx irid jiġi involut fit-talba għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni
doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera. Għalhekk, jekk it-termini talgħoti tad-delega jippermettu li tiġi applikata r-rappreżentanza għaċ-ċiklu talħajja kollu tad-dikjarazzjoni doganali (mill-preparazzjoni u s-sottomissjoni
sakemm tasal id-deċiżjoni dwar l-invalidazzjoni), ir-rappreżentant (dirett jew
indirett) jista’, għan-nom tad-dikjarant (jiġifieri l-importatur), jitlob linvalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali tal-importazzjoni.
c) F’dan il-każ, ir-rappreżentant indirett isir id-dikjarant u, għalhekk, jista’ jitlob
l-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera f’ismu stess jekk il-merkanzija ma setgħetx tiġi kkonsenjata jew jekk
ġiet irrifjutata mill-konsenjatarju.
d) Fil-każ li l-aġenti postali/express/doganali jonqsu milli jiddikjaraw li huma
jaġixxu bħala rappreżentanti u, għalhekk, jitqiesu li qed jaġixxu f’isimhom u
għan-nom tagħhom stess, huma jistgħu jitolbu l-invalidazzjoni bħala dikjaranti
tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera f’isimhom
stess.

5.4.

Ir-rekwiżiti tad-data tal-applikazzjoni motivata għall-invalidazzjoni

L-applikazzjoni għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni libera trid tipprovdi evidenza li l-azzjoni meħtieġa hija ġustifikata
(applikazzjoni motivata).
Min-naħa l-oħra, minħabba l-volumi għoljin ħafna mistennija, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit
mekkaniżmu li jżomm il-burokrazija f’livell raġonevoli u maniġġabbli fuq iż-żewġ naħat
(dwana u negozju).
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Il-KDU ma jipprevedix l-għoti tad-delega sabiex jiġu speċifikati, permezz tar-regolament ta’
implimentazzjoni, ir-regoli proċedurali għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali.
Madankollu, il-Grupp ta’ Proġetti ta’ Dwana 2020 dwar il-Formalitajiet tal-Importazzjoni u lEsportazzjoni relatati ma’ Kunsinni ta’ Valur Baxx (PG-LVC) identifika wħud mill-aħjar
prattiki li jistgħu jiffaċilitaw l-invalidazzjoni tal-massa tad-dikjarazzjonijiet doganali għarrilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-LVC. Madankollu, għandu jiġi nnotat li limplimentazzjoni tal-formalitajiet u l-proċeduri relatati mal-invalidazzjoni huma definiti fillivell nazzjonali.
Dan jinvolvi l-konsolidazzjoni ta’ diversi applikazzjonijiet f’sottomissjoni waħda f’format
elettroniku, li jkun fihom id-data li ġejja:
-

MRN tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera

-

ir-raġuni għall-applikazzjoni (pereżempju, il-merkanzija ma setgħetx tiġi
kkonsenjata minħabba indirizz mhux magħruf jew ġiet irrifjutata millkonsenjatarju)

-

prova tal-ħruġ tal-merkanzija

Id-deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet doganali trid tinkludi referenza għal kull waħda millapplikazzjonijiet sottomessi, iżda tista’ tieħu l-forma ta’ deċiżjoni waħda.
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ANNESS 1
DIKJARAZZJONIJIET DOGANALI GĦAR-RILAXX GĦAĊ-ĊIRKOLAZZJONI LIBERA TA’ KUNSINNI TA’ VALUR BAXX MILL-1 TA’ LULJU 2021
Dikjarazzjoni

Sett ta’ data
fl-Anness B

Dikjarant

Bażi ġuridika

Tranżazzjonijiet

Dikjarazzjoni
doganali għarrilaxx għaċċirkolazzjoni
libera ta’ ċerti
kunsinni ta’
valur baxx

H7

Kwalunkwe
persuna, ħlief liskema tal-VAT
għal Arranġamenti
Speċjali

L-Artikolu
143a tal-AD-KDU

C2C, B2C u B2B

Dikjarazzjoni
simplifikata
(SD) talimportazzjoni

I1

Kwalunkwe
persuna/Detentur
tal-awtorizzazzjoni
tal-SD

L-Artikolu
166 tal-KDU

C2C, B2C u B2B

IOSS17
Arranġamenti
speċjali17
Skema ta’ ġbir
standard

CD għar-rilaxx
għaċċirkolazzjoni
libera – sett ta’
data sħiħ

H1

Kwalunkwe
persuna

L-Artikolu
162 tal-KDU

C2C, B2C u B2B

IOSS17
Arranġamenti
speċjali17
Skema ta’ ġbir
standard

Dikjarazzjoni
doganali fittraffiku postali
għar-rilaxx
għaċ-

H6

Operatur postali

L-Artikolu
144 tal-AD-KDU

C2C, B2C u B2B

IOSS17
Arranġamenti
speċjali17
Skema ta’ ġbir
standard

16

Mekkaniżmu
għall-ġbir talVAT
IOSS 16
Arranġamenti
speċjali17
Skema ta’ ġbir
standard

Tranżizzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni

Sal- Merkanzija soġġetta għal
31 ta’ Diċembru 2022
eżenzjoni mid-dazju
Is-settijiet ta’ data taldoganali skont lSD u tas-CD sħiħa
Artikoli 23(1) jew 25(1)
previsti fl-Anness 9
tad-DRR
tal-ADT
- Merkanzija mhux
soġġetta għal
projbizzjonijiet u
restrizzjonijiet
- Kodiċi tal-proċedura
doganali “40 00”
SalIl-merkanzija kollha
31 ta’ Diċembru 2022,
is-sett ta’ data previst
fit-Tabella 7 talAppendiċi A talAnness 9 tal-ADT
SalIl-merkanzija kollha
31 ta’ Diċembru 2022,
is-sett ta’ data previst
fil-kolonna H talAppendiċi C1 talAnness 9 tal-ADT
Minn kwalunkwe att - Merkanzija b’valur li ma
ieħor saljaqbiżx l-EUR 1 000
31 ta’ Diċembru 2022 - Merkanzija mhux
għall-merkanzija
soġġetta għal
b’valur ta’ bejn
projbizzjonijiet u

Applikabbli biss għal tranżazzjonijiet B2C
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ċirkolazzjoni
libera

EUR 150,01 u 1 000

restrizzjonijiet
- L-ebda użu tal-proċeduri
doganali 42/63
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ANNESS 2
IR-RAGGRUPPAMENT TAL-LVC IMPORTATI FL-UE

Każ ta’ Użu 1
Ordnijiet multipli għal konsumaturi differenti.
L-ordnijiet kollha eliġibbli għall-IOSS
Punti tat-tluq:
•

Fornitur/interfaċċja elettronika li jkunu rreġistraw għal IOSS ibiegħu l-prodotti lil elf
Konsumatur differenti fl-UE. Il-valur medju tal-Ordni tal-Bejgħ huwa ta’ EUR 25.

•

Huma jidentifikaw kull Ordni tal-Bejgħ b’mod uniku b’identifikatur tat-tranżazzjoni
(pereżempju, b’ID konformi mal-ISO 15459-6).

•

Huma jiġbru, jippakkjaw u jibagħtu kull waħda mill-ordnijiet tal-bejgħ f’unitajiet tattrasport
separati.
Huma jidentifikaw kull unità tat-trasport b’mod uniku b’numru ta’ referenza
(pereżempju, billi jużaw ID konformi mal-ISO 15459-1). L-għadd totali ta’ Unitajiet
tat-Trasport assoċjati mal-elf Ordni tal-Bejgħ huwa ta’ 1 000.

•

Hekk kif u meta jibagħtu kull waħda mill-Ordnijiet tal-Bejgħ u mill-Unitajiet tatTrasport assoċjati, huma jikkomunikaw id-dettalji rilevanti kollha tal-bejgħ
individwali lit-trasportatur li jittrasporta l-Ordnijiet tal-Bejgħ lejn l-UE. Dan jinkludi
wkoll l-Ordni tal-Bejgħ u l-IDs (multipli) tal-Unitajiet tat-Trasport assoċjati, kif ukoll
in-numru ta’ identifikazzjoni applikabbli tal-VAT tal-IOSS.

•

It-trasportatur li jwassal dawn l-1 000 Unità tat-Trasport individwali tul il-fruntiera
tal-UE jikkonsolida dawn l-unitajiet tat-trasport f’kontejner intermodali wieħed.

•

Il-Valur tal-Bejgħ totali fil-kontejner huwa ta’ EUR 25 000 (1 000 * 25EUR).

•

It-Trasportatur se jwettaq il-proċedura tad-dikjarazzjoni Doganali assoċjata ma’ dawn
l-importazzjonijiet fl-UE.

•

It-Trasportatur se jneħħi l-konsolidazzjoni tal-kontenut tal-kontejner mad-dħul fl-UE
bl-intenzjoni li jittrasporta l-LVC individwali lejn il-Konsumaturi / il-Pajjiżi taddestinazzjoni intenzjonati.

