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INTRODUZZJONI
Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u sar “pajjiż terz”2. Il-Ftehim
dwar il-Ħruġ3 jipprevedi perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Sa dik
id-data, il-liġi tal-UE tapplika għar-Renju Unit u fih4.
Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-UE u r-Renju Unit se jinnegozjaw ftehim dwar sħubija
ġdida, li jipprevedi b’mod partikolari żona ta’ kummerċ ħieles. Madankollu, ma hemmx
ċertezza dwar jekk jintlaħaqx ftehim bħal dan u jekk jidħolx fis-seħħ fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni. Fi kwalunkwe każ, dan il-ftehim joħloq relazzjoni li f’termini ta’ kundizzjonijiet
ta’ aċċess għas-suq se tkun differenti ħafna mill-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fis-suq intern5,
fl-Unjoni Doganali tal-UE, u fil-qasam tal-VAT u s-sisa.
Għaldaqstant, il-partijiet interessati kollha, u speċjalment l-operaturi ekonomiċi, huma
mfakkra fis-sitwazzjoni legali minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, inkluż iddispożizzjonijiet rilevanti dwar is-separazzjoni fil-Ftehim dwar il-Ħruġ (il-Parti A ta’ hawn
taħt). Din in-nota tispjega wkoll ir-regoli applikabbli għall-Irlanda ta’ Fuq wara tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni (il-Parti B ta’ hawn taħt).
Anness ta’ din in-nota jagħti informazzjoni dwar il-preferenzi u r-regoli ta’ oriġini matul ilperjodu ta’ tranżizzjoni.
Avviż lill-partijiet ikkonċernati:
Biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi stabbiliti f’din in-nota, il-partijiet ikkonċernati huma
b’mod partikolari rrakkomandati li:
-

iqisu jekk huwiex meħtieġ li jiksbu numru EORI minn Stat Membru tal-UE;

-

jikkonsultaw mal-awtorità doganali kompetenti tagħhom għal aktar pariri dwar issitwazzjoni individwali tagħhom; u

-

jadattaw l-input u l-ktajjen tal-provvista biex iqisu li l-input tar-Renju Unit se jkun mhux
oriġinarju għall-finijiet ta’ preferenzi tariffarji ma’ pajjiżi terzi.

2

Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.

3

Il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u millKomunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, ĠU L 29, 31.1.2020, p. 7 (“Il-Ftehim dwar il-Ħruġ”).

4

Soġġetta għal ċerti eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 127 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, li l-ebda waħda minnhom
ma hija rilevanti fil-kuntest ta’ din in-nota.

5

B’mod partikolari, ftehim ta’ kummerċ ħieles ma jipprevedix kunċetti tas-suq intern (fil-qasam tal-prodotti u
s-servizzi) bħar-rikonoxximent reċiproku, il-“prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini”, u l-armonizzazzjoni. Lanqas
ma hemm ftehim ta’ kummerċ ħieles li jneħħi l-formalitajiet u l-kontrolli doganali, inklużi dawk li
jikkonċernaw l-oriġini tal-merkanzija u l-input tagħhom, kif ukoll projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq limportazzjonijiet u l-esportazzjonijiet.
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Innota:
Din in-nota ma tindirizzax ir-regoli tal-UE dwar
-

il-kwoti tariffarji, u l-ġestjoni tagħhom;

-

il-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet;

-

it-taxxa fuq il-valur miżjud;

-

id-dazji tas-sisa.

Għal dawn l-aspetti, qegħdin jitħejjew jew ġew ippubblikati avviżi oħrajn6.
LEGALI WARA TMIEM IL-PERJODU TA’ TRANŻIZZJONI, INKLUŻ ID7
DISPOŻIZZJONIJIET TAL-FTEHIM DWAR IL-ĦRUĠ RIGWARD IS-SEPARAZZJONI

A. SITWAZZJONI

Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-regoli tal-UE fil-qasam tad-dwana, u b’mod
partikolari r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’
Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni8 (“KDU”), inkluż l-atti ta’
suppliment ta’ u ta’ implimentazzjoni, ma jibqgħux japplikaw fir-Renju Unit9. Dan iwassal,
b’mod partikolari, għall-konsegwenzi li ġejjin:
1.

IDENTIFIKAZZJONI TAR-REĠISTRAZZJONI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI (EORI)
Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, in-numri EORI tar-Renju Unit ma jibqgħux
validi fl-Unjoni u jiġu invalidati fis-sistema tal-IT rilevanti tal-EOS/EORI, inkluż dawk
in-numri EORI tar-Renju Unit marbuta mal-operazzjonijiet li għaddejjin li huma koperti
mill-Ftehim dwar il-Ħruġ.
a) Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ix-xejriet kummerċjali tal-persuni stabbiliti
fl-Unjoni, li bħalissa jwettqu tranżazzjonijiet biss ma’ persuni fir-Renju Unit, jistgħu
jinbidlu. Filwaqt li bħalissa mhumiex involuti f’kummerċ ma’ pajjiżi terzi iżda fi
tranżazzjonijiet intra-Unjoni biss, u b’hekk ma ġew assenjati numru EORI minn ebda
Stat Membru, dawn se jwettqu tranżazzjonijiet li jeħtieġu formalitajiet doganali.
Skont il-leġiżlazzjoni tal-KDU, dan jeħtieġ li huma jirreġistraw mal-awtoritajiet
doganali fl-Istat Membru fejn huma stabbiliti.
Dawn il-persuni jistgħu jippreżentaw id-data mitluba (l-Anness 12-01 tal-AD talKDU10) jew jieħdu l-passi meħtieġa għar-reġistrazzjoni qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_mt

7

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-ispjegazzjonijiet ipprovduti f’din il-Parti jirrigwardaw lir-Renju
Unit, bl-esklużjoni tal-Irlanda ta’ Fuq.

8

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li
jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

9

Rigward l-applikabbiltà tal-KDU fl-Irlanda ta’ Fuq, ara l-Parti B ta’ dan l-avviż.

10

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta rRegolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li
jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).
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b) Trid issir distinzjoni bejn żewġ kategoriji ta’ persuni li bħalissa huma stabbiliti firRenju Unit jew irreġistrati b’numru EORI tar-Renju Unit:
– Persuni li bħalissa mhumiex involuti f’kummerċ ma’ pajjiżi terzi iżda fi
tranżazzjonijiet intra-Unjoni biss, u li b’hekk ma ġew assenjati numru EORI
minn ebda Stat Membru, iżda li minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
beħsiebhom iwettqu tranżazzjonijiet li jeħtieġu formalitajiet doganali, li, skont illeġiżlazzjoni tal-KDU, jenħtieġ li dawn jiġu rreġistrati ma’ awtorità doganali ta’
Stat Membru.
– Persuni, inkluż operaturi ta’ pajjiżi terzi, li bħalissa għandhom numru EORI
validu assenjat mill-awtorità doganali tar-Renju Unit li mhux se jkun validu flUnjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
F’dan il-każ, dawn iridu jkunu jafu bil-fatt li jridu jirreġistraw mal-awtorità doganali
kompetenti fi Stat Membru u jużaw in-numru EORI l-ġdid minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.
Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-persuni stabbiliti fir-Renju Unit jew f’pajjiż
terz ieħor, li jkollhom stabbiliment permanenti ta’ negozju fi Stat Membru kif definit
fl-Artikolu 5(32) tal-KDU, iridu jirreġistraw skont l-Artikolu 9(1) tal-KDU malawtoritajiet doganali fl-Istat Membru fejn ikun jinsab l-istabbiliment permanenti ta’
negozju. Persuni li ma jkollhomx stabbiliment permanenti ta’ negozju fi Stat
Membru jridu jirreġistraw skont l-Artikolu 9(2) tal-KDU mal-awtorità doganali
kompetenti fi Stat Membru responsabbli għall-post fejn jippreżentaw dikjarazzjoni
jew fejn japplikaw għal deċiżjoni għall-ewwel darba; barra minn hekk, dawn loperaturi ekonomiċi jridu jaħtru rappreżentant tat-taxxa, meta dan ikun meħtieġ milleġiżlazzjoni attwali.
Barra minn hekk, dawn il-persuni jistgħu jippreżentaw id-data mitluba (l-Anness 1201 tal-AD tal-KDU) jew jieħdu l-passi meħtieġa għar-reġistrazzjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni. Jenħtieġ li l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jaċċettaw
it-talbiet diġà qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u jassenjawlhom numri EORI.
Billi l-operaturi ekonomiċi jista’ jkollhom biss numru EORI tal-UE wieħed validu
f’kull ħin, in-numri EORI tal-UE l-ġodda tal-persuni li jkollhom numru EORI tarRenju Unit validu sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jistgħu jkunu validi biss wara
tmiem dak il-perjodu (jiġifieri bid-data wara dik ta’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
jew wara bħala d-“data tal-bidu tan-numru EORI”).
2.

DEĊIŻJONIJIET DOGANALI

2.1

Awtorizzazzjonijiet
L-impatt ta’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fuq l-awtorizzazzjonijiet jiddependi
mit-tip ta’ awtorizzazzjoni, inkluż l-awtorità doganali emittenti, mid-detentur talawtorizzazzjoni u mill-kopertura ġeografika.
Awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit
Bħala regola, kwalunkwe awtorizzazzjoni diġà mogħtija mill-awtoritajiet doganali
tar-Renju Unit mhix se tibqa’ valida fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’
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tranżizzjoni11. Minn dik id-data, l-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit ma jibqgħux
awtorità doganali kompetenti tal-UE.
Hekk kif ir-Renju Unit jaderixxi għall-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’
tranżitu12 (CTC) bħala Parti Kontraenti awtonoma mid-data wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija mir-Renju Unit għal
simplifikazzjonijiet ta’ tranżitu13 mhux se jibqgħu validi fis-sistema tadDeċiżjonijiet Doganali tal-UE, iżda jridu jiġu ttrattati fis-sistema nazzjonali tarRenju Unit bħala Parti Kontraenti għas-CTC. Meta mbagħad ir-Renju Unit
jikkomunika lill-Istati Membri liema minn dawk l-awtoritajiet jibqgħu validi filqafas tas-CTC, l-Istati Membri jridu jaċċettaw dawk l-awtorizzazzjonijiet bħala
validi.
Awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri
B’mod ġenerali, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtorità doganali ta’ Stat
Membru se jibqgħu validi iżda jridu jiġu emendati mill-awtorità doganali fuq
inizjattiva tagħha stess jew wara applikazzjoni għal emenda mill-operatur
ekonomiku fid-dawl tal-kopertura ġeografika jew ta’ elementi tal-awtorizzazzjoni
relatati mar-Renju Unit.
Madankollu, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija lil operaturi ekonomiċi b’numri EORI
tar-Renju Unit ma jibqgħux validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni14, ħlief jekk l-operatur ekonomiku jkun stabbilit fl-Unjoni, ikollu lpossibbiltà li jikseb EORI tal-UE u japplika għal emenda tal-awtorizzazzjoni biex
jiġi inkluż in-numru EORI l-ġdid tal-UE minflok in-numru EORI tar-Renju Unit.
Meta awtorizzazzjoni ma tkunx tista’ tiġi emendata billi jiġi sostitwit EORI tarRenju Unit b’EORI tal-UE, jenħtieġ li l-operatur ekonomiku japplika għal
awtorizzazzjoni ġdida bl-EORI ġdid tiegħu tal-UE.
L-awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi ekonomiċi bin-numri EORI tal-UE, li
bħalissa huma validi fir-Renju Unit ukoll iridu jiġu emendati sabiex iqisu tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni u l-kopertura ġeografika korrispondenti, pereżempju flawtorizzazzjoni li tikkonċerna s-Servizz Regolari tat-Trasport Marittimu, ilportijiet tar-Renju Unit iridu jitħassru, ħlief għall-portijiet li jinsabu fl-Irlanda ta’
Fuq.
Awtorizzazzjoni Unika għal Proċeduri Simplifikati (SASP) li llum tkopri r-Renju
Unit u Stat Membru wieħed mhux se tibqa’ valida minn tmiem il-perjodu ta’
11

Għall-eċċezzjonijiet, ara s-sottotaqsima ta’ hawn taħt dwar Awtorizzazzjonijiet relatati ma’ movimenti li
għaddejjin bħalissa ta’ merkanzija skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-Parti B Regoli applikabbli fl-Irlanda ta’
Fuq wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

12

ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2, kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni 1/2017, ĠU L 8, 12.1.2018, p 1.

13

L-awtorizzazzjonijiet għal garanzija komprensiva li tinkludi ċaħda ta’ responsabbiltà u awtorizzazzjonijiet
għall-użu tad-dokument elettroniku tat-trasport (ETD) bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu għall-merkanzija li
tinġarr bl-ajru bħala awtorizzazzjonijiet b’rabta mal-UE.
L-użu tal-garanzija komprensiva jeħtieġ kalkolu mill-ġdid tal-ammont ta’ referenza minħabba l-bidliet flistatus doganali tal-merkanzija li għandha tkun koperta permezz tat-tranżitu komuni.

14

Għall-eċċezzjonijiet, ara s-sottotaqsima ta’ hawn taħt dwar Awtorizzazzjonijiet relatati mal-movimenti li
għaddejjin bħalissa ta’ merkanzija skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ.
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tranżizzjoni. Minkejja dan, din tista’ tiġi emendata u tista’ ssir awtorizzazzjoni
nazzjonali. Meta awtorizzazzjoni SASP tkopri r-Renju Unit u aktar minn Stat
Membru wieħed, dik l-awtorizzazzjoni tibqa’ valida jekk l-uffiċċju doganali tassorveljanza jkun jinsab fi Stat Membru, iżda trid tiġi emendata. F’każ li lawtorizzazzjoni SASP tkopri dikjarazzjonijiet simplifikati, ta’ min jinnota li loperatur ekonomiku jrid jippreżenta d-dikjarazzjoni supplimentari li tkopri wkoll
lir-Renju Unit biss għall-perjodu sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni15.
Meta l-utent li jkun awtorizzat biex juża l-garanzija komprensiva juża impenn ta’
garanzija ma’ garanti stabbilit fir-Renju Unit, dak l-impenn ma jibqax validu u ma
jistax jintuża biex ikopri ebda operazzjoni doganali ġdida. L-utent irid
jissostitwixxi dak l-impenn b’impenn li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti flArtikoli 94 u 95 tal-KDU, inkluż il-kundizzjoni ta’ stabbiliment fl-Unjoni.
L-użu tal-garanzija komprensiva jirrikjedi kalkolazzjoni mill-ġdid tal-ammont ta’
referenza minħabba l-bidliet tal-istatus doganali tal-merkanzija jew fejn parti
minnha tkun valida fir-Renju Unit biss (l-ammont ta’ referenza jinqasam
f’konformità mal-Artikolu 8 tal-ADT tal-KDU).
L-operaturi ekonomiċi li bħalissa ma jeħtiġux awtorizzazzjonijiet iżda li ssitwazzjoni tagħhom se tinbidel minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jridu
japplikaw għall-awtorizzazzjoni rilevanti. L-operaturi li bħalissa huma d-detenturi
ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit u li
jikkunsidraw li jkomplu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-KDU minn tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni jridu japplikaw għall-awtorizzazzjonijiet rilevanti mal-awtoritajiet
doganali ta’ Stat Membru. L-applikazzjonijiet diġà jistgħu jiġu ppreżentati qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni biex l-awtorità doganali kompetenti tkun tista’
tħejji t-teħid tad-deċiżjoni. Fi kwalunkwe każ, id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ biss
mhux qabel il-jum wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Dan japplika wkoll għal operaturi ekonomiċi li bħalissa huma rreġistrati b’EORI
tar-Renju Unit, u għandhom numru EORI ta’ Stat Membru tal-UE b’data tal-bidu
fil-futur. Madankollu, fil-każ tagħhom, is-Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali
(CDS) ma taċċettax numru EORI li se jsir validu fil-futur biss, filwaqt li
tippermetti data futura tal-validità tal-awtorizzazzjoni. Konsegwentement, lapplikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet, li huma koperti mis-CDS16 u ppreżentati
minn dawk l-operaturi ekonomiċi, iridu jiġu indirizzati barra mis-CDS. Mill-jum
wara dak ta’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, meta l-EORI jsir validu, lawtorizzazzjoni trid tiddaħħal fis-sistema.
Awtorizzazzjonijiet relatati ma’ movimenti li għaddejjin bħalissa ta’ merkanzija
skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ
L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit jew lawtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri lilloperaturi li għandhom numru EORI tar-Renju Unit se jkomplu jkunu validi b’mod
15

Jekk il-perjodu ta’ tranżizzjoni jiġi estiż u ma jintemmx fi tmiem ix-xahar kalendarju, dikjarazzjoni
supplimentari separata li tkopri biss lill-Istati Membri li jifdal trid issir ukoll għal kwalunkwe ġurnata li
jifdal ta’ dak ix-xahar kalendarju.

16

Ara l-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2017/2089, ĠU L 297, 15.11.2017, p. 13.
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eċċezzjonali u esklużiv b’rabta mas-sitwazzjonijiet u l-proċeduri li għaddejjin
bħalissa kif imsemmi fl-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Għaldaqstant, l-awtorizzazzjonijiet huma meqjusa validi għal dan l-għan sakemm
tintemm is-sitwazzjoni jew il-proċedura tiġi verifikata jew il-limiti taż-żmien
korrispondenti stabbiliti fl-Anness III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ ikunu skadew, skont
liema tiġi l-ewwel.

2.2

Deċiżjonijiet marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi (deċiżjonijiet
dwar BTI)
Deċiżjoni relatata ma’ informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi (deċiżjoni dwar
BTI) hija deċiżjoni minn awtorità doganali meħuda wara applikazzjoni, li
tipprovdi lid-detentur bil-klassifikazzjoni tariffarja tal-merkanzija qabel proċedura
ta’ importazzjoni jew ta’ esportazzjoni. Id-deċiżjoni dwar BTI hija vinkolanti fuq
l-awtoritajiet doganali kollha tal-Istati Membri u fuq id-detentur tad-deċiżjoni.
Id-deċiżjonijiet dwar BTI maħruġa diġà mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit
mhux se jibqgħu validi17 fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Id-deċiżjonijiet dwar BTI maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri liddetenturi b’numri EORI tar-Renju Unit mhux se jibqgħu validi minn tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni billi n-numri EORI mhux se jibqgħu validi fit-territorju
doganali tal-Unjoni u billi d-deċiżjonijiet dwar BTI ma jistgħux jiġu emendati (lArtikolu 34(6) tal-KDU). Dan se jkun rifless b’mod awtomatiku fis-sistema EBTI3. Dawk id-detenturi ta’ deċiżjonijiet dwar BTI jridu jirreġistraw mal-awtoritajiet
doganali f’konformità mal-Artikolu 9(2) u (3) tal-KDU u l-Artikolu 6 tal-AD talKDU biex jiksbu numru EORI validu qabel ma japplikaw għal deċiżjoni ġdida
dwar BTI fl-Unjoni. L-applikant jista’ jitlob il-ħruġ mill-ġdid tad-deċiżjoni
preċedenti tiegħu dwar BTI billi jinkludi referenza għal din fil-formola ta’
applikazzjoni.

2.3

Deċiżjonijiet marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti dwar l-oriġini (deċiżjonijiet
dwar BOI)18
Deċiżjoni relatata ma’ informazzjoni vinkolanti dwar l-oriġini (deċiżjoni dwar
BOI) hija deċiżjoni bil-miktub ta’ awtorità doganali meħuda wara applikazzjoni, li
tippermetti lid-detentur tagħha jiddetermina l-oriġini tal-merkanzija qabel
proċedura ta’ importazzjoni jew ta’ esportazzjoni. Id-deċiżjoni dwar BOI hija
vinkolanti fuq l-awtoritajiet doganali kollha tal-Istati Membri u fuq id-detentur
tad-deċiżjoni.
Id-deċiżjonijiet dwar BOI maħruġa diġà mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit
mhux se jibqgħu validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

17

Għall-eċċezzjonijiet, ara l-Parti B Regoli applikabbli fl-Irlanda ta’ Fuq wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.

18

Għall-fini tad-deċiżjonijiet dwar BOI, il-kontenut mill-Irlanda ta’ Fuq, bħall-kontenut mill-bqija tar-Renju
Unit, irid jitqies bħala mhux oriġinarju minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
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Barra minn hekk, bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet dwar BOI minn tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri ma għandhomx
jikkunsidraw l-inputs (materjali jew operazzjonijiet ta’ proċessar) mir-Renju Unit
bħala b’“oriġini mill-UE” (għal skop mhux preferenzjali) jew “oriġinarji mill-UE”
(għal skop preferenzjali) għad-determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija li
tinkorpora dawk l-inputs.
Id-deċiżjonijiet dwar BOI maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri liddetenturi b’numri EORI tar-Renju Unit mhux se jibqgħu validi wara tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni billi n-numri EORI mhux se jibqgħu validi fit-territorju
doganali tal-Unjoni u billi d-deċiżjonijiet dwar BOI ma jistgħux jiġu emendati (lArtikolu 34(6) tal-KDU). Dawk id-detenturi ta’ deċiżjonijiet dwar BOI għandhom
il-possibbiltà li jirreġistraw mal-awtoritajiet doganali biex jiksbu numru EORI
validu qabel ma japplikaw għal deċiżjoni dwar BOI ġdida fl-Unjoni.
BOIs maħruġa qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u li kienu jirreferu għal
merkanzija li tinkludi inputs (materjali jew operazzjonijiet ta’ proċessar) mirRenju Unit li kienu determinanti għall-akkwiżizzjoni tal-oriġini mhux se jibqgħu
validi minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
3.

TIKKETTI MAL-BAGALJI
Tikketta mal-bagalji kif stipulat fl-Anness 12-03 tal-AI tal-KDU19 tista’ titwaħħal fuq ilbagalji tal-istiva, li jkunu skedati li jitilqu mir-Renju Unit b’inġenju tal-ajru qabel tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni, iżda jaslu f’ajruport tal-UE wara dik id-data.

4.

ASPETTI TAL-ORIĠINI PREFERENZJALI20
Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-Renju Unit ma jibqax jagħmel parti mitterritorju doganali tal-Unjoni. Konsegwentement, il-kontenut (materjali jew
operazzjonijiet ta’ proċessar) mir-Renju Unit huwa “mhux oriġinarju” skont
arranġamenti kummerċjali preferenzjali tal-UE għad-determinazzjoni tal-oriġini
preferenzjali tal-merkanzija li tinkorpora dak il-kontenut21.
L-esportaturi u l-produtturi tal-UE li jfasslu jew li japplikaw għal prova ta’ oriġini għal
esportazzjoni lejn pajjiż sieħeb22 huma avżati b’mod partikolari biex iqisu l-input tar-

19

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru
952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343,
29.12.2015, p. 558-893).

20

Għall-fini ta’ din it-taqsima dwar Aspetti tal-oriġini preferenzjali, il-kontenut mill-Irlanda ta’ Fuq, bħallkontenut mill-bqija tar-Renju Unit, irid jitqies bħala mhux oriġinarju wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

21

Fir-rigward tal-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit (l-Anness II tat-TFUE), il-kontenut
(materjali u ħidma jew proċesssar) mill-Pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit ma jistax jintuża
għal finijiet ta’ akkumulazzjoni fi sħab oħra rilevanti tal-UE wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

22

Bħala parti minn politika kummerċjali komuni tal-UE, l-UE għandha wkoll arranġamenti kummerċjali
preferenzjali fl-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm).
Fir-rigward
tal-kwistjonijiet
stabbiliti f’din in-nota (l-effett tal-input tar-Renju Unit meta tiġi ddeterminata l-oriġini preferenzjali għal
trattament tariffarju), it-trattamenti tariffarji preferenzjali fl-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi fil-prattika
jistgħu jkunu inqas rilevanti minn Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles. Madankollu, għall-finijiet ta’
kompletezza, iż-żewġ aspetti huma indirizzati f’din in-nota.
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Renju Unit bħala “mhux oriġinarju” għal kull esportazzjoni li tkun saret wara tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni.
L-importaturi tal-UE li jitolbu trattament preferenzjali fl-UE (abbażi ta’ ftehim ta’
kummerċ ħieles (FTA) jew sistema ta’ preferenza awtonoma bħas-Sistema Ġenerali ta’
Preferenzi) huma avżati biex jiżguraw li l-esportaturi ta’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu
jippruvaw li l-merkanzija tikkonforma mar-rekwiżiti dwar l-oriġini preferenzjali, filwaqt
li jqisu l-konsegwenzi tal-ħruġ tar-Renju Unit.
Jenħtieġ li l-fornituri fl-Istati Membri tal-UE li jipprovdu lill-esportatur jew lin-negozjant
bl-informazzjoni meħtieġa biex jiddetermina l-oriġini preferenzjali tal-merkanzija
permezz tad-dikjarazzjonijiet tal-fornitur jinformaw lill-esportaturi u lin-negozjanti bilbidliet fl-istatus oriġinarju tal-merkanzija fornita qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
u li għaliha huma pprovdew dawn id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur.
F’każ ta’ dikjarazzjoni tal-fornitur għal perjodu fit-tul, jenħtieġ li l-fornituri stabbiliti flIstati Membri tal-UE jinformaw lill-esportatur jew lin-negozjant jekk id-dikjarazzjoni
tal-fornitur għal perjodu fit-tul ma tibqax valida minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
għall-konsenji kollha jew għal uħud mill-konsenji li huma koperti mid-dikjarazzjoni fittul tal-fornitur.

4.1

Stabbiliment tal-oriġini preferenzjali23 għall-fini tal-arranġamenti preferenzjali
tal-UE
Mingħajr preġudizzju għas-Subtaqsima 4.2, il-merkanzija importata flUnjoni mir-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni ssir merkanzija
mhux oriġinarja għall-finijiet tal-użu tagħha skont arranġamenti preferenzjali talUE. Dan ifisser dan li ġej:
− Il-merkanzija prodotta fir-Renju Unit, anke jekk qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, jekk tiġi rilokata fl-Unjoni jew importata fl-Unjoni mir-Renju
Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ma titqiesx bħala oriġinarja tal-UE
għall-finijiet tal-użu tagħha skont l-arranġamenti preferenzjali tal-UE.
− Il-merkanzija prodotta fl-UE qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jekk
tinsab fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u importata flUnjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ma titqiesx bħala oriġinarja talUE għall-finijiet tal-użu tagħha skont l-arranġamenti preferenzjali tal-UE u
f’konformità mal-prinċipju ta’ territorjalità.
− Il-merkanzija oriġinarja tal-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE u importata firRenju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni f’konformità mal-preferenzi
pprovduti mill-arranġamenti kummerċjali preferenzjali tal-UE, jekk importata
fl-Unjoni mir-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ma titqiesx
bħala oriġinarja fil-pajjiż sieħeb korrispondenti. Għaldaqstant, din ilmerkanzija ma tistax tintuża għal finijiet ta’ kumulazzjoni ma’ dak il-pajjiż
sieħeb (kumulazzjoni bilaterali) jew ma’ pajjiżi sħab oħra (kumulazzjoni
djagonali) skont l-arranġamenti preferenzjali tal-UE.

23

Jenħtieġ li r-referenzi “oriġinarja” jew “mhux oriġinarja” f’din it-taqsima jiġu kkunsidrati biss b’rabta maloriġini preferenzjali.
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4.2

Rekwiżiti għal trasport dirett/nonmanipulazzjoni
Il-merkanzija oriġinarja tal-UE esportata wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
mill-Unjoni permezz tar-Renju Unit f’pajjiż terz li l-Unjoni għandha
arranġament preferenzjali miegħu tista’ tkun intitolata għal trattament preferenzjali
f’dak il-pajjiż sieħeb terz, dment li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet dwar ittrasport dirett/nonmanipolazzjoni li jinsabu fid-dispożizzjonijiet dwar l-oriġini talarranġamenti preferenzjali rilevanti tal-UE.
B’mod simili, il-merkanzija oriġinarja f’pajjiż terz sieħeb importata wara tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni minn dak il-pajjiż sieħeb fl-UE permezz tar-Renju
Unit tista’ tkun intitolata għal trattament preferenzjali fl-UE dment li jiġu
rrispettati d-dispożizzjonijiet dwar it-trasport dirett/nonmanipolazzjoni li jinsabu
fid-dispożizzjonijiet dwar l-oriġini tal-arranġamenti preferenzjali rilevanti tal-UE.

4.3

Provi tal-oriġini24
Provi tal-oriġini maħruġa/imfassla qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
− Provi tal-oriġini maħruġa/imfassla fl-UE jew fir-Renju Unit
Provi tal-oriġini maħruġa/imfassla fl-UE fir-rigward tal-merkanzija b’kontenut
mir-Renju Unit jew fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
għandhom jitqiesu bħala prova valida tal-oriġini, dment li l-esportazzjoni talkonsenja tkun saret jew ġiet żgurata qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni25.
Il-validità hija limitata għall-perjodu stabbilit skont l-arranġamenti
preferenzjali kummerċjali rilevanti tal-UE, bl-għan li dawn jintużaw flimportazzjoni fil-pajjiż sieħeb f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti talarranġamenti preferenzjali tal-UE.
Madankollu, pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE jistgħu jixħtu dubju fuq dawn ilprovi tal-oriġini u jitolbu verifika meta jakkumpanjaw il-merkanzija importata
fil-pajjiżi sħab preferenzjali wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. F’dawk ilkażijiet, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-UE27 se jwieġbu għal
talbiet ta’ verifika, f’konformità mal-possibbiltajiet disponibbli għalihom biex
jikkonfermaw l-istatus tal-oriġini tal-merkanzija jew l-awtentiċità ta’ dawk ilprovi. Għal dawk il-finijiet, l-oriġini tal-UE trid tiġi determinata mill-mument
li fih tkun saret l-esportazzjoni, fid-dawl tal-prinċipju deskritt fl-ewwel
paragrafu aktar ’il fuq.
− Provi tal-oriġini maħruġa/imfassla fil-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE

24

Provi tal-oriġini maħruġa jew imfassla: ċertifikati tal-oriġini maħruġa, dikjarazzjonijiet fuq fatturi,
dikjarazzjonijiet tal-oriġini u asserzjonijiet fuq l-oriġini mfassla.

25

Il-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE jistgħu jixħtu dubju fuq dawn il-provi tal-oriġini u jitolbu verifika meta
jakkumpanjaw il-merkanzija importata fil-pajjiżi sħab preferenzjali minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
F’dawn il-każijiet, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri tal-UE se jwieġbu għal talbiet ta’ verifika,
f’konformità mal-possibbiltajiet disponibbli għalihom biex jikkonfermaw l-istatus tal-oriġini tal-merkanzija
jew l-awtentiċità ta’ dawk il-provi.
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Il-provi tal-oriġini maħruġa jew imfassla fil-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE
qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fir-rigward tal-merkanzija b’kontenut
mir-Renju Unit se jitqiesu bħala prova valida tal-oriġini matul il-perjodu ta’
validità tagħha fl-Unjoni, dment li l-esportazzjoni tal-konsenja tkun saret jew
ġiet żgurata qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Madankollu, il-merkanzija b’oriġini mill-UE li tinkorpora kontenut mir-Renju
Unit rilevanti għall-akkwist tal-oriġini importata fil-pajjiżi sħab preferenzjali
tal-UE u akkumpanjata minn prova tal-oriġini valida tal-UE ma tistax tintuża
fil-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE għall-finijiet ta’ akkumulazzjoni minn
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Provi tal-oriġini26 maħruġa/imfassla wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
F’każijiet speċifiċi, tipi speċifiċi ta’ prova tal-oriġini jistgħu jinħarġu/jitfasslu wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni għall-esportazzjonijiet, li jkunu saru qabel tmiem
dak il-perjodu:
− Ċertifikati tal-moviment duplikati
Ċertifikat tal-moviment duplikat jista’ jinħareġ wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni fuq talba mingħand esportatur tal-UE b’rabta ma’ ċertifikat talmoviment oriġinali maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri qabel
tmiem dak il-perjodu.
− Ċertifikati tal-moviment maħruġa retrospettivament
Ċertifikat tal-moviment jista’ jinħareġ retrospettivament wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni fuq talba mingħand esportatur tal-UE meta l-merkanzija tkun
ġiet esportata qabel tmiem dak il-perjodu.
− Dikjarazzjonijiet tal-oriġini retrospettivi, asserzjonijiet fuq l-oriġini u
dikjarazzjonijiet fuq fatturi
Esportatur tal-UE jista’ jfassal dikjarazzjoni tal-oriġini wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni meta l-merkanzija tkun ġiet esportata qabel tmiem dak ilperjodu.

4.4

Dikjarazzjonijiet tal-fornitur għall-finijiet ta’ kummerċ preferenzjali
Id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur huma dokumenti ta’ sostenn li fuq il-bażi tagħhom
jistgħu jinħarġu jew jitfasslu provi tal-oriġini. Minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, dawn jistgħu jintużaw bħala bażi għall-ħruġ ta’ provi tal-oriġini bilpatt li dawn ma jqisux kontenut mir-Renju Unit għall-akkwist tal-oriġini.
L-esportaturi u l-awtoritajiet doganali kompetenti jew awtoritajiet kompetenti oħra
li joħorġu jew ifasslu provi tal-oriġini wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se
jkunu meħtieġa jaċċertaw jekk id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur jissodisfawx ilkundizzjonijiet fil-mument li l-prova tinħareġ/titfassal u ssir l-esportazzjoni.
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Provi tal-oriġini maħruġa jew imfassla; ċertifikati tal-oriġini maħruġa; awtoċertifikazzjoni.

12

Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur imfassla
minn fornituri tar-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni ma jistgħux
jintużaw għall-finijiet ta’ ħruġ jew ta’ tfassil ta’ provi tal-oriġini fl-Istati Membri
tal-UE.

4.5

Esportaturi approvati
Fir-rigward tal-esportaturi approvati għall-finijiet ta’ tfassil ta’ dikjarazzjonijiet
fuq fatturi jew ta’ dikjarazzjonijiet tal-oriġini f’konformità mad-dispożizzjonijiet
rilevanti dwar l-oriġini preferenzjali tal-Unjoni, japplika dan li ġej:
− L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit lil
esportaturi u lil rikonsenjaturi biex isiru esportaturi approvati mhumiex se
jibqgħu validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
− L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri lil
esportaturi u lil rikonsenjaturi stabbiliti fir-Renju Unit mhumiex se jibqgħu
validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
− L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri lil
esportaturi u lil rikonsenjaturi stabbiliti fl-Unjoni b’numru EORI tar-Renju
Unit mhumiex se jibqgħu validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.
− Jenħtieġ li l-esportaturi u r-rikonsenjaturi approvati tal-UE li huma stabbiliti flUnjoni jinformaw lill-awtorità doganali nazzjonali kkonċernata rigward ilbidliet fl-issodisfar tal-kundizzjonijiet li kienu soġġetti għalihom, billi lkontenut mir-Renju Unit mhux se jkun oriġinarju minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni. Għaldaqstant, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri li
awtorizzaw lil dawk l-esportaturi u r-rikonsenjaturi bħala esportaturi approvati
se jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni kif xieraq.

4.6

Esportaturi rreġistrati (REX)
Fir-rigward tal-esportaturi rreġistrati (REX) għall-finijiet ta’ tfassil ta’
dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini jew ta’ dikjarazzjonijiet tal-oriġini f’konformità
mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar l-oriġini preferenzjali tal-Unjoni:
− Ir-reġistrazzjoni mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit ta’ esportaturi u ta’
rikonsenjaturi fis-sistema REX mhux se tibqa’ valida fl-Unjoni minn tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni.
− Ir-reġistrazzjonijiet mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri lil esportaturi u
lil rikonsenjaturi stabbiliti fir-Renju Unit mhumiex se jibqgħu validi fl-Unjoni
minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
− Ir-reġistrazzjonijiet mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri lil esportaturi u
lil rikonsenjaturi stabbiliti fl-Unjoni b’numru EORI tar-Renju Unit mhumiex se
jibqgħu validi fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
− Jenħtieġ li l-esportaturi u r-rikonsenjaturi rreġistrati tal-UE stabbiliti fl-Unjoni
jinformaw minnufih lill-awtorità doganali nazzjonali kkonċernata b’kull bidla
rilevanti relatata mal-informazzjoni li huma jkunu pprovdew għall-finijiet tarreġistrazzjoni tagħhom. Għaldaqstant, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri
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li jkunu rreġistraw lil dawk l-esportaturi u r-rikonsenjaturi se jirrevokaw irreġistrazzjoni jekk ma jibqgħux issodisfati l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni
tagħhom.

4.7

Derogi mill-kwoti tal-oriġini stabbiliti f’ċerti FTAs tal-UE
Billi d-derogi mill-kwoti tal-oriġini huma koperti mill-Artikolu 56(4) tal-KDU, se
jkunu japplikaw l-istess regoli bħal dawk li japplikaw għall-kwoti tariffarji.

5.

DĦUL TAL-MERKANZIJA FIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

5.1

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul (ENS)
Merkanzija mdaħħla mir-Renju Unit fit-territorju doganali tal-Unjoni wara tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni għandha tkun koperta minn dikjarazzjoni fil-qosor taddħul (ENS), fejn ikun hemm bżonn, li trid tiġi ppreżentata fil-limiti ta’ żmien
stabbiliti fl-AD tal-KDU27. Din tkopri wkoll il-merkanzija li tiċċaqlaq bejn żewġ
punti fit-territorju doganali tal-Unjoni permezz tar-Renju Unit. Dikjarazzjoni ta’
tranżitu li tinkludi d-data kollha dwar is-sigurtà u s-sikurezza tista’ tintuża, fejn
possibbli, biex jiġu rrispettati r-rekwiżiti tal-ENS u soġġetta għar-rispett tal-limiti
ta’ żmien, pereżempju fejn jintuża tranżitu komuni. Għad-dettalji dwar ir-rekwiżiti
tal-ENS għal xenarji speċifiċi ta’ tranżitu jew ta’ esportazzjoni, skont il-post talmerkanzija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ara t-Taqsima 7.1 Tranżitu u tTaqsima 8.2 Esportazzjoni u riesportazzjoni, rispettivament.
Skont l-Artikolu 48(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, ENS ippreżentata fl-uffiċċju
doganali tal-ewwel dħul fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
għall-merkanzija li tasal biss wara tmiem dak il-perjodu tibqa’ valida għallportijiet jew l-ajruporti sussegwenti fl-Unjoni (jew viċiversa). Għaldaqstant, loperaturi ekonomiċi li jkunu ppreżentaw ENS fl-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul
tar-Renju Unit sal-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-AD tal-KDU se jkunu kkonformaw
mal-obbligu legali tagħhom.
Madankollu, ir-Renju Unit informa lis-servizzi tal-Kummissjoni li ma jistax
iżomm is-Sistema ta’ Kontroll tal-Importazzjoni eżistenti wara l-31 ta’ Diċembru;
b’hekk, Stati Membri oħrajn mhux se jkunu jistgħu jiksbu informazzjoni dwar
dawk l-ENS ippreżentati fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Għaldaqstant, l-operaturi ekonomiċi huma mitluba jikkonsultaw mal-Istati Membri
dwar kif għandhom jipproċedu. Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, sabiex
jiżguraw li tista’ titwettaq analiżi tar-riskju xierqa, xi Stati Membri se jitolbu li tiġi
ppreżentata ENS ġdida fl-uffiċċju doganali tal-ewwel punt tad-dħul fl-UE sa mhux
aktar tard mill-wasla tal-merkanzija hemmhekk. B’kuntrast ma’ dan, Stati Membri
oħrajn jistgħu jipproċedu bl-ipproċessar tal-merkanzija għal formalitajiet doganali
sussegwenti mingħajr ma jitolbu ENS ġdida u jwettqu l-analiżi tar-riskju meħtieġa
fir-rigward tas-sikurezza u s-sigurtà abbażi tad-dikjarazzjoni għall-ħażna
temporanja jew id-dikjarazzjoni doganali għall-proċedura doganali sussegwenti.

27

L-Artikoli 105 sa 111 tal-AD tal-KDU. L-Artikolu 105 tal-AD tal-KDU huwa emendat biex jipprovdi li lENS li tkopri l-merkanzija miġjuba bil-baħar mill-portijiet kollha tar-Renju Unit trid tiġi ppreżentata mhux
aktar tard minn sagħtejn qabel il-wasla fl-Unjoni.
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Fil-każ ta’ devjazzjonijiet (jiġifieri merkanzija li kienet intenzjonata li tasal lewwel fir-Renju Unit iżda li ġiet iddevjata u tasal minflok fl-Unjoni wara tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni), l-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul attwali fl-Unjoni ma
jirċevix l-ENS li jkunu ġew ippreżentati qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
lill-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul fir-Renju Unit, sakemm in-notifika ta’
devjazzjoni ma tkunx ġiet ippreżentata u proċessata qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni. F’dawk is-sitwazzjonijiet, trid tiġi ppreżentata ENS ġdida.
Fil-każijiet speċifiċi li fihom il-merkanzija titlaq mir-Renju Unit direttament għallUnjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u tasal fit-territorju doganali talUnjoni wara tmiem dak il-perjodu, ma tkun meħtieġa ebda ENS.

5.2

Ħażna temporanja tal-merkanzija (TS)
L-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, inkluż
il-possibbiltà li l-merkanzija tittieħed f’faċilità ta’ ħażna temporanja fir-Renju
Unit, se jkollhom jiġu emendati biex jeskludu din il-possibbiltà minn tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni.
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU se japplika għallmerkanzija li tkun ġiet ippreżentata dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja għaliha
qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u li tkun tinsab fit-territorju doganali tarRenju Unit fi tmiem dak il-perjodu. Din il-merkanzija se jkollha titpoġġa taħt
proċedura doganali jew tiġi riesportata fil-limitu ta’ żmien ta’ 90 jum stabbilit flArtikolu 149 tal-KDU. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, jiġġarrab dejn doganali
skont l-Artikolu 79 tal-KDU. Jekk id-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja
ppreżentata qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni għall-merkanzija li tkun tinsab
fir-Renju Unit tiġi invalidata wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni (pereżempju
billi l-merkanzija mhux tal-Unjoni fil-fatt ma tkunx ġiet ippreżentata lid-dwana
skont l-Artikolu 146(2) tal-KDU), il-KDU japplika biss jekk il-merkanzija tkun filfatt fl-Unjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, ilmovimenti tal-merkanzija bejn l-Unjoni u r-Renju Unit skont l-Artikolu 148(5)(b)
u (c) tal-KDU mhumiex permessi, jekk dawn jintemmu biss wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija f’ħażna temporanja koperta minn awtorizzazzjoni għall-operar
ta’ faċilitajiet ta’ ħażna temporanja mogħtija mill-awtoritajiet doganali tar-Renju
Unit tasal mal-fruntiera tal-UE wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik ilmerkanzija tiġi trattata bħala merkanzija mhux tal-Unjoni miġjuba fit-territorju
doganali tal-Unjoni minn pajjiż terz.
Meta l-merkanzija f’ħażna temporanja diġà tkun waslet fl-Unjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, iżda l-moviment tagħha f’faċilità ta’ ħażna temporanja talUE jkun se jkompli wara dik id-data, dak il-moviment ma jkunx kopert minn
awtorizzazzjoni valida. Għaldaqstant, jenħtieġ li s-sitwazzjoni tal-ħażna
temporanja għal dik il-merkanzija koperta minn awtorizzazzjoni mhux valida
tintemm qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni (pereżempju billi l-merkanzija
titqiegħed taħt proċedura doganali jew terġa’ tiġi esportata). Meta, minħabba
ċirkustanzi eċċezzjonali, il-ħażna temporanja għal dik il-merkanzija ma tkunx
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tista’ tintemm qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jenħtieġ li din tintemm
mingħajr dewmien hekk kif jintemmu dawk iċ-ċirkustanzi. Jekk din irregolarizzazzjoni ma sseħħx, ikun hemm nuqqas ta’ konformità mal-obbligi
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni doganali li tikkonċerna l-introduzzjoni ta’ merkanzija
mhux tal-Unjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni u, għaldaqstant, japplika lArtikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab dejn doganali dovut għal nuqqas ta’
konformità.

5.3

Status doganali tal-merkanzija
Rekwiżiti tal-Artikolu 47(1) u (2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ
Il-moviment intra-Unjoni mir-Renju Unit lejn l-Unjoni jew viċiversa ta’
merkanzija tal-Unjoni li tkun qed tiċċaqlaq madwar tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni xorta jista’ jiġi trattat bħala moviment intra-Unjoni, soġġett għallissodisfar tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 47 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ. Dan ikopri
bl-istess mod il-merkanzija tal-Unjoni li tiċċaqlaq bejn żewġ punti fit-territorju
doganali tal-Unjoni permezz tar-Renju Unit.
Skont l-Artikolu 47(2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, dan li ġej irid jiġi ppruvat millpersuna kkonċernata meta dik il-merkanzija tasal mal-fruntiera rispettiva bejn lUnjoni u r-Renju Unit: (i) li dawk il-movimenti jkunu bdew qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni u li jkunu ntemmu wara; u (ii) li l-merkanzija għandha listatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni28. Il-mezzi ta’ prova tal-istatus doganali
tal-merkanzija tal-Unjoni li jridu jintużaw għal dan l-iskop huma stipulati flArtikolu 199 tal-AI tal-KDU.
Il-prova tal-bidu tal-moviment qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni trid tingħata
b’dokument tat-trasport jew kwalunkwe dokument ieħor li juri d-data meta lmoviment, li jkopri l-parti tal-qsim tal-fruntiera, ikun beda. F’ħafna każijiet din
tkun id-data li t-trasportatur ikun ħa f’idejh il-merkanzija għat-trasport; każijiet
oħra jistgħu jkunu meta l-merkanzija tittieħed minn kuntrattur tat-trasportaturi li
jieħu f’idejh ir-responsabbiltà tal-merkanzija u li mbagħad aktar tard jagħti
sottokuntratt lil trasportatur. F’każ bħal dan tal-aħħar, l-operatur ekonomiku
possibbilment ma jkollu l-ebda kontroll fuq it-twaqqit tat-trasport; madankollu,
meta jkun beħsiebu juża l-Ftehim dwar il-Ħruġ għall-moviment rispettiv talmerkanzija, jenħtieġ li huwa jagħti prova tal-istatus tal-kuntrattur tat-trasportaturi.
Fost l-eżempji ta’ dokumenti tat-trasport insibu: dokument CMR, nota ta’ konsenja
CIM, polza ta’ kargu, polza multimodali ta’ kargu, jew polza tal-vjeġġ bl-ajru.
Formalitajiet doganali applikabbli għall-merkanzija li tidħol fl-Unjoni mir-Renju
Unit
Meta operatur ekonomiku li jġib merkanzija mir-Renju Unit fit-territorju doganali
tal-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, meta jippreżenta l-merkanzija

28

L-Artikolu 47(2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jistipula li l-preżunzjoni tal-istatus doganali tal-merkanzija talUnjoni fl-Artikolu 153(1) tal-KDU mhux se tibqa’ tapplika għall-movimenti tal-merkanzija li għaddejjin
bejn ir-Renju Unit u l-UE. Sakemm dik il-merkanzija tibqa’ fit-territorju doganali rispettiv – tal-Unjoni jew
tar-Renju Unit, rispettivament, ma tkun meħtieġa l-ebda prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni.
In-nonapplikazzjoni tal-preżunzjoni tidħol meta l-merkanzija taqsam il-fruntiera bejn l-UE u r-Renju Unit
minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
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lid-dwana mal-fruntiera bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni wara tmiem dak il-perjodu,
ikun jista’ jagħti prova li l-merkanzija tkun merkanzija tal-Unjoni u li l-moviment
ikun beda fir-Renju Unit jew fi Stat Membru tal-UE qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, dik il-merkanzija trid tiġi ttrattata bħala merkanzija tal-Unjoni,
jiġifieri f’ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni, u ma jkunx meħtieġ
li titqiegħed taħt proċedura doganali.
Jekk, meta tasal mal-fruntiera bejn l-Unjoni u r-Renju Unit wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni, l-operatur ekonomiku ma jkunx jista’ jagħti l-provi rispettivi, dik
il-merkanzija tiġi trattata bħala merkanzija ta’ pajjiż terz, jiġifieri d-dejn doganali
rispettiv, il-VAT u d-dazji tas-sisa, fejn applikabbli, jitħallsu meta dik ilmerkanzija tiġi rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni.
Fejn applikabbli, il-liċenzji tal-importazzjoni se jkunu meħtieġa għal dawk ilmovimenti li għaddejjin mingħajr provi.
Kif spjegat aktar ’l isfel, fejn meħtieġ, il-merkanzija li tiddaħħal mir-Renju Unit
fit-territorju doganali tal-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni trid tiġi
koperta b’dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul (ENS).
Formalitajiet doganali applikabbli għall-merkanzija li toħroġ mill-Unjoni għarRenju Unit
Meta operatur ekonomiku jieħu l-merkanzija tal-Unjoni barra mill-Unjoni lejn irRenju Unit, u meta jippreżenta l-merkanzija lid-dwana mal-fruntiera wara tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni, hu jkun jista’ jagħti prova tal-istatus tal-Unjoni tagħha u
tal-bidu tal-moviment tagħha qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-awtoritajiet
doganali għandhom jindirizzaw dak il-moviment bħala moviment intra-Unjoni.
Għaldaqstant, mhuwiex meħtieġ li dik il-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’
esportazzjoni għall-ħruġ tagħha mill-Unjoni.
Kif stabbilit aktar ’l isfel, fejn meħtieġ, il-merkanzija li toħroġ mit-territorju
doganali tal-Unjoni għar-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni trid tiġi
koperta b’dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma
jirrikjedux dawn id-dikjarazzjonijiet biex il-merkanzija tinħareġ mill-Unjoni skont
l-Artikolu 47(1) u (2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ kif stabbilit hawn taħt.
Meta jasal mal-fruntiera bejn l-Unjoni u r-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, meta l-operatur ekonomiku ma jkunx jista’ jagħti l-provi rispettivi,
dawk il-movimenti jiġu ttrattati bħala esportazzjoni għal finijiet doganali, tal-VAT
u tas-sisa, u jridu jiġu ssodisfati l-formalitajiet rilevanti qabel ma l-merkanzija
tinħareġ mit-territorju doganali (dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni u/jew dikjarazzjoni
ta’ qabel it-tluq, kif applikabbli). Ikunu rikjesti wkoll il-liċenzji tal-esportazzjoni29,
fejn applikabbli.

29

Ara l-Avviż lill-partijiet ikkonċernati dwar Projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet/lesportazzjonijiet, inklużi l-liċenzji tal-importazzjoni/esportazzjoni u l-avviżi speċifiċi relatati dwar diversi
projbizzjonijiet u restrizzjonijiet
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Aspetti tal-oriġini
Meta l-merkanzija żżomm l-istatus doganali tagħha ta’ merkanzija tal-Unjoni,
jiġifieri kif stipulat hawn fuq, meta l-merkanzija tal-Unjoni tkun qed tiċċaqlaq bejn
l-UE u r-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u tissodisfa l-kriterji talArtikolu 47(2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, dik il-merkanzija titqies bħala oriġinarja
għall-iskopijiet tal-użu tagħha skont l-arranġamenti preferenzjali tal-UE, dment li
d-dokumenti meħtieġa għall-prova tal-oriġini tal-merkanzija jkunu disponibbli
skont id-dispożizzjonijiet tar-reġim preferenzjali kkonċernat tal-UE, fiż-żewġ
sitwazzjonijiet li ġejjin: (i) meta dik il-merkanzija tkun merkanzija prodotta fl-UE
u tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni; jew (ii) meta dik
il-merkanzija li toriġina mill-pajjiżi sħab preferenzjali tal-UE tkun importata firRenju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Dan ikopri bl-istess mod ukoll
il-merkanzija tal-Unjoni li tiċċaqlaq bejn żewġ punti fit-territorju doganali talUnjoni permezz tar-Renju Unit.
Merkanzija ttrasportata bl-ajru b’dokument uniku tat-trasport (STD)
Skont l-Artikolu 47(3) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, meta l-merkanzija tal-Unjoni
tinġarr bl-ajru u tkun tgħabbiet jew ġiet trasbordata f’ajruport tal-Unjoni għal
konsenja f’ajruport tar-Renju Unit jew viċiversa, u tinġarr b’dokument uniku tattrasport (STD) skont l-Artikolu 119(2)(a) tal-AD tal-KDU maħruġ fi Stat Membru
jew fir-Renju Unit u dak il-moviment jibda qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
u jasal fl-ajruport l-ieħor rispettiv wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik ilmerkanzija żżomm l-istatus tal-Unjoni tagħha u ma tkun meħtieġa l-ebda prova
tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni. Dan se jkun rilevanti prattikament
biss għall-inġenji tal-ajru li jitilqu fis-sigħat tard ta’ billejl qabel 00:00 CET fiddata ta’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fuq titjira diretta lejn l-ajruport rispettiv u
jaslu hemmhekk wara 00:00 CET fil-jum wara dak ta’ tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.
Merkanzija li tinġarr bil-baħar
Rigward is-Servizz Regolari tat-Trasport Marittimu (RSS), l-Artikolu 47(4) u (5)
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ ikopri l-vjaġġi li jkunu bdew qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, jidħlu f’port tar-Renju Unit matul il-vjaġġ, u jintemmu wara tmiem
dak il-perjodu.
Meta bastiment RSS ikun daħal f’port(ijiet) tar-Renju Unit matul vjaġġ li jkun
għaddej qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-istatus doganali tal-merkanzija
tal-Unjoni trasportata fuq il-bastiment RSS huwa kopert mill-RSS u ma jinbidilx.
L-istess japplika għall-merkanzija tal-Unjoni mgħobbija qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u mħatta fi kwalunkwe port wara dan, anke meta l-bastiment RSS ikun
daħal fi kwalunkwe port tar-Renju Unit matul vjaġġ li jkun għaddej wara tmiem
dak il-perjodu.
Meta bastiment RSS ikunu daħal f’port(ijiet) tar-Renju Unit matul vjaġġ li jkun
għaddej wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, se tkun meħtieġa prova tal-istatus
doganali tal-merkanzija tal-Unjoni meta din tinħatt għal kwalunkwe merkanzija
tal-Unjoni li tingħabba fi kwalunkwe port tar-Renju Unit jew tal-Unjoni li lbastiment ikun daħal fih wara tmiem dak il-perjodu. Il-mezzi ta’ prova tal-istatus
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doganali tal-merkanzija tal-Unjoni li għandhom jintużaw għal dak il-għan huma
dawk stabbiliti fl-Artikolu 199 tal-AI tal-KDU. Dan ifisser li jekk bastiment RSS
jidħol f’port tar-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, lawtorizzazzjoni RSS ma tkunx tista’ tiġi invokata aktar għall-parti li jifdal talvjaġġ li jkun għaddej.

5.4

Eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni
Merkanzija rritornata
Meta l-merkanzija tal-Unjoni tkun ġiet esportata b’mod temporanju mir-Renju
Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u terġa’ tiġi importata fl-Unjoni wara
tmiem dak il-perjodu b’rispett tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 203 talKDU, dik il-merkanzija għandha titqies bħala merkanzija rritornata u, b’hekk, tiġi
importata b’eżenzjoni totali. Meta l-merkanzija tal-Unjoni tinġieb mill-Unjoni firRenju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u meta mbagħad din ilmerkanzija tmur lura fl-Unjoni wara tmiem dak il-perjodu, id-dispożizzjonijiet
dwar il-merkanzija rritornata msemmija fl-Artikolu 203 tal-KDU japplikaw jekk loperatur ekonomiku jkun jista’ jipprovdi evidenza li l-merkanzija tal-Unjoni:
- tkun ġiet trasportata fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni; u
- tirritorna fi stat mhux mibdul f’konformità mal-Artikolu 203(5) tal-KDU u lArtikolu 158 tal-AD tal-KDU.
Innota li tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni mhuwiex wieħed miċ-ċirkustanzi
speċjali li jippermettu li jinqabeż il-perjodu ta’ tliet snin imsemmi fl-Artikolu
203(1) tal-KDU.
Id-dokumenti tat-trasport għandhom iservu ta’ prova li l-merkanzija tal-Unjoni
ttieħdet lejn ir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jekk meħtieġ,
akkumpanjata b’dokumenti rilevanti oħra (pereżempju kuntratt ta’ lokazzjoni).
Fejn applikabbli, tista’ tkun meħtieġa prova li l-istat tal-merkanzija ma nbidilx.
Regolament dwar l-Eżenzjoni mid-Dazju
Rigward l-eżenzjoni mid-dazju għal proprjetà personali li tappartjeni għal persuni
fiżiċi li jittrasferixxu l-post ta’ residenza normali tagħhom minn pajjiż terz għallUnjoni, l-Artikolu 5 tar-Regolament dwar l-Eżenzjoni mid-Dazju (DRR)30
jipprevedi perjodu kontinwu ta’ mill-inqas tnax-il xahar f’post ta’ residenza
normali barra mit-territorju doganali tal-Unjoni għat-trattament ħieles mid-dazju.
Għal dik il-proprjetà personali kif ukoll għal kategoriji oħra ta’ merkanzija koperti
mid-DRR, pereżempju merkanzija importata fl-okkażjoni ta’ żwieġ kif stipulat flArtikolu 12 tad-DRR, il-perjodi mitluba, pereżempju l-perjodu ta’ residenza,
jistgħu jinkludu wkoll il-perjodu qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni għall-fini
tal-applikazzjoni tad-DRR.

30

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema
Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali, ĠU L 324, 10.12.2009, p. 23.
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6.

RILAXX GĦAL ĊIRKOLAZZJONI LIBERA
Il-KDU se jkomplu japplika f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ
għal merkanzija li tkun tinsab fit-territorju doganali tar-Renju Unit li l-awtoritajiet
doganali tar-Renju Unit ikunu aċċettaw dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal
ċirkolazzjoni libera tagħha qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, iżda li tkun ġiet
rilaxxata biss wara tmiem dak il-perjodu. Dan jista’ jsir billi l-verifika tkun ħadet ftit
żmien, pereżempju billi d-dikjarant ikollu jipprovdi dokumenti addizzjonali jew iddwana kienet qed tistenna r-riżultati ta’ analiżi tal-laboratorju (l-Artikoli 77(1)(a), 188,
194 tal-KDU).
Meta dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera tiġi invalidata wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u l-merkanzija kienet preċedentement f’ħażna
temporanja, il-merkanzija ddikjarata fid-dikjarazzjoni doganali invalidata titqies li kienet
f’ħażna temporanja mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal
ċirkolazzjoni libera, jiġifieri qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, u għaldaqstant ilKDU tapplika għaliha. Jekk din id-dikjarazzjoni doganali invalidata għar-rilaxx għal
ċirkolazzjoni libera tkopri l-merkanzija li kienet preċedentement taħt proċedura doganali
oħra (pereżempju ħażna doganali), il-merkanzija ddikjarata titqies li tkun f’dik ilproċedura doganali minn qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

7.

PROĊEDURI SPEĊJALI

7.1

Tranżitu
Proċeduri tal-Unjoni/komuni ta’ tranżitu31
Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-Renju Unit jaderixxi għall-Konvenzjoni
dwar proċedura komuni ta’ tranżitu32 (CTC) b’mod awtonomu, u b’hekk ikun
jista’ juża t-tranżitu komuni u jkompli jkollu aċċess għas-Sistema Ġdida ta’
Tranżitu Kompjuterizzata (NCTS) u sistemi tal-IT oħra relatati bħala Parti
Kontraenti għas-CTC. Konsegwentement, l-operazzjonijiet ta’ tranżitu li jkunu
għaddejjin fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni għandhom ikomplu fl-NCTS.
Sitwazzjonijiet li fihom il-merkanzija tkun ġiet rilaxxata għal proċedura ta’
tranżitu fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni jew fir-Renju Unit u tkun tinsab
fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
Meta l-merkanzija li tiċċaqlaq bi tranżitu tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, il-KDU se jkompli japplika għal dawk ix-xenarji
f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ. Alternattivament, meta
jkun meħtieġ li l-operazzjoni ta’ tranżitu tintemm barra mir-Renju Unit, f’dawn issitwazzjonijiet l-operaturi ekonomiċi jistgħu jkomplu t-tranżitu rispettiv tagħhom
skont is-CTC, kif deskritt għas-sitwazzjonijiet mhux koperti bil-Ftehim dwar ilĦruġ.

31

Id-DĠ TAXUD ippubblika l-Anness I Xenarji tan-Negozju ta’ Tranżitu għall-Brexit b’eżempji prattiċi
għall-movimenti ta’ tranżitu, kif deskritt f’din it-taqsima.

32

ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2, kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni 1/2017, ĠU L 8, 12.1.2018, p 1.
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a) Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni jew taħt
proċedura komuni ta’ tranżitu f’pajjiż ta’ tranżitu komuni b’destinazzjoni firRenju Unit u meta dik il-merkanzija tkun diġà tinsab fir-Renju Unit fi tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-moviment ta’ tranżitu jkompli bħala tranżitu talUnjoni għall-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.
b) Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni fir-Renju
Unit b’destinazzjoni fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni u dik ilmerkanzija tkun għadha tinsab fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, il-moviment ta’ tranżitu jkompli bħala tranżitu tal-Unjoni għaddestinazzjoni fl-Unjoni jew fil-pajjiż ta’ tranżitu komuni. Fl-uffiċċju doganali
tad-dħul fl-Unjoni, id-dokument ta’ akkumpanjament tat-tranżitu (TAD) jew
id-dokument ta’ akkumpanjament tat-tranżitu/tas-sigurtà (TSAD) flimkien
man-numru ta’ referenza tal-moviment (MRN) tal-operazzjoni ta’ tranżitu
jippruvaw li l-operazzjoni ta’ tranżitu hija koperta mill-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Trid tiġi ppreżentata ENS għall-finijiet ta’ sigurtà u ta’ sikurezza, sakemm iddettalji neċessarji għall-ENS ma jkunux diġà ġew ipprovduti mad-dikjarazzjoni
ta’ tranżitu fl-uffiċċju doganali tat-tluq, u għaldaqstant l-obbligu jkun twettaq,
jew sakemm l-obbligu ta’ preżentazzjoni ta’ ENS ma jiġix rinunzjat skont ilKDU.
c) Meta l-merkanzija tiċċaqlaq bejn uffiċċju doganali tat-tluq fi Stat Membru jew
f’pajjiż ta’ tranżitu komuni permezz tar-Renju Unit lejn uffiċċju doganali taddestinazzjoni fi Stat Membru jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni u dik ilmerkanzija tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ilmoviment ta’ tranżitu jkompli bħala tranżitu tal-Unjoni lejn id-destinazzjoni
tagħha. Fl-uffiċċju doganali tad-dħul fl-Unjoni, it-TAD/TSAD flimkien mannumru ta’ referenza tal-moviment (MRN) tal-operazzjoni ta’ tranżitu
jippruvaw li l-operazzjoni ta’ tranżitu tkun koperta mill-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Trid tiġi ppreżentata ENS, sakemm id-dettalji neċessarji għall-ENS ma jkunux
diġà ġew ipprovduti mad-dikjarazzjoni ta’ tranżitu jew sakemm l-obbligu ta’
preżentazzjoni ta’ ENS ma jiġix rinunzjat skont il-KDU.
Għal kwalunkwe proċedura ta’ inkjesta jew ta’ rkupru relatata ma’ dawk ilmovimenti ta’ tranżitu, japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-KDU dwar l-inkjesta u lirkupru.
Sitwazzjonijiet li fihom il-merkanzija tkun ġiet rilaxxata għal proċedura ta’
tranżitu fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni jew fir-Renju Unit, qed tiċċaqlaq
lejn ir-Renju Unit, minnu jew permezz tiegħu u ma tkunx tinsab fir-Renju Unit fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
a) Il-merkanzija li tiċċaqlaq permezz ta’ operazzjoni ta’ tranżitu minn uffiċċju
doganali tat-tluq fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni lejn uffiċċju
doganali tad-destinazzjoni fir-Renju Unit
Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni fl-Unjoni
jew taħt proċedura komuni ta’ tranżitu f’pajjiż ta’ tranżitu komuni
b’destinazzjoni fir-Renju Unit u dik il-merkanzija tkun għadha tinsab fl-Unjoni
fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni
tkompli bħala proċedura komuni ta’ tranżitu fir-Renju Unit. L-uffiċċju
21

doganali tad-dħul fir-Renju Unit se jaqdi r-rwol ta’ uffiċċju doganali ta’
tranżitu, jiġifieri jrid jitlob id-data rilevanti mill-uffiċċju doganali tat-tluq u
jwettaq il-kompiti kollha ta’ uffiċċju doganali ta’ tranżitu. Mal-fruntiera
esterna tal-UE, trid tiġi ppreżentata dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ (EXS)
għall-finijiet ta’ sigurtà u ta’ sikurezza, sakemm id-dettalji neċessarji għallanaliżi tar-riskji għall-finijiet ta’ sigurtà u ta’ sikurezza ma jkunux diġà ġew
ipprovduti mad-dikjarazzjoni ta’ tranżitu fl-uffiċċju doganali tat-tluq, u
għaldaqstant l-obbligu jkun twettaq, jew sakemm l-obbligu ta’ preżentazzjoni
ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq ma jiġix rinunzjat skont il-KDU.
b) Il-merkanzija li tiċċaqlaq taħt operazzjoni ta’ tranżitu minn uffiċċju doganali
tat-tluq fir-Renju Unit lejn uffiċċju doganali tad-destinazzjoni fl-Unjoni jew
f’pajjiż komuni ta’ tranżitu
Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni fir-Renju
Unit b’destinazzjoni fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni u dik ilmerkanzija diġà tkun tinsab fl-Unjoni fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik
il-proċedura ta’ tranżitu tkompli lejn id-destinazzjoni fl-Unjoni jew fil-pajjiż
ta’ tranżitu komuni.
c) Il-merkanzija li tiċċaqlaq taħt operazzjoni ta’ tranżitu permezz tar-Renju Unit
Meta l-merkanzija tiċċaqlaq bejn uffiċċju doganali tat-tluq fi Stat Membru jew
f’pajjiż ta’ tranżitu komuni permezz tar-Renju Unit lejn uffiċċju doganali taddestinazzjoni fi Stat Membru jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni u dik ilmerkanzija tkun għadha tinsab fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura ta’ tranżitu tkompli bħala
proċedura ta’ tranżitu komuni fir-Renju Unit. L-uffiċċju doganali tad-dħul firRenju Unit u l-uffiċċju doganali tad-dħul fl-Istat Membru rispettiv fejn ilmoviment jerġa’ jidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni, rispettivament, se
jaqdu rwol tal-uffiċċji doganali tat-tranżitu. Dawn għandhom jitolbu d-data
rilevanti mingħand l-uffiċċju doganali tat-tluq u jwettqu l-kompiti kollha ta’
uffiċċju doganali tat-tranżitu. Fit-tluq mit-territorju tal-UE (qabel id-dħul firRenju Unit), trid tiġi ppreżentata EXS, sakemm id-dettalji neċessarji għallanaliżi tar-riskji għall-finijiet ta’ sigurtà u ta’ sikurezza ma jkunux diġà ġew
ipprovduti mad-dikjarazzjoni ta’ tranżitu jew sakemm l-obbligu ta’
preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq ma jiġix rinunzjat skont ilKDU.
Meta l-merkanzija tkun qasmet ir-Renju Unit u terġa’ tidħol fit-territorju
doganali tal-Unjoni jew ta’ pajjiż ta’ tranżitu komuni qabel tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni, dik l-operazzjoni ta’ tranżitu tkompli sad-destinazzjoni tagħha.
Meta l-merkanzija koperta b’dikjarazzjoni ta’ tranżitu tkun qasmet u ħarġet
mir-Renju Unit direttament għall-Unjoni, iżda ma tkunx għadha reġgħet daħlet
fit-territorju doganali tal-Unjoni sa tmiem il-perjodu ta’ tranżitu, l-uffiċċju
doganali tad-dħul fl-Unjoni jaġixxi bħala uffiċċju doganali ta’ tranżitu. Dan
għandu jitlob id-data rilevanti mingħand l-uffiċċju doganali tat-tluq u jwettaq
il-kompiti kollha ta’ uffiċċju doganali ta’ tranżitu.
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Sa perjodu ta’ massimu ta’ sena wara l-adeżjoni tar-Renju Unit fis-CTC, lawtoritajiet doganali jistgħu jkomplu jaċċettaw il-formoli eżistenti tal-impenji talgaranti u taċ-ċertifikati tal-garanzija33 soġġetti għall-adattamenti ġeografiċi
meħtieġa magħmula manwalment u approvati mill-garanti (f’każ ta’ impenji talgaranti) jew mill-awtoritajiet doganali nfushom (f’każ ta’ ċertifikati tal-garanziji).
Sa tmiem dak il-perjodu, id-detentur ta’ dik il-proċedura jrid jipprovdi impenn
ġdid skont il-mudell modifikat.
Meta tinbeda proċedura ta’ inkjesta jew ta’ rkupru, iżda din ma tintemmx sa tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din titkompla fl-NCTS.
Dokument elettroniku tat-trasport (ETD) użat bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu
għall-merkanzija li tinġarr bl-ajru jew bil-baħar
Minn dik id-data, meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-ETD
għall-merkanzija li tinġarr bl-ajru fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’ tranżitu komuni
b’destinazzjoni fir-Renju Unit u l-merkanzija ma tasalx fir-Renju Unit qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura tkompli bħala proċedura komuni
ta’ tranżitu tal-ETD lejn l-ajruport tar-Renju Unit tal-wasla.
Minn dik id-data, meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-ETD
għall-merkanzija li tinġarr bl-ajru fir-Renju Unit b’destinazzjoni fl-Unjoni jew
f’pajjiż ta’ tranżitu komuni u l-merkanzija ma tasalx fl-Unjoni jew fil-pajjiż ta’
tranżitu komuni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura tkompli
bħala proċedura komuni ta’ tranżitu tal-ETD sal-ajruport fl-Unjoni jew f’pajjiż ta’
tranżitu komuni.
Meta l-merkanzija li tinġarr bil-baħar taħt proċedura ta’ tranżitu tal-ETD bejn irRenju Unit u l-Unjoni tiċċaqlaq fuq bastiment RSS, u dak iċ-ċaqliq jibda qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-proċedura ta’ tranżitu tkompli saddestinazzjoni tagħha fl-UE.
Meta l-merkanzija tinġarr bil-baħar taħt proċedura ta’ tranżitu tal-ETD bejn irRenju Unit u l-Unjoni fuq bastiment li ma jkunx RSS u dak il-bastiment ikun telaq
mir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u jasal direttament f’port
tal-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura ta’ tranżitu
tkompli sad-destinazzjoni tagħha fl-UE.
Meta l-merkanzija li titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu tal-ETD tkun tinsab firRenju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dik il-proċedura ta’ tranżitu
tkompli skont il-KDU f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Moviment tal-merkanzija taħt l-operazzjonijiet TIR
Ir-Renju Unit (bħall-Istati Membri l-oħra kollha tal-UE) illum diġà hu Parti
Kontraenti għall-Konvenzjoni TIR34 b’mod awtonomu. Għalkemm ir-Renju Unit
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L-Annessi 32-01, 32-02 u 32-03 u l-Kapitoli VI u VII fil-Parti II tal-Anness 72-04 tal-AI tal-KDU.
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Il-Konvenzjoni Doganali dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti koperti b’Carnets tat-TIR li saret
f’Ġinevra fl-14 ta’ Novembru 1975, ĠU L 252, 14.9.1978, p. 2.
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se jkollu aċċess għall-NCTS bħala Parti Kontraenti għas-CTC, dak l-aċċess ma
jkoprix l-użu tal-NCTS għall-operazzjonijiet TIR.
Meta l-merkanzija li tiċċaqlaq taħt proċedura TIR35 tkun tinsab fir-Renju Unit fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-KDU se jkompli japplika għal dawk ix-xenarji
f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
a) Meta
l-merkanzija
titqiegħed
taħt
proċedura
TIR
fl-Unjoni
b’destinazzjoni/ħruġ fir-Renju Unit u l-merkanzija diġà tkun tinsab fir-Renju
Unit, il-moviment TIR ikompli skont il-KDU. L-uffiċċju doganali taddestinazzjoni/tal-ħruġ tar-Renju Unit jibgħat il-messaġġi TIR tal-NCTS
rispettivi lill-uffiċċju doganali tat-tluq/tad-dħul li jkun jinsab fl-Unjoni.
b) Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura TIR fir-Renju Unit b’destinazzjoni
fl-Unjoni u l-merkanzija tkun għadha tinsab fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni, dak il-moviment TIR ikompli skont il-KDU (u fl-NCTS) saddestinazzjoni tagħha fl-Unjoni. Meta l-merkanzija tasal f’uffiċċju doganali
mal-fruntiera esterna tal-UE mar-Renju Unit, il-carnet TIR flimkien mannumru ta’ referenza tal-moviment (MRN) tal-operazzjoni TIR jippruvaw li loperazzjoni hija koperta mill-Ftehim dwar il-Ħruġ. Fid-dħul fl-Unjoni, trid tiġi
ppreżentata ENS, sakemm id-dettalji neċessarji għall-ENS ma jkunux diġà ġew
ipprovduti jew sakemm l-obbligu ta’ preżentazzjoni ta’ ENS ma jiġix rinunzjat
skont il-KDU. Il-moviment TIR se jkompli skont il-KDU lejn l-uffiċċju
doganali tad-destinazzjoni/tal-ħruġ tal-UE, li jibgħat il-messaġġi TIR talNCTS rispettivi lill-uffiċċju doganali tat-tluq/tad-dħul li jkun jinsab fir-Renju
Unit.
c) Meta l-merkanzija koperta minn Carnet TIR tiċċaqlaq minn uffiċċju doganali
tat-tluq/tad-dħul fi Stat Membru permezz tar-Renju Unit lejn uffiċċju doganali
tad-destinazzjoni/tal-ħruġ fi Stat Membru ieħor u dik il-merkanzija tkun tinsab
fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-moviment TIR ikompli
skont il-KDU (u fl-NCTS) sad-destinazzjoni tagħha. Meta l-merkanzija tasal
fl-uffiċċju doganali tad-dħul mill-ġdid mal-fruntiera esterna tal-UE mar-Renju
Unit, il-carnet TIR flimkien man-numru ta’ referenza tal-moviment (MRN) taloperazzjoni TIR jippruvaw li l-operazzjoni hija koperta mill-Ftehim dwar ilĦruġ. Qabel ma tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni mal-fruntiera tar-Renju
Unit/tal-UE, trid tiġi ppreżentata ENS, sakemm id-dettalji neċessarji għallENS ma jkunux diġà ġew ipprovduti jew sakemm l-obbligu ta’ preżentazzjoni
ta’ ENS ma jiġix rinunzjat skont il-KDU. Il-moviment TIR se jkompli skont ilKDU lejn l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni/tal-ħruġ tal-UE, li jibgħat ilmessaġġi TIR tal-NCTS rispettivi lill-uffiċċju doganali tat-tluq/tad-dħul li jkun
jinsab fl-Unjoni.
Fis-sitwazzjonijiet l-oħrajn kollha, jiġifieri meta l-merkanzija ma tkunx tinsab firRenju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, japplikaw il-formalitajiet malfruntiera bħal ma’ kull fruntiera oħra ma’ pajjiż terz għall-operazzjonijiet TIR.

35

F’konformità mal-Artikoli 226(3), 227(2)(b) u 228 tal-KDU.
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a) Il-merkanzija li tiċċaqlaq permezz ta’ operazzjoni TIR minn uffiċċju doganali
tat-tluq/tad-dħul fl-Unjoni lejn uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni/ħruġ firRenju Unit
Meta
l-merkanzija
titqiegħed
taħt
proċedura
TIR
fl-Unjoni
b’destinazzjoni/ħruġ fir-Renju Unit u dik il-merkanzija tkun għadha tinsab flUnjoni fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din tkun l-aħħar opportunità biex
dik il-proċedura TIR tiġi terminata għat-territorju tal-Unjoni fl-uffiċċju
doganali tal-ħruġ fiżiku mill-UE. Dak l-uffiċċju jsir l-uffiċċju doganali taddestinazzjoni/tal-ħruġ. Dan għandu jitlob id-data rilevanti mingħand l-uffiċċju
doganali tat-tluq u jwettaq il-kompiti kollha ta’ uffiċċju doganali taddestinazzjoni/tal-ħruġ36. Għall-ħruġ tal-merkanzija fil-fruntiera esterna talUnjoni, trid tiġi ppreżentata EXS, sakemm id-dettalji meħtieġa għall-analiżi
tar-riskji għall-finijiet ta’ sigurtà u ta’ sikurezza ma jkunux diġà ġew
ipprovduti jew sakemm l-obbligu ta’ preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel
it-tluq ma jiġix rinunzjat skont il-KDU.
Meta l-merkanzija li tpoġġiet taħt proċedura TIR fl-Unjoni
b’destinazzjoni/ħruġ fir-Renju Unit tkun ħarġet mill-Unjoni iżda tkun għadha
ma waslitx fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-moviment TIR
ikun soġġett għal-liġi doganali tar-Renju Unit u għall-Konvenzjoni TIR. Iddetenturi tal-proċedura jkollhom jipprovdu prova alternattiva tat-terminazzjoni
tal-proċedura TIR, u l-uffiċċju doganali tat-tluq/tad-dħul ikollu jtemm u
jivverifika l-operazzjoni b’mod manwali.
b) Il-merkanzija li tiċċaqlaq permezz ta’ operazzjoni TIR minn uffiċċju doganali
tat-tluq/tad-dħul fir-Renju Unit lejn uffiċċju doganali tad-destinazzjoni/talħruġ fl-Unjoni
Meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura TIR fir-Renju Unit b’destinazzjoni
fl-Unjoni u l-merkanzija diġà tkun tinsab fl-Unjoni fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, dak il-moviment TIR ikun jista’ jkompli sad-destinazzjoni flUnjoni. Meta l-merkanzija tasal f’uffiċċju doganali tad-destinazzjoni/tal-ħruġ,
l-operazzjoni tiġi ttrattata bħal kwalunkwe operazzjoni TIR oħra.
c) Il-merkanzija li tiċċaqlaq taħt operazzjoni TIR permezz tar-Renju Unit
Meta l-merkanzija tiċċaqlaq bejn uffiċċju doganali tat-tluq/tad-dħul fi Stat
Membru permezz tar-Renju Unit lejn uffiċċju doganali tad-destinazzjoni/talħruġ fi Stat Membru u dik il-merkanzija tkun għadha tinsab fl-Unjoni, qabel
ma taqsam ir-Renju Unit, ikunu japplika dan li ġej: minn tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, din tkun l-aħħar opportunità biex dik il-proċedura TIR tiġi
terminata fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Unjoni. Imbagħad dan l-uffiċċju
jsir l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni/tal-ħruġ. L-uffiċċju doganali “l-ġdid”
tad-destinazzjoni/tal-ħruġ jitlob id-data rilevanti mingħand l-uffiċċju doganali
tat-tluq u jwettaq il-kompiti kollha ta’ uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni/ħruġ.
Għall-ħruġ tal-merkanzija fil-fruntiera esterna tal-Unjoni, trid tiġi ppreżentata
EXS, sakemm id-dettalji meħtieġa għall-analiżi tar-riskji għall-finijiet ta’
sigurtà u ta’ sikurezza ma jkunux diġà ġew ipprovduti jew sakemm l-obbligu
36

B’mod partikolari, il-kompiti stipulati mill-Artikoli 278 u 279 tal-AI tal-KDU.
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ta’ preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq ma jiġix rinunzjat skont ilKDU. Meta l-merkanzija tasal fl-uffiċċju doganali tad-dħul mill-ġdid tattluq/tad-dħul fl-Unjoni wara li taqsam ir-Renju Unit, l-operazzjoni tiġi ttrattata
bħal kwalunkwe operazzjoni TIR oħra.
Meta l-merkanzija tkun qasmet ir-Renju Unit u terġa’ tidħol fit-territorju
doganali tal-Unjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-moviment TR
jista’ jkompli sad-destinazzjoni.

7.2

Proċeduri speċjali għajr it-tranżitu
Ħażna doganali (CW)
L-awtorizzazzjonijiet għall-faċilitajiet tal-ħażna doganali mogħtija millawtoritajiet doganali tal-Istati Membri, inkluż movimenti ta’ merkanzija millfaċilitajiet tal-ħażna doganali li jinsabu fl-Unjoni għall-faċilitajiet tal-ħażna
doganali li jinsabu fir-Renju Unit f’konformità mal-Artikolu 219 tal-KDU u lArtikolu 179(3) tal-AD tal-KDU, se jkollhom jiġu emendati biex jeskludu din ilpossibbiltà minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU se japplika għallmerkanzija li tkun tpoġġiet f’ħażna doganali qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u li tkun tinsab f’faċilità tal-ħażna doganali fir-Renju Unit fi tmiem
dak il-perjodu għal tnax-il xahar wara tmiem dak il-perjodu, kif stabbilit fl-Anness
III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Meta, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, tiġi invalidata dikjarazzjoni doganali
biex il-merkanzija titpoġġa f’ħażna doganali (pereżempju billi l-merkanzija mhux
tal-Unjoni fil-fatt ma tkunx ittieħdet fil-faċilitajiet tal-ħażna doganali), ilmerkanzija koperta b’dik id-dikjarazzjoni titqies li tkun fis-sitwazzjoni jew
proċedura preċedenti tagħha (jiġifieri f’ħażna temporanja jew taħt proċedura
speċjali) li kienet fiha qabel ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni ta’ ħażna doganali
invalidata. Meta dik il-merkanzija tkun tinsab fir-Renju Unit, il-KDU japplika għal
dik is-sitwazzjoni jew proċedura preċedenti skont l-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar
il-Ħruġ.
F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,
kull moviment tal-merkanzija f’ħażna doganali bejn l-Unjoni u r-Renju Unit skont
l-Artikolu 219 tal-KDU huwa eskluż, jekk dawk il-movimenti jintemmu biss wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija maħżuna f’faċilità tal-ħażna doganali fir-Renju Unit tiddaħħal
fl-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din trid tkun tissodisfa lformalitajiet doganali stabbiliti fil-KDU għall-merkanzija li tidħol fit-territorju
doganali tal-Unjoni minn barra dan it-territorju (jiġifieri l-ENS, id-dikjarazzjoni
għall-ħażna temporanja u d-dikjarazzjoni doganali).
Meta l-merkanzija tiċċaqlaq minn faċilità tal-ħażna doganali fir-Renju Unit għal
oħra fl-Unjoni u tasal fl-Unjoni f’perjodu qasir qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni mingħajr ma jkollha biżżejjed żmien biex tasal fid-destinazzjoni, u lmoviment tagħha jkompli fl-Unjoni, minn dik id-data dik il-merkanzija ma tibqax
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koperta b’awtorizzazzjoni valida fl-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-operatur
ekonomiku kkonċernat jivverifika din il-proċedura qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni (pereżempju billi jqiegħed il-merkanzija taħt proċedura doganali
sussegwenti). Din il-proċedura sussegwenti tista’ tkun ħażna doganali wkoll,
dment li l-merkanzija tkun koperta minn awtorizzazzjoni valida mogħtija millawtoritajiet doganali tal-Unjoni. Jekk din ir-regolarizzazzjoni ma sseħħx, ilmerkanzija kkonċernata ma tkunx konformi mal-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni
doganali li tikkonċerna l-ħżin ta’ din il-merkanzija fit-territorju doganali tal-Unjoni
u, għaldaqstant, ikun japplika l-Artikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab dejn
doganali dovut għal nuqqas ta’ konformità.
Żoni liberi
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għal
merkanzija f’żona libera fir-Renju Unit biss sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni,
kif stabbilit fl-Anness III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Meta l-merkanzija li titqiegħed taħt proċedura ta’ żona libera fir-Renju Unit
tiddaħħal fl-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din trid tkun tissodisfa
l-formalitajiet doganali stabbiliti fil-KDU għall-merkanzija li tidħol fit-territorju
doganali tal-Unjoni minn barra dan it-territorju (jiġifieri l-ENS, id-dikjarazzjoni
għall-ħażna temporanja u d-dikjarazzjoni doganali).
Dħul temporanju (TA)
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għallmerkanzija li tkun tpoġġiet fi dħul temporanju qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u li tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem dak il-perjodu għal tnax-il
xahar wara r-rilaxx tal-merkanzija għal dik il-proċedura, kif stabbilit fl-Anness III
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
Meta, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, tiġi invalidata dikjarazzjoni doganali
biex il-merkanzija titpoġġa fi dħul temporanju, il-merkanzija koperta b’dik iddikjarazzjoni titqies li tkun fis-sitwazzjoni jew proċedura preċedenti tagħha
(jiġifieri f’ħażna temporanja jew taħt proċedura speċjali) li kienet fiha qabel ġiet
ippreżentata d-dikjarazzjoni ta’ dħul temporanju invalidata. Meta dik il-merkanzija
tkun tinsab fir-Renju Unit, il-KDU japplika għal dik il-ħażna temporanja jew
proċedura speċjali f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,
kull moviment tal-merkanzija fi dħul temporanju bejn l-Unjoni u r-Renju Unit
skont l-Artikolu 219 tal-KDU huwa eskluż, jekk dawk il-movimenti jintemmu biss
wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija fi dħul temporanju tiddaħħal fl-Unjoni mir-Renju Unit wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din trid tkun tissodisfa l-formalitajiet doganali
stabbiliti fil-KDU għall-merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni minn
barra dan it-territorju (jiġifieri l-ENS, id-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja u ddikjarazzjoni doganali).
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Meta l-merkanzija li titqiegħed fi dħul temporanju koperta bl-awtorizzazzjoni tarRenju Unit tiċċaqlaq skont l-Artikolu 219 tal-KDU fl-Unjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni u jkun maħsub li tibqa’ fit-territorju doganali tal-Unjoni,
jenħtieġ li dik il-proċedura ta’ dħul temporanju tiġi verifikata qabel tmiem dak ilperjodu. Il-merkanzija trid a) tiġi riesportata, b) titqiegħed taħt proċedura doganali
sussegwenti, c) tinqered mingħajr ma jifdal ebda skart, jew d) tiġi abbandunata lillIstat. Din il-proċedura sussegwenti tista’ tkun dħul temporanju wkoll, dment li lmerkanzija tkun koperta minn awtorizzazzjoni valida mogħtija mill-awtoritajiet
doganali ta’ Stat Membru. Jekk din il-verifika ma sseħħx, il-merkanzija
kkonċernata ma tkunx konformi mal-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni doganali li
tikkonċerna d-dħul temporanju ta’ din il-merkanzija fit-territorju doganali talUnjoni u, għaldaqstant, ikun japplika l-Artikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab
dejn doganali dovut għal nuqqas ta’ konformità.
Carnets ATA
Ir-Renju Unit huwa Parti Kontraenti b’mod awtonomu għall-Konvenzjoni ATA37 u
għall-Konvenzjoni ta’ Istanbul38, rispettivament. Għaldaqstant, il-carnets ATA tarRenju Unit jibqgħu validi għall-merkanzija taħt dħul temporanju li tkun tinsab firRenju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
L-operaturi ekonomiċi li qed iġibu merkanzija mir-Renju Unit fl-UE fuq bażi
temporanja (pereżempju merkanzija miġjuba għal wirjiet temporanji) qabel tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkollhom ipoġġu din il-merkanzija taħt il-proċedura
ta’ esportazzjoni meta l-merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni
mar-ritorn tagħha fir-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija koperta minn carnet ATA tinġieb minn pajjiż terz lejn ir-Renju
Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u dik il-merkanzija tiġi riesportata
minn Stat Membru ieħor wara dik id-data, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ jistampa lvawċer ta’ riesportazzjoni, li jista’ jintuża bħala prova ta’ riesportazzjoni. Din ilprova tista’ tingħata lill-uffiċċju doganali fir-Renju Unit fejn il-merkanzija kienet
iddaħħlet qabel. Kwalunkwe prova dokumentata oħra li turi li l-oġġetti huma barra
t-territorju doganali tal-Unjoni tista’ tiġi aċċettata wkoll bħala prova ta’
riesportazzjoni (pereżempju dikjarazzjoni doganali li turi li l-merkanzija nġiebet
f’pajjiż terz). Dan japplika wkoll meta carnet ATA jkopri merkanzija miġjuba flUnjoni minn pajjiż terz qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u riesportata mirRenju Unit wara tmiem dak il-perjodu.
Il-carnets ATA maħruġa fl-Unjoni għall-merkanzija miġjuba fir-Renju Unit millUnjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u miġjuba f’pajjiż terz mir-Renju
Unit wara dik id-data jitqiesu bħala dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni (l-Artikolu 339
tal-AI tal-KDU).
Ir-Renju Unit se jaċċetta carnets ATA maħruġa fl-Unjoni qabel tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni li għandhom jintużaw fir-Renju Unit fl-2021 u viċeversa.
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Il-Konvenzjoni Doganali dwar il-Carnet ATA għad-Dħul Temporanju ta' Oġġetti li saret fi Brussell fis-6 ta’
Diċembru 1961, inkluż kwalunkwe emenda sussegwenti tagħha (il-Konvenzjoni ATA).
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Il-Konvenzjoni dwar l-Ammissjoni Temporanja, inkluż kwalunkwe emenda sussegwenti tagħha (ilKonvenzjoni ta’ Istanbul), ĠU L 130, 27.5.1993, p. 1.
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Użu finali (E-U)
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għallmerkanzija li tkun tpoġġiet f’użu finali qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni u li
tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem dak il-perjodu għal tnax-il xahar wara r-rilaxx
tal-merkanzija għal dik il-proċedura, kif stabbilit fl-Anness III tal-Ftehim dwar ilĦruġ.
Meta, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, tiġi invalidata dikjarazzjoni doganali
biex il-merkanzija titpoġġa f’użu finali, il-merkanzija koperta b’dik iddikjarazzjoni titqies li tkun fis-sitwazzjoni jew proċedura preċedenti tagħha
(jiġifieri f’ħażna temporanja jew taħt proċedura speċjali) li kienet fiha qabel ġiet
ippreżentata d-dikjarazzjoni ta’ użu finali invalidata. Meta dik il-merkanzija tkun
tinsab fir-Renju Unit, il-KDU japplika għal dik il-ħażna temporanja jew proċedura
speċjali f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,
kull moviment tal-merkanzija f’użu finali bejn l-Unjoni u r-Renju Unit skont lArtikolu 219 tal-KDU huwa eskluż, jekk dawk il-movimenti jintemmu biss wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija f’użu finali tiddaħħal fl-Unjoni mir-Renju Unit wara tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, din trid tkun tissodisfa l-formalitajiet doganali applikabbli
għal kwalunkwe merkanzija oħra ta’ pajjiż terz (jiġifieri l-ENS, id-dikjarazzjoni
għall-ħażna temporanja u d-dikjarazzjoni doganali).
Meta l-merkanzija li titqiegħed f’użu finali kopert bl-awtorizzazzjoni tar-Renju
Unit tiċċaqlaq skont l-Artikolu 219 tal-KDU fl-Unjoni qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u jkun maħsub li tibqa’ fit-territorju doganali tal-Unjoni, jenħtieġ li
dik il-proċedura ta’ użu finali tiġi verifikata qabel dik id-data. Il-merkanzija trid a)
tittieħed barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, b) tintuża għall-finijiet stabbiliti
għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni mid-dazju jew tar-rata mnaqqsa tad-dazju, c)
tinqered, kemm jekk jifdal kif ukoll jekk ma jifdalx skart, jew d) tiġi abbandunata
lill-Istat. L-istess japplika f’każ ta’ awtorizzazzjonijiet għat-Trasferiment ta’
Drittijiet u ta’ Obbligi (TORO) u għall-moviment ta’ merkanzija kif stabbilit flArtikoli 218 u 219 tal-KDU. Jekk il-verifika msemmija hawn fuq ma sseħħx, ilmerkanzija kkonċernata ma tkunx konformi mal-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni
doganali li tikkonċerna l-użu finali ta’ din il-merkanzija fit-territorju doganali talUnjoni u, għaldaqstant, ikun japplika l-Artikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab
dejn doganali dovut għal nuqqas ta’ konformità.
Proċessar attiv (IP)
Abbażi tal-Artikolu 49(1) u l-Anness III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika
għall-merkanzija li tkun tpoġġiet f’ipproċessar attiv qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u li tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem dak il-perjodu għal tnax-il
xahar wara r-rilaxx tal-merkanzija għal dik il-proċedura jew fil-limiti ta’ żmien
stabbiliti fl-awtorizzazzjoni, skont liema tkun l-iqsar.
Meta, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, tiġi invalidata dikjarazzjoni doganali
biex il-merkanzija titpoġġa f’ipproċessar attiv, il-merkanzija koperta b’dik id29

dikjarazzjoni titqies li tkun fis-sitwazzjoni jew proċedura preċedenti tagħha
(jiġifieri f’ħażna temporanja jew taħt proċedura speċjali) li kienet fiha qabel ġiet
ippreżentata d-dikjarazzjoni ta’ pproċessar attiv invalidata. Meta dik il-merkanzija
tkun tinsab fir-Renju Unit, il-KDU japplika għal dik il-ħażna temporanja jew
proċedura speċjali f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,
kull moviment tal-merkanzija f’ipproċessar attiv bejn l-Unjoni u r-Renju Unit
f’konformità mal-Artikolu 219 tal-KDU huwa eskluż, jekk dawk il-movimenti
jintemmu wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Meta l-merkanzija li titqiegħed f’ipproċessar attiv kopert bl-awtorizzazzjoni tarRenju Unit tiċċaqlaq skont l-Artikolu 219 tal-KDU fl-Unjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni u jkun maħsub li tibqa’ fit-territorju doganali tal-Unjoni,
jenħtieġ li dik il-proċedura ta’ pproċessar attiv tiġi verifikata qabel dik id-data. Ilmerkanzija trid a) tiġi riesportata, b) titqiegħed taħt proċedura doganali
sussegwenti, c) tinqered mingħajr ma jifdal ebda skart, jew d) tiġi abbandunata lillIstat. Din il-proċedura sussegwenti tista’ tkun proċessar attiv ukoll, dment li lmerkanzija tkun koperta minn awtorizzazzjoni valida mogħtija mill-awtoritajiet
doganali ta’ Stat Membru. Jekk din il-verifika ma sseħħx, il-merkanzija
kkonċernata ma tkunx konformi mal-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni doganali li
tikkonċerna l-ipproċessar ta’ din il-merkanzija fit-territorju doganali tal-Unjoni u,
għaldaqstant, ikun japplika l-Artikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab dejn doganali
dovut għal nuqqas ta’ konformità.
Meta l-merkanzija f’ipproċessar attiv tiddaħħal fl-Unjoni mir-Renju Unit wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din trid tkun tissodisfa l-formalitajiet doganali
stabbiliti fil-KDU għall-merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni minn
barra dan it-territorju (jiġifieri l-ENS, id-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja u ddikjarazzjoni doganali).
Meta, abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għal
proċedura ta’ proċessar attiv EX/IM, jekk il-merkanzija ekwivalenti tiġi esportata
qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-ammont ekwivalenti tal-merkanzija (ilmaterja prima) jista’ jiġi importat b’eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni
anke wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dment li din l-importazzjoni ssir fillimitu ta’ żmien stabbilit fl-awtorizzazzjoni f’konformità mal-KDU jew fl-Anness
III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, skont liema jkun l-iqsar.
Proċessar passiv (OP)
Abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għallmerkanzija li titqiegħed taħt l-ipproċessar passiv fir-Renju Unit qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, meta l-prodotti pproċessati rispettivi jinġiebu lura firRenju Unit jew fl-Unjoni wara tmiem dak il-perjodu. Il-KDU japplika saliskadenza tal-limitu ta’ żmien stabbilit fl-awtorizzazzjoni f’konformità mal-KDU
jew fl-Anness III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, skont liema jkun l-iqsar.
Meta, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, tiġi invalidata dikjarazzjoni doganali
biex il-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv, il-merkanzija
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titqies li tkun merkanzija mhux tal-Unjoni meta tiġi importata mill-ġdid fl-Unjoni
wara tmiem dak il-perjodu.
Meta, abbażi tal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-KDU japplika għal
proċedura ta’ proċessar passiv IM/EX, l-esportazzjoni tal-ammont ekwivalenti talmerkanzija (il-materja prima) tista’ ssir fil-limitu ta’ żmien stabbilit flawtorizzazzjoni f’konformità mal-KDU jew fl-Anness III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,
skont liema jkun l-iqsar. Jekk din l-esportazzjoni ma sseħħx, dan ikun ifisser
nuqqas ta’ konformità mal-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni doganali li
tikkonċerna l-proċedura ta’ proċessar passiv u, għaldaqstant, ikun japplika lArtikolu 79 tal-KDU, jiġifieri jiġġarrab dejn doganali dovut għal nuqqas ta’
konformità.
8.

MERKANZIJA MAĦRUĠA MIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

8.1

Dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq
Skont l-Artikolu 263(3) tal-KDU, id-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq tieħu l-forma ta’
(i) dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija li tkun se tinħareġ mit-territorju
doganali tal-Unjoni; (ii) dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni; jew (iii) EXS. F’ħafna
mill-każijiet, id-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq tingħata fil-forma ta’ dikjarazzjoni
doganali. Għad-dettalji dwar ir-rekwiżiti ta’ dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għal
xenarji speċifiċi ta’ tranżitu jew ta’ esportazzjoni, skont il-post tal-merkanzija fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ara t-Taqsima 7.1 Tranżitu u 8.2 Esportazzjoni u
riesportazzjoni, rispettivament.
Skont l-Artikolu 48(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq li
tkopri l-merkanzija li tkun ġiet rilaxxata għall-esportazzjoni fir-Renju Unit jew flUnjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni tibqa’ valida, anki jekk ilmerkanzija toħroġ wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Ir-Renju Unit informa
lis-servizzi tal-Kummissjoni li ma jistax iżomm il-konnessjoni elettronika eżistenti
għall-ECS wara l-31 ta’ Diċembru 2020. L-iskonnessjoni mill-ECS se sseħħ fit-30
ta’ Diċembru 2020 fis-07:00 (ħin tar-Renju Unit). Dan mhu se jkollu l-ebda impatt
fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet ta’ qabel it-tluq. Ir-raġuni hi li, jekk iddikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq tkun ġiet ippreżentata flimkien mad-dikjarazzjoni
doganali ta’ esportazzjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-informazzjoni
rilevanti tkun diġà ntbagħtet lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ. Għaldaqstant, ma tkun
meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni ġdida ta’ qabel it-tluq għall-merkanzija li tkun ġiet
rilaxxata għall-esportazzjoni fir-Renju Unit jew fl-Unjoni, qabel tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni fejn tkun ġiet ippreżentata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq maddikjarazzjoni doganali għall-esportazzjoni.
Għal perjodu ta’ sebat ijiem wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-awtoritajiet
doganali tal-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jirrikjedux id-dikjarazzjonijiet
ta’ qabel it-tluq għall-merkanzija li toħroġ mit-territorju doganali tal-Unjoni għarRenju Unit u li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 47(1) u (2) tal-Ftehim dwar
il-Ħruġ.
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8.2

Esportazzjoni u riesportazzjoni39
Merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni li tinsab fir-Renju Unit fi tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni
Meta l-merkanzija li tiġi rilaxxata għall-esportazzjoni tkun tinsab fir-Renju Unit fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-KDU jkompli japplika f’konformità malArtikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ. Ir-Renju Unit informa lis-servizzi talKummissjoni li ma jistax iżomm il-konnessjoni elettronika eżistenti għall-ECS
wara l-31 ta’ Diċembru 2020. L-iskonnessjoni mill-ECS se sseħħ fit-30 ta’
Diċembru 2020 fis-07:00 (ħin tar-Renju Unit). Għaldaqstant, se jkollhom jintużaw
modi alternattivi għall-fini ta’ dak l-iskambju.
a) Meta l-merkanzija tiġi rilaxxata għall-esportazzjoni fl-Unjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni u tinġarr għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ fir-Renju Unit
jew taqsam ir-Renju Unit fi triqitha lejn uffiċċju doganali tal-ħruġ fi Stat
Membru ieħor, u tkun tinsab fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni,
din il-merkanzija tkompli bil-moviment tagħha għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ
taħt il-KDU. L-uffiċċju doganali tal-ħruġ fir-Renju Unit ma jibgħatx ilmessaġġ rispettiv permezz tal-ECS li jikkonferma l-ħruġ fiżiku tal-merkanzija
lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni fl-Unjoni għax minn tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni r-Renju Unit ma jkollu l-ebda aċċess għall-ECS. Jenħtieġ li loperatur ekonomiku jibda l-għeluq tal-moviment tal-esportazzjoni fl-uffiċċju
doganali tal-esportazzjoni abbażi ta’ prova alternattiva skont l-Artikolu 335(4)
tal-AI tal-KDU. Dak il-proċess jista’ jinbeda mill-operatur ekonomiku (iddikjarant) hekk kif ikollu fil-pussess tiegħu prova alternattiva u ma jkollux
għalfejn jistenna li l-awtoritajiet doganali jinfurmawh. Fit-tieni każ, meta lmerkanzija tiġi ttrasportata permezz tar-Renju Unit lejn uffiċċju doganali talħruġ li jinsab fl-UE, l-uffiċċju doganali jikkonferma l-ħruġ fiżiku talmerkanzija u jibgħat il-messaġġ rispettiv lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni
fl-ECS.
b) Meta l-merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni fir-Renju Unit b’uffiċċju
doganali tal-ħruġ fl-Unjoni tkun għadha tinsab fir-Renju Unit fi tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni, din tkompli l-moviment tagħha għall-uffiċċju doganali
tal-ħruġ fl-Unjoni taħt il-KDU. L-uffiċċju doganali tal-ħruġ jirreġistra l-ħruġ
fiżiku tal-merkanzija fl-ECS iżda ma jibgħatx il-messaġġ rispettiv lill-uffiċċju
doganali tal-esportazzjoni tar-Renju Unit sakemm ir-Renju Unit ma jkollu lebda aċċess għall-ECS minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Meta dik ilmerkanzija tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, trid tiġi ppreżentata ENS.
Merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni li tinsab fl-Unjoni fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni
a) Meta l-merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni fl-Unjoni qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni trid tinġarr għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ fir-Renju
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Id-DĠ TAXUD ippubblika l-Anness II Xenarji tan-Negozju tal-Esportazzjoni għall-Brexit b’eżempji prattiċi
għall-movimenti ta’ esportazzjoni, kif deskritt f’din it-taqsima.
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Unit jew taqsam ir-Renju Unit fi triqitha lejn uffiċċju doganali tal-ħruġ fi Stat
Membru ieħor, u dik il-merkanzija tkun għadha tinsab fl-Unjoni qabel tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ li kien preċedentement
previst irid jiġi sostitwit b’uffiċċju doganali tal-ħruġ li jinsab mal-fruntiera talUE (id-devjazzjoni tal-moviment tal-esportazzjoni tiġi eżegwita fl-ECS). Dan
l-uffiċċju doganali jikkonferma l-ħruġ fiżiku tal-merkanzija u jibgħat ilmessaġġ rispettiv lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni.
b) Meta dik il-merkanzija tkun diġà qasmet ir-Renju Unit fi triqitha lejn uffiċċju
doganali tal-ħruġ li jinsab fi Stat Membru ieħor, u tkun diġà fit-territorju
doganali tal-Unjoni fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ma jkun hemm l-ebda
impatt fuq il-proċedura attwali (jiġifieri l-uffiċċju doganali tal-ħruġ malfruntiera esterna tal-UE xorta waħda jikkonferma l-ħruġ fiżiku tal-merkanzija
lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni fl-ECS).
c) Meta l-merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni fir-Renju Unit permezz ta’
uffiċċju doganali tal-ħruġ tal-UE tkun diġà tinsab fl-Unjoni fi tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni u wara tilħaq l-uffiċċju doganali tal-ħruġ previst tal-UE, dak luffiċċju doganali jirreġistra l-ħruġ fiżiku tal-merkanzija fl-ECS iżda ma
jibgħatx il-messaġġ rispettiv lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni tar-Renju
Unit billi r-Renju Unit ma jkollu l-ebda aċċess għall-ECS minn tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni.
d) Meta l-merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni fir-Renju Unit qabel tmiem ilperjodu ta’ tranżizzjoni tkun trid tinġarr għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ fl-UE
u dik il-merkanzija tkun għadha tinsab fl-Unjoni wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni iżda l-merkanzija tkun se toħroġ mill-Unjoni minn uffiċċju
doganali tal-ħruġ ieħor milli l-uffiċċju doganali tal-ħruġ li kien preċedentement
previst, id-devjazzjoni tal-moviment tal-esportazzjoni ma tistax titwettaq flECS elettronikament billi r-Renju Unit ma jkollu l-ebda aċċess għall-ECS
minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. L-uffiċċju doganali tal-ħruġ attwali talUE għandu jwettaq il-formalitajiet mal-ħruġ tal-merkanzija, inkluż il-konferma
tal-ħruġ bl-użu tal-proċeduri ta’ riżerva (pereżempju l-użu tal-EAD).
9.

DEJN DOGANALI
Meta d-dejn doganali jiġġarrab fir-Renju Unit b’riżultat tas-sitwazzjonijiet jew talproċeduri doganali elenkati hawn taħt, dak id-dejn doganali jiġi stabbilit u jsir
disponibbli għall-baġit tal-UE kif stabbilit fil-KDU u fir-regolamenti tar-riżorsi proprji
tal-UE, f’konformità mal-Artikolu 49(1) u (2) u b’kunsiderazzjoni tal-Artikolu 136(3)(c)
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ:
− It-tmiem jew il-verifika ta’ ħażna temporanja jew ta’ proċedura speċjali li jkunu
għaddejjin fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Anness
III tal-Ftehim dwar il-Ħruġ b’rilaxx għal ċirkolazzjoni libera, inkluż taħt
dispożizzjonijiet ta’ użu finali jew ta’ dħul temporanju b’eżenzjoni parzjali mid-dazju
tal-importazzjoni msemmi fl-Artikolu 49(2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ f’konformità
mal-Artikolu 77(1) tal-KDU.
− In-nuqqas ta’ konformità mal-KDU fir-rigward tal-ħażna temporanja jew proċedura
doganali msemmija fl-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ f’konformità mal33

Artikolu 79 tal-KDU. Dan ikopri wkoll in-nuqqas ta’ konformità mal-limiti ta’ żmien
tal-KDU għall-merkanzija f’ħażna temporanja.
B’mod ġenerali, il-limitu ta’ żmien biex jiġi notifikat dejn doganali huwa stabbilit għal 3
snin minn meta jiġġarrab f’konformità mal-Artikolu 103(1) tal-KDU.
Sabiex l-Unjoni u r-Renju Unit ikejlu b’mod effettiv u jassiguraw b’mod reċiproku irresponsabbiltajiet reċiproċi tagħhom koperti bl-Artikolu 49(1) u (2) f’konformità malArtikolu 136(3)(c) (fir-rigward tar-Renju Unit) u koperti bl-aħħar sentenza tat-tieni
subparagrafu tal-Artikolu 140(4) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, l-amministrazzjonijiet
doganali għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw l-ammonti tad-dejn doganali li
jikkonċerna l-merkanzija li kienet f’ħażna temporanja jew taħt proċedura speċjali fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fir-Renju Unit jew fl-UE, u li tiġi ppreżentata lid-dwana
biex tintemm il-ħażna temporanja jew tiġi vverifikata l-proċedura speċjali billi tiġi
rilaxxata l-merkanzija għal ċirkolazzjoni libera bil-kundizzjonijiet tal-KDU wara tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Dan ifisser li, meta jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għal
ċirkolazzjoni libera, l-operaturi ekonomiċi fir-Renju Unit iżda anke fl-UE jkollhom
jiddistingwu l-merkanzija li kienet f’ħażna temporanja jew taħt proċedura speċjali fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Fid-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera ta’ dik il-merkanzija, loperaturi ekonomiċi jridu jużaw identifikatur fil-forma ta’ kodiċi tal-Unjoni (Y067) kif
ġej:


fil-kaxxa 44 tal-SAD fejn id-dikjarazzjoni ssir abbażi tal-Anness 9 tar-Regolament
Delegat 2016/341;



fl-element tad-data 2/3 fejn id-dikjarazzjoni ssir abbażi tal-Anness B tar-Regolament
Delegat 2015/2446 u l-Anness B tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/2447.

Ladarba jidħlu fis-seħħ l-emenda adottata mill-Kummissjoni fis-7 ta’ Diċembru 2020
għar-Regolament Delegat 2015/244640 u l-emendi korrispondenti għar-Regolament ta’
Implimentazzjoni 2015/2447 (fil-proċess tal-adozzjoni) biex jiġi promulgat l-Anness B ilġdid, il-kodiċi jrid jiġi ddikjarat:

40



fil-kaxxa 44 tal-SAD fejn id-dikjarazzjoni ssir abbażi tal-Anness 9 tar-Regolament
Delegat 2016/341;



fl-element tad-data 2/3 fejn id-dikjarazzjoni ssir abbażi tal-Anness D tar-Regolament
Delegat 2015/2446 u l-Anness C tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/2447



fl-element tad-data 12 04 002 000 fejn id-dikjarazzjoni ssir abbażi tal-Anness B tarRegolament Delegat 2015/2446 u l-Anness B tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni
2015/2447.

C(2020) 8454 - attwalment adottat mill-Kummissjoni iżda taħt skrutinju mill-Parlament Ewropew u millKunsill sas-7 ta’ Frar 2021.
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L-użu tal-elementi tad-data ta’ hawn fuq jiddependi fuq is-sitwazzjoni attwali tat-titjib
tas-sistema nazzjonali tal-importazzjoni ta’ kull Stat Membru.
Kien hemm qbil fuq l-użu ta’ kodiċi addizzjonali biex jiġi evitat li l-amministrazzjonijiet
doganali tar-Renju Unit u tal-Istati Membri jkollhom janalizzaw huma stess ilmerkanzija kollha f’ħażna temporanja u taħt proċedura speċjali fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni u jissorveljawhom minn hawn ’il quddiem.
Permezz ta’ preżentazzjoni ta’ domandi fis-sistemi ta’ dikjarazzjoni nazzjonali tagħhom
jew permezz ta’ kwalunkwe mezz ieħor xieraq, l-awtoritajiet doganali se jkollhom
jiddeterminaw it-total ta’ kull xahar tal-ammonti kollha fuq il-livell nazzjonali tad-dejn
doganali mġarrab, stabbilit (u li jsir disponibbli), skont l-aċċettazzjoni ta’ dikjarazzjoni
għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera li kienet marbuta mal-merkanzija li kienet diġà taħt
proċedura speċjali jew f’ħażna temporanja fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
L-Istati Membri se jintalbu jirrapportaw dawn l-ammonti flimkien mar-rapportar normali
tagħhom lill-Kummissjoni Ewropea.
10.

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA GĦAD-DWANA
F’konformità mal-Artikolu 98 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, ċerti proċeduri ta’ kooperazzjoni
amministrattiva bejn Stat Membru u r-Renju Unit iridu jitlestew skont iddispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Unjoni:
− meta waħda mill-proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva elenkati fl-Anness VI
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ tkun tnediet qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
f’konformità mal-Artikolu 98(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ;
Il-proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva marbuta ma’ proċeduri li għaddejjin
jew sitwazzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, bħal
pereżempju proċedura ta’ inkjesta li nbdiet għal operazzjoni ta’ tranżitu tal-Unjoni,
ma jaqgħux taħt l-Artikolu 98(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ; il-KDU japplika għal
dawk il-proċeduri f’konformità mal-Artikolu 49(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
− meta titnieda proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva fi żmien tliet snin wara
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni rigward fatti li seħħew qabel, iżda li ġew identifikati
biss wara tmiem dak il-perjodu f’konformità mal-Artikolu 98(2) tal-Ftehim dwar ilĦruġ.
Dan jista’ jikkonċerna każijiet ta’ operazzjonijiet verifikati b’mod żbaljat,
pereżempju meta proċedura tiġi verifikata b’mod illegali minn uffiċjal korrott. Lawtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll lill-awtoritajiet doganali
tar-Renju Unit fi żmien perjodu ta’ 3 snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni biex
jikkonfermaw l-oriġini tal-prodotti li tkun saret dikjarazzjoni ta’ fornitur għalihom
fir-Renju Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni; bl-istess mod, l-awtoritajiet
doganali tar-Renju Unit jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri biex
jikkonfermaw l-oriġini tal-prodotti li tkun saret dikjarazzjoni ta’ fornitur għalihom flUE qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
L-applikazzjoni tal-KDU mill-awtoritajiet tar-Renju Unit f’konformità mal-Artikolu 98
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ ma tinkludi l-ebda aċċess għas-sistemi ta’ informazzjoni jew
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bażijiet tad-data; għaldaqstant, jista’ jsir kuntatt mal-operaturi ekonomiċi b’mezzi oħra
għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-data.

36

B. REGOLI

APPLIKABBLI
TRANŻIZZJONI

FL-IRLANDA

TA’

FUQ

WARA

TMIEM

IL-PERJODU

TA’

Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, japplika l-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq41.
Il-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq huwa soġġett għal kunsens perjodiku talAssemblea Leġiżlattiva tal-Irlanda ta’ Fuq, fejn il-perjodu inizjali ta’ applikazzjoni jestendi sa
4 snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni42.
Permezz tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE
huma applikabbli wkoll għar-Renju Unit u fih fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq. Fil-Protokoll
dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, l-UE u r-Renju Unit qablu wkoll li sa fejn ir-regoli tal-UE
japplikaw għar-Renju Unit u fih fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq, l-Irlanda ta’ Fuq hija ttrattata
daqslikieku kienet Stat Membru43.
Id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE li saru applikabbli għar-Renju Unit u fih fir-rigward talIrlanda ta’ Fuq jinkludu l-leġiżlazzjoni doganali tal-UE u obbligi li jirriżultaw mill-ftehimiet
internazzjonali konklużi mill-Unjoni, jew mill-Istati Membri li jaġixxu f’isimha, jew millUnjoni u mill-Istati Membri tagħha li jaġixxu b’mod konġunt, sa fejn dawn ikunu relatati malkummerċ ta’ merkanzija bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi44.
Il-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq jipprovdi wkoll b’mod espliċitu li kwalunkwe
referenza għat-territorju doganali tal-Unjoni fid-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Ftehim dwar
il-Ħruġ u tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, kif ukoll fid-dispożizzjonijiet tal-liġi
tal-Unjoni li jsiru applikabbli għar-Renju Unit u fih fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq millProtokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, trid tinqara bħala li tinkludi l-Irlanda ta’ Fuq45. Dan
ifisser li sa fejn ir-regoli doganali tal-UE japplikaw għar-Renju Unit u fih fir-rigward talIrlanda ta’ Fuq, l-UE u r-Renju Unit jaqblu li jittrattaw l-Irlanda ta’ Fuq, għall-fini talapplikazzjoni ta’ dawn ir-regoli, daqslikieku kienet parti mit-territorju doganali tal-Unjoni46.
Fl-istess ħin, billi l-Irlanda ta’ Fuq hija parti mit-territorju doganali tar-Renju Unit, fir-rigward
tad-drittijiet u l-obbligi ta’ pajjiżi terzi (inkluż il-pajjiżi sħab preferenzjali), l-Irlanda ta’ Fuq
mhijiex parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.

41

L-Artikolu 185 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

42

L-Artikolu 18 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq.

43

L-Artikolu 7(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ flimkien mal-Artikolu 13(1) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda
ta’ Fuq.

44

L-Artikoli 5(3), 5(4) u t-Taqsimiet 1 u 4 u l-Anness 2 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq.

45

L-Artikolu 13(1) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq. Dan irrispettivament mill-Artikolu 4 talProtokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, billi l-Artikolu 13(1) jopera “[m]inkejja kull dispożizzjoni oħra
ta’ dan il-Protokoll”.

46

F’dan il-kuntest, ta’ min jiġbed l-attenzjoni wkoll għad-Deċiżjoni Nru 6/2020 tal-Kumitat Konġunt tas-17
ta’ Diċembru 2020 li tipprevedi arranġamenti ta’ ħidma prattiċi relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tarrappreżentanti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 12(2) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq.
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B’mod aktar speċifiku, wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, dan ifisser, fost l-oħrajn, dan li
ġej:
1.

IDENTIFIKAZZJONI TAR-REĠISTRAZZJONI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI (EORI)

L-Operaturi Ekonomiċi stabbiliti fl-Irlanda ta’ Fuq jew l-operaturi ekonomiċi mhux stabbiliti
fl-Irlanda ta’ Fuq (u lanqas fl-UE) iżda li jwettqu formalitajiet doganali l-ewwel fl-Irlanda ta’
Fuq iridu jkunu rreġistrati mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit47 fir-rigward tal-Irlanda
ta’ Fuq. In-numri EORI maħruġa mir-“Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq” għandhom
jibdew bil-kodiċi “XI48”.
In-numru EORI XI, u r-reġistrazzjoni u l-attribuzzjoni tiegħu, huwa soġġett għar-regoli talKDU, irid jiġi inkluż fil-bażi tad-data tal-EOS/EORI tal-UE u, bħala tali, jitqies bħala numru
EORI maħruġ minn Stat Membru.
Kull numru EORI attribwit minn Stat Membru (u l-Irlanda ta’ Fuq titqies bħala Stat Membru
f’dan il-kuntest) huwa validu fl-Istati Membri kollha madwar l-UE.

2.

DEĊIŻJONIJIET DOGANALI U AWTORIZZAZZJONIJIET

2.1

Awtorizzazzjonijiet u deċiżjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet doganali tar-Renju
Unit qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni għall-operaturi ekonomiċi stabbiliti
fl-Irlanda ta’ Fuq

Permezz ta’ deroga mir-regola li kwalunkwe awtorizzazzjoni li jkunu diġà taw l-awtoritajiet
doganali tar-Renju Unit ma tibqax valida fl-Unjoni minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni (ara
l-Parti A, il-punt 2.1 Awtorizzazzjonijiet ta’ din in-nota ta’ gwida), ċerti awtorizzazzjonijiet
mogħtija lill-operaturi ekonomiċi stabbiliti fl-Irlanda ta’ Fuq u, għaldaqstant, ikunu eliġibbli
biex iżommu l-awtorizzazzjonijiet attwali tagħhom, jibqgħu validi wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni. Dan jgħodd għall-awtorizzazzjonijiet għall-AEO u ċerti proċeduri speċjali.

2.2

Awtorizzazzjonijiet u deċiżjonijiet li għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet
doganali tar-Renju Unit wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni

B’mod ġenerali, l-awtorizzazzjonijiet doganali meħtieġa u rikjesti għall-operaturi ekonomiċi
fl-Irlanda ta’ Fuq li jwettqu operazzjonijiet doganali taħt il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)
jingħataw mill-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq skont irregoli u r-rekwiżiti tal-KDU. Ir-regoli stipulati fil-KDU fir-rigward tal-awtorità kompetenti,
il-konsultazzjonijiet, il-ħruġ u l-ġestjoni tal-awtorizzazzjonijiet, eċċ., japplikaw fl-Irlanda ta’
Fuq.
L-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li jista’ jkollhom impatt lil hinn mill-Irlanda ta’
Fuq fi Stat Membru wieħed jew aktar se jiġu ttrattati fis-Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali
(inkluż bl-użu tal-Portal tan-Negozjanti tal-UE).
47

Għal aktar dettalji prattiċi u informazzjoni, ikkonsulta mal-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit.

48

Għal aktar gwida dettaljata dwar l-użu tal-kodiċijiet “XI” u “GB”, irreferi għall-“Guidance on the Use of ‘GB’
and ‘XI’ codes (Annex B) - Geonomenclature codes for the implementation of the IE/NI Protocol”,
ippubblikat hawnhekk:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf .
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Id-deċiżjonijiet li jikkonċernaw informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi se jiġu ttrattati
permezz tal-portal tan-negozjanti tal-UE u s-sistema EBTI.
(a) Garanziji
Jekk tkun meħtieġa garanzija, l-impenn jista’ jkun minn istituzzjoni finanzjarja stabbilita flIrlanda ta’ Fuq. Madankollu, billi l-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq ma jestendix irregoli tas-suq finanzjarju għall-Irlanda ta’ Fuq, istituzzjoni ta’ kreditu, istituzzjoni finanzjarja
jew kumpanija tal-assigurazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq ma tkunx “akkreditata fl-Unjoni skont ilprovvedimenti tal-Unjoni fis-seħħ”49, u għaldaqstant l-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit
ikollhom japprovawhom bħala garanti.
(b) AEO
L-għoti u l-ġestjoni ta’ awtorizzazzjonijiet tal-AEO ġodda relatati ma’ operaturi stabbiliti flIrlanda ta’ Fuq se jsiru f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-KDU u l-atti delegati u
ta’ implimentazzjoni tiegħu. B’mod partikolari, japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar is-sistema
elettronika relatata mal-istatus tal-AEO (l-Artikolu 30(1), l-ewwel subparagrafu tal-AI talKDU) fir-rigward tal-awtorità kompetenti tar-Renju Unit biex tuża l-EOS/AEO għalliskambju u l-ħażna ta’ informazzjoni, u l-ġestjoni ta’ awtorizzazzjonijiet tal-AEO.
Madankollu, mhux se jintuża l-Portal tan-Negozjanti Doganali tal-UE għall-AEO (eAEO) (lArtikolu 30(1), it-tieni subparagrafu tal-AI tal-KDU).
L-awtorizzazzjoni tal-AEO mogħtija lill-operaturi stabbiliti fl-Irlanda ta’ Fuq se tkun valida
biss b’referenza għall-bini li jinsab fl-Irlanda ta’ Fuq. L-indirizz tal-post tan-negozju flIrlanda ta’ Fuq huwa dak li għandu jiġi indikat fil-kaxxi rilevanti tal-applikazzjonijiet u lawtorizzazzjonijiet tal-AEO meta dawn ikunu rreġistrati fis-sistema ċentrali tal-EOS/AEO.
3.

DĦUL TAL-MERKANZIJA
IRLANDA TA’ FUQ

FIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI PERMEZZ TAL-

Il-merkanzija li tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq minn pajjiżi terzi jew minn partijiet oħra tar-Renju
Unit se tkun soġġetta għal superviżjoni doganali u tista’ tkun soġġetta għal kontrolli doganali;
formalitajiet doganali japplikaw għal din il-merkanzija, ikollhom jiġu ppreżentati ddikjarazzjonijiet u n-notifiki rispettivi u l-awtoritajiet doganali jistgħu jirrikjedu garanziji għal
djun doganali potenzjali jew eżistenti. Din il-merkanzija tkun soġġetta wkoll għal-liġi talUnjoni elenkata fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq tal-Ftehim dwar ilĦruġ50.
Il-merkanzija li tinġieb fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett u li tiġi rilaxxata hemmhekk għaċċirkolazzjoni libera tkun soġġetta għar-regoli u l-proċeduri tal-KDU, inkluż għat-Tariffa
Doganali Komuni51 skont l-Artikolu 5(3) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq, jekk
ikun hemm riskju li dik il-merkanzija tidħol fis-Suq Uniku tal-UE.
49

L-Artikolu 94 tal-KDU.

50

Ara l-Avviż lill-partijiet ikkonċernati dwar Projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet/lesportazzjonijiet, inklużi l-liċenzji tal-importazzjoni/esportazzjoni u l-avviżi speċifiċi relatati dwar diversi
projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.

51

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u listatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana, ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.
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Madankollu, jekk jitqies li ma jkunx hemm riskju li l-merkanzija tidħol fis-Suq Uniku tal-UE,
ma tkun pagabbli l-ebda tariffa meta l-merkanzija tidħol fl-Irlanda ta’ Fuq mill-bqija tarRenju Unit u t-tariffa esterna tar-Renju Unit tkun pagabbli meta l-merkanzija tidħol fl-Irlanda
ta’ Fuq minn barra r-Renju Unit jew l-UE.
Il-kundizzjonijiet biex jitqies li ma jkunx hemm riskju li l-merkanzija li tiddaħħal fl-Irlanda
ta’ Fuq tidħol fl-UE u ma tkunx soġġetta għal ipproċessar kummerċjali fl-Irlanda ta’ Fuq
huma stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru 4/2020 tal-Kumitat Konġunt tas-17 ta’ Diċembru 2020 dwar
id-determinazzjoni tal-merkanzija mhux f’riskju (minn issa ’l quddiem “id-Deċiżjoni”).
Għall-fini tal-applikazzjoni tal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni, “trasport dirett” jitqies bħala ttrasport, skont l-arranġament kuntrattwali, mill-bidu sat-tmiem tal-moviment tal-vjeġġ
(pereżempju l-vjeġġ ikkonsenjat minn CN għall-Irlanda ta’ Fuq, it-trasbord fir-Renju Unit ma
jaffettwax ir-regola tat-trasport dirett dment li l-merkanzija tibqa’ taħt superviżjoni doganali).
In-negozjanti li jixtiequ jużaw l-iskema ta’ negozjant ta’ fiduċja preveduta fid-Deċiżjoni jridu
jippreżentaw applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit52 u jipprovdu evidenza
li huma jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fid-Deċiżjoni. Ladarba jiġu vverifikati u
awtorizzati mill-awtoritajiet tar-Renju Unit, in-negozjanti jridu jkomplu jikkonformaw malkundizzjonijiet jew jirriskjaw li l-awtorizzazzjoni tagħhom tiġi sospiża jew revokata.
Li jkollok awtorizzazzjoni biex tuża l-iskema ta’ negozjant ta’ fiduċja ma jissostitwix lobbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali biex il-merkanzija tiġi rilaxxata
f’ċirkolazzjoni libera.
4.

TRANŻITU

Operazzjoni ta’ tranżitu li titlaq mill-Irlanda ta’ Fuq titqies bħala proċedura ta’ tranżitu talUnjoni fit-territorju doganali tal-Irlanda ta’ Fuq.
Eżempju 1: mill-Irlanda ta’ Fuq għall-Gran Brittanja
L-Uffiċċju tat-tluq jinsab fl-Irlanda ta’ Fuq u l-merkanzija titlaq mill-Irlanda ta’ Fuq permezz
ta’ port tal-bastimenti. L-uffiċċju ta’ tranżitu jinsab fil-port tal-Gran Brittanja.
- l-użu tal-proċedura ta’ tranżitu estern T1 għall-merkanzija mhux tal-Unjoni (jew
għall-esportazzjoni segwita mill-proċedura ta’ tranżitu meta jkun applikabbli l-Artikolu 189
tal-AD tal-KDU);
- l-użu tal-proċedura ta’ tranżitu intern T2: il-merkanzija tal-Unjoni esportata u
segwita bi proċedura ta’ tranżitu.
Eżempju 2: mill-Ġermanja permezz ta’ Franza u l-Gran Brittanja għall-Irlanda ta’ Fuq.
L-Uffiċċju tat-tluq jinsab fil-Ġermanja u l-merkanzija titlaq mill-UE permezz ta’ port talbastimenti fi Franza. L-ewwel uffiċċju ta’ tranżitu jinsab fil-port tal-bastimenti tal-wasla filGran Brittanja. Il-proċedura ta’ tranżitu tkompli fil-Gran Brittanja lejn il-port tal-bastimenti
fejn il-merkanzija tidħol f’bastiment b’destinazzjoni lejn l-Irlanda ta’ Fuq. Fil-port talbastimenti fil-Gran Brittanja, meta toħroġ mill-Gran Brittanja, ma tenħtieġ l-ebda formalità.
Meta tidħol f’port fl-Irlanda ta’ Fuq, jiġu applikati l-formalitajiet tal-uffiċċju ta’ tranżitu.
Eżempju 3: mill-Ġermanja permezz tan-Netherlands, il-Gran Brittanja u l-Irlanda għallIrlanda ta’ Fuq.

52

Għal aktar dettalji prattiċi u informazzjoni, ikkonsulta mal-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit.
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L-Uffiċċju tat-tluq jinsab fil-Ġermanja u l-merkanzija titlaq mill-UE permezz ta’ port talbastimenti fin-Netherlands. L-ewwel uffiċċju ta’ tranżitu jinsab fil-port tal-bastimenti talwasla fil-Gran Brittanja. Il-proċedura ta’ tranżitu tkompli fil-Gran Brittanja lejn il-port talbastimenti fejn il-merkanzija tidħol f’bastiment b’destinazzjoni lejn l-Irlanda. Mal-wasla flIrlanda, jiġu applikati l-formalitajiet tal-uffiċċju ta’ tranżitu. Il-proċedura ta’ tranżitu tkompli
fl-Irlanda u l-merkanzija taqsam il-fruntiera bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq mingħajr ebda
formalità doganali. Il-merkanzija tiġi ppreżentata fl-uffiċċju tad-destinazzjoni fl-Irlanda ta’
Fuq.
Eżempju 4: mill-Gran Brittanja permezz tal-Irlanda ta’ Fuq għall-Irlanda
L-Uffiċċju tat-tluq jinsab fil-Gran Brittanja u l-merkanzija titlaq mill-Gran Brittanja permezz
ta’ port tal-bastimenti. L-uffiċċju ta’ tranżitu jinsab fil-port tal-Irlanda ta’ Fuq. Il-merkanzija
tgħaddi mill-fruntiera bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-Irlanda mingħajr ebda formalità doganali. Ilmerkanzija tiġi ppreżentata fl-uffiċċju tad-destinazzjoni fl-Irlanda.
L-użu tal-proċedura ta’ tranżitu estern T1.
Eżempju 5: mill-Irlanda, permezz tal-Irlanda ta’ Fuq, il-Gran Brittanja, il-Belġju, Franza, lIżvizzera għall-Italja
L-Uffiċċju tat-tluq jinsab fl-Irlanda. Il-merkanzija taqsam il-fruntiera bejn l-Irlanda u l-Irlanda
ta’ Fuq mingħajr ebda formalità doganali u l-proċedura ta’ tranżitu tkompli fl-Irlanda ta’ Fuq.
Il-merkanzija toħroġ mill-Irlanda ta’ Fuq permezz ta’ port tal-bastimenti. L-ewwel uffiċċju ta’
tranżitu jinsab fil-port tal-bastimenti tal-wasla fil-Gran Brittanja. Il-proċedura ta’ tranżitu
tkompli fil-Gran Brittanja lejn il-port tal-bastimenti fejn il-merkanzija tidħol f’bastiment
b’destinazzjoni lejn il-Belġju. Mal-wasla fil-Belġju, jiġu applikati l-formalitajiet tat-tieni
uffiċċju ta’ tranżitu. Il-proċedura ta’ tranżitu tkompli fl-UE. It-tielet uffiċċju ta’ tranżitu huwa
l-ewwel uffiċċju doganali fl-CH. Ir-raba’ uffiċċju ta’ tranżitu huwa l-ewwel uffiċċju doganali
fl-Italja. Il-merkanzija tiġi ppreżentata fl-uffiċċju tad-destinazzjoni fl-Italja.
5.

ASPETTI TAL-ORIĠINI PREFERENZJALI

5.1

Oriġini preferenzjali fil-kummerċ fl-ambitu tal-arranġamenti preferenzjali talUE ma’ pajjiżi terzi

Fir-rigward tal-oriġini għal skopijiet preferenzjali, ir-regoli stabbiliti hawn fuq japplikaw
għall-Irlanda ta’ Fuq bl-istess mod kif japplikaw għal partijiet oħra tar-Renju Unit. Dan ifisser
b’mod partikolari li:
Il-merkanzija prodotta fl-Irlanda ta’ Fuq, anke qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ma
titqiesx oriġinarja tal-UE għall-finijiet tal-esportazzjoni diretta tagħha, jew tal-esportazzjoni
wara proċessar ulterjuri, lejn pajjiż sieħeb preferenzjali tal-UE;
Il-merkanzija oriġinarja fl-UE u li tkun tinsab fl-Irlanda ta’ Fuq jew oriġinarja f’pajjiżi
sħab tal-UE u li tkun tinsab fl-Irlanda ta’ Fuq qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jekk
tiċċaqlaq b’moviment intra-Unjoni mill-Irlanda ta’ Fuq lejn l-UE f’konformità mar-rekwiżiti
tal-Artikolu 47(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, xorta tista’ titqies bħala oriġinarja meta terġa’
tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni, dment li jkunu disponibbli d-dokumenti meħtieġa li
jippruvaw l-oriġini tal-merkanzija skont id-dispożizzjonijiet tar-reġim preferenzjali tal-UE
kkonċernat.
Il-merkanzija oriġinarja tal-UE esportata wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-Unjoni
permezz tal-Irlanda ta’ Fuq f’pajjiż terz li l-Unjoni għandha arranġament preferenzjali
miegħu tista’ tkun intitolata għal trattament preferenzjali f’dak il-pajjiż sieħeb terz, dment li
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jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet dwar it-trasport dirett/nonmanipolazzjoni li jinsabu fiddispożizzjonijiet dwar l-oriġini tal-arranġamenti preferenzjali rilevanti tal-UE.
B’mod simili, il-merkanzija oriġinarja f’pajjiż terz sieħeb importata wara tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni minn dak il-pajjiż sieħeb fl-UE permezz tar-Renju Unit tista’ tkun
intitolata għal trattament preferenzjali fl-UE dment li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet dwar
it-trasport dirett/nonmanipolazzjoni li jinsabu fid-dispożizzjonijiet dwar l-oriġini talarranġamenti preferenzjali rilevanti tal-UE [madankollu, ara l-punt 6.2].
Aspetti tal-oriġini preferenzjali meta ssir l-importazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq

5.2

Meta l-merkanzija tinġieb fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett minn pajjiżi terzi u tiġi
rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, din tkun soġġetta għar-regoli u l-proċeduri tal-KDU,
inkluż it-tariffi doganali komuni53 skont l-Artikolu 5(3) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda
ta’ Fuq, jekk ikun hemm riskju li dik il-merkanzija tidħol fis-Suq Uniku tal-UE.
It-Tariffa Doganali Komuni tinkludi, fost l-oħrajn, miżuri tariffarji preferenzjali skont
arranġamenti li l-Unjoni kkonkludiet ma’ ċerti pajjiżi jew territorji, jew adottathom
b’mod unilaterali fir-rigward tagħhom. Dan ikopri:
i.

ii.

Il-merkanzija li tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq skont preferenzi tal-UE ma’ pajjiżi terzi
għajr ir-Renju Unit, li huwa mifhum li tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett
għajr mill-Unjoni jew minn parti oħra tar-Renju Unit [l-Artikolu 5(1), it-tieni
paragrafu tal-Protokoll u l-Artikolu 3(1)(b) tad-Deċiżjoni Konġunta].
Il-merkanzija li tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq skont preferenzi tal-UE mar-Renju Unit,
li huwa mifhum li tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett minn parti oħra tarRenju Unit [l-Artikolu 5(1), l-ewwel paragrafu tal-Protokoll u l-Artikolu 3(1)(a) tadDeċiżjoni Konġunta].

Għall-applikazzjoni tar-regoli preferenzjali tal-aspetti tal-oriġini fl-Irlanda ta’ Fuq, irRegolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2020/2163 tat-18 ta’ Diċembru 202054
jistabbilixxi xi miżuri li jiffaċilitaw u jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-kundizzjonijiet
rilevanti marbuta mal-oriġini preferenzjali. L-elementi ewlenin huma dawn li ġejjin:
(i) Il-pajjiż sieħeb li jibbenefika mill-preferenzi tal-UE fl-Irlanda ta’ Fuq ikun ħa
miżuri biex jiżgura l-konformità mar-regoli relatati mal-oriġini, li jkopru l-aspetti
sostantivi tar-regoli tal-oriġini, il-provi tal-oriġini, il-proċeduri ta’ verifika u
kundizzjonijiet oħra relatati mal-oriġini.
(ii) Provi tal-oriġini li għandhom jintużaw meta tintalab l-oriġini preferenzjali flIrlanda ta’ Fuq jindikaw “ir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq”.
(iii) Il-materjali u l-proċessi tal-Irlanda ta’ Fuq mhumiex meqjusa bħala materjali jew
proċessi tal-UE meta l-merkanzija tiġi importata fl-Irlanda ta’ Fuq minn pajjiżi terzi
skont il-preferenzi.

53

54

Għall-każijiet fejn it-tariffi doganali komuni ma japplikawx, ara l-punt 4 u l-merkanzija li ma tkunx f’riskju
li sussegwentement tiġi ttrasferita fl-Unjoni.
ĠU L 431 tal-21.12.2020, p. 55.
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5.3

Aspetti tal-oriġini preferenzjali meta ssir l-esportazzjoni mill-Irlanda ta’ Fuq

L-arranġamenti bilaterali bejn l-Unjoni u r-Renju Unit taħt il-Protokoll ma jagħtux lok għal
drittijiet u obbligi għal pajjiżi terzi oħra. Dan ifisser li l-Irlanda ta’ Fuq hija pajjiż terz millperspettiva tal-arranġamenti preferenzjali eżistenti tal-UE għall-effett tal-merkanzija esportata
mill-Irlanda ta’ Fuq. Konsegwentement:
(i) L-esportaturi fl-Irlanda ta’ Fuq ma jistgħux jiġu rreġistrati jew awtorizzati biex
jagħmlu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini għall-esportazzjonijiet koperti millarranġamenti preferenzjali tal-UE
(ii) L-awtoritajiet doganali tar-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq ma jistgħux
joħorġu ċertifikat tal-moviment tal-UE

6.

ASPETTI PREFERENZJALI OĦRA: UNJONIJIET DOGANALI TAL-UE

Meta l-merkanzija tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett minn pajjiżi terzi, din
tkun soġġetta għal-leġiżlazzjoni doganali tal-UE, inkluż ftehimiet internazzjonali li fihom
dispożizzjonijiet doganali.
Ftehimiet internazzjonali li fihom dispożizzjonijiet doganali jkopru ftehimiet li jistabbilixxu
unjoni doganali bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi. Huwa mifhum li l-merkanzija li tiddaħħal flIrlanda ta’ Fuq skont preferenzi tal-UE ma’ pajjiż terz tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq permezz ta’
trasport dirett għajr mill-Unjoni jew minn parti oħra tar-Renju Unit [l-Artikolu 5(1), it-tieni
paragrafu tal-Protokoll u l-Artikolu 3(1)(b) tad-Deċiżjoni Konġunta].
Għajr meta ma jkunx hemm riskju li l-merkanzija tidħol fis-Suq Uniku tal-UE, iddispożizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera skont il-ftehimiet tal-unjoni doganali tal-UE ma’
pajjiżi terzi japplikaw fl-Irlanda ta’ Fuq.
Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet:
(i) il-pajjiż sieħeb jieħu miżuri biex jiżgura l-konformità mad-dispożizzjonijiet relatati,
inkluż l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera, il-provi
tagħha, il-proċeduri ta’ verifika u kundizzjonijiet oħra relatati.
(ii) evidenza dokumentata li tipprova li d-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera
jkunu ġew issodisfati tindika “r-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq”.
7.

KWOTI TARIFFARJI

Meta l-merkanzija tiddaħħal fl-Irlanda ta’ Fuq bi trasport dirett minn pajjiżi terzi u tiġi
rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera hemmhekk, din tkun soġġetta għall-KDU, inkluż it-tariffi
doganali komuni55.
Madankollu, skont ir-Regolament (UE) 2020/2170 tas-16 ta’ Diċembru 202056, il-merkanzija
importata minn barra l-Unjoni fl-Irlanda ta’ Fuq ma tkunx eliġibbli għal trattament skont ilkwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni jew kwoti oħra ta’ importazzjoni jew skont kwoti
tariffarji tal-esportazzjoni applikati minn pajjiżi terzi.
55

56

Għall-każijiet fejn it-tariffi doganali komuni ma japplikawx, ara l-punt 4 u l-merkanzija li ma tkunx f’riskju
li sussegwentement tiġi ttrasferita fl-Unjoni.

ĠU L 432, 21.12.2020
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8.

MERKANZIJA MAĦRUĠA
IRLANDA TA’ FUQ

MIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI PERMEZZ TAL-

Il-merkanzija, inkluż merkanzija domestika tal-Irlanda ta’ Fuq, li tinħareġ mill-Irlanda ta’ Fuq
jew mill-Unjoni permezz tal-Irlanda ta’ Fuq għal pajjiżi terzi jew għal partijiet