Viżwalizzazzjoni
Fruntiera tal-UE
Pjattaforma
Onlajn

Trasportatur “li jimporta”

1 000 Klijent

Il-proċess tad-dikjarazzjoni:
1. It-Trasportatur jiddikjara l-Ordnijiet ta’ Bejgħ individwali (u l-Unitajiet tat-Trasport
assoċjati) f’dikjarazzjonijiet Doganali separati lill-awtoritajiet Doganali fl-Istat
74

Membru fejn il-Merkanzija tidħol fl-UE bl-użu tas-sett ta’ data H7. Dan se jinkludi nnumru ta’ identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS tal-fornitur/interfaċċja elettronika,
kif ukoll l-IDs tal-Ordnijiet tal-Bejgħ u tal-Unitajiet tat-Trasport. L-ID tal-Ordni talBejgħ jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 12 08 000 000; L-ID tal-Unità tat-Trasport
jenħtieġ
li
tiġi
inkluża
fl-E.D.
12 05 000 000;
L-ID tal-IOSS jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 13 16 000 000.
2. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri se jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet separati
individwali (għal kull Ordni tal-Bejgħ).
3. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri jistgħu jispezzjonaw uħud mill-Ordnijiet
tal-Bejgħ/Unitajiet tat-Trasport.
4. L-Ordnijiet tal-Bejgħ l-oħrajn kollha jiġu kklerjati għaċ-ċirkolazzjoni libera u lkonsenja.
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Każ ta’ Użu 2
Ordnijiet multipli għal konsumaturi differenti.
Ordnijiet minn fornituri/interfaċċji elettroniċi differenti kkonsolidati.
Il-valur ta’ kull ordni taħt il-limitu ta’ EUR 150
L-IOSS japplika għal xi ordnijiet; mhux għal ordnijiet oħrajn
Punti tat-tluq:
•

Hemm żewġ fornituri/interfaċċji elettroniċi differenti.

•

Il-Fornitur 1 juża l-iskema IOSS; Il-Fornitur 2 ma jużahiex.

•

Il-Fornitur 1 ibiegħ lil 600 Konsumatur, il-Fornitur 2 lil 400 Konsumatur fl-UE.

•

Il-valur medju tal-Ordni tal-Bejgħ huwa ta’ EUR 25.

•

Iż-żewġ fornituri jidentifikaw kull Ordni tal-Bejgħ b’mod uniku (pereżempju, b’ID
konformi mal-ISO 15459-6).

•

Huma jiġbru, jippakkjaw u jibagħtu kull waħda mill-ordnijiet tal-bejgħ f’unitajiet tattrasport
separati.
Huma jidentifikaw kull unità b’mod uniku (pereżempju, billi jużaw ID konformi malISO 15459-1).

•

Hekk kif u meta l-fornituri jittrasportaw kull waħda mill-Ordnijiet tal-Bejgħ u millUnitajiet tat-Trasport assoċjati, huma jikkomunikaw id-dettalji rilevanti kollha talBejgħ individwali lit-trasportatur li jittrasporta l-Ordnijiet tal-Bejgħ lejn l-UE. Dan
jinkludi wkoll l-ID tal-Ordni tal-Bejgħ u l-IDs (multipli) tal-Unitajiet tat-Trasport
assoċjati, kif ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT tal-IOSS (jekk applikabbli).

•

L-għadd totali ta’ Unitajiet tat-Trasport assoċjati mal-elf Ordni tal-Bejgħ huwa ta’
1 000.

•

Iż-żewġ pjattaformi jużaw l-istess trasportatur għat-trasport ewlieni lejn l-Ewropa.

•

It-trasportatur li jwassal dawn l-1 000 Unità tat-Trasport individwali tul il-fruntiera
tal-UE jikkonsolida dawn l-unitajiet f’kontejner intermodali wieħed.

•

Il-Valur tal-Bejgħ totali fil-kontejner huwa ta’ EUR 25 000 (1 000 * 25EUR).

•

It-Trasportatur se jwettaq il-proċedura tad-dikjarazzjoni Doganali assoċjata ma’ dawn
l-importazzjonijiet fl-UE.

•

It-Trasportatur se jneħħi l-konsolidazzjoni tal-kontenut tal-kontejner mad-dħul fl-UE
bl-intenzjoni li jittrasporta l-LVC individwali lejn il-Konsumaturi / il-Pajjiżi taddestinazzjoni intenzjonati.
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Viżwalizzazzjoni
Fruntiera tal-UE
Fornitur talKlijenti 1

Fornitur Onlajn 1
Trasportatur “li jimporta”
Fornitur Onlajn 2

Fornitur talKlijenti 2

Il-proċess tad-dikjarazzjoni:
Il-proċedura tad-dikjarazzjoni li jrid isegwi t-trasportatur hija differenti għaż-żewġ
fornituri/interfaċċji elettroniċi.
1. Għall-fornitur 1 (isegwi l-arranġament tal-IOSS f’konformità mal-Każ ta’ Użu
msemmi fuq)
a. It-Trasportatur se jiddikjara s-600 Ordni tal-Bejgħ individwali (u l-Unitajiet tatTrasport assoċjati) f’dikjarazzjonijiet Doganali separati lill-awtoritajiet Doganali
fl-Istat Membru fejn il-Merkanzija tidħol fl-UE.
b. Dan se jinkludi n-numru ta’ identifikazzjoni validu tal-VAT tal-IOSS talFornitur 1, kif ukoll l-IDs tal-Ordnijiet tal-Bejgħ u tal-Unitajiet tat-Trasport. L-ID
tal-Ordni tal-Bejgħ jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 12 08 000 000; L-ID tal-Unità
tat-Trasport jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 12 05 000 000; L-ID tal-IOSS jenħtieġ
li tiġi inkluża fl-E.D. 13 16 000 000. Kull dikjarazzjoni se tkun konformi wkoll
mar-rekwiżiti l-oħrajn kollha tas-CD bis-sett ta’ data H7.
c. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri se jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet
separati individwali (għal kull Ordni tal-Bejgħ).
d. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri jistgħu jispezzjonaw uħud millOrdnijiet tal-Bejgħ/Unitajiet tat-Trasport.
2. Għall-Fornitur 2 (mhux IOSS), tista’ tintuża l-proċedura tal-arranġamenti speċjali
a. It-trasportatur jiddikjara l-Ordnijiet ta’ Bejgħ individwali (u l-Unitajiet tatTrasport assoċjati) f’dikjarazzjonijiet Doganali separati lill-awtoritajiet
Doganali billi juża s-sett ta’ data H7.
b. Dan se jinkludi l-IDs tal-Ordni tal-Bejgħ (jekk disponibbli) u tal-Unità tatTrasport.
L-ID tal-Ordni tal-Bejgħ jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 12 08 000 000;
L-ID tal-Unità tat-Trasport jenħtieġ li tiġi inkluża fl-E.D. 12 05 000 000.
c. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri se jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet
separati individwali (għal kull Ordni tal-Bejgħ).
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d. L-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri jistgħu jispezzjonaw uħud millOrdnijiet tal-Bejgħ/Unitajiet tat-Trasport.
e. Sabiex il-vjeġġi tal-LVC jiġu kkonsenjati fl-Istat Membru tad-dħul, liżdoganar jista’ jsir mal-awtoritajiet Doganali fl-Istat Membru tad-dħul.
Sabiex il-vjeġġi tal-LVC jiġu kkonsenjati fi Stat Membru ieħor, il-proċedura
ta’ tranżitu hija obbligatorja, minħabba li dawn il-vjeġġi tal-LVC fl-aħħar
mill-aħħar jistgħu jiġu kklerjati biss fil-pajjiż tad-destinazzjoni.
f. L-LVC se jiġu ttrasportati lejn il-pajjiż tad-destinazzjoni taħt proċedura ta’
tranżitu estern.
g. L-LVC jiġu kklerjati fil-pajjiż tad-destinazzjoni skont il-proċedura applikabbli
f’dak il-pajjiż.
h. Il-VAT dovuta titħallas fil-pajjiż tad-destinazzjoni.
3. Kwalunkwe Ordnijiet tal-Bejgħ u Unitajiet tat-Trasport li l-Awtoritajiet Doganali
indikaw li jridu jispezzjonaw se jinżammu fil-bini tat-trasportatur sakemm titlesta lispezzjoni.
4. It-trasportatur jista’ jipproċedi biex jikkonsenja l-Ordnijiet tal-Bejgħ u l-Unitajiet tatTrasport wara li tkun tlestiet l-ispezzjoni u jkunu ġew ikklerjati l-Ordnijiet tal-Bejgħ.
Għal raġunijiet loġistiċi, il-qasma tal-unitajiet tat-trasport f’merkanzija IOSS u mhux IOSS
diġà tista’ ssir fil-pajjiż tal-esportazzjoni. B’mod alternattiv, jista’ jkun ukoll li l-merkanzija
kollha (IOSS u mhux IOSS) li mhijiex destinata għall-Istat Membru tal-ewwel dħul
titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu estern u tiġi ddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni
libera f’uffiċċju doganali fl-Istat Membru tad-destinazzjoni finali tagħha.
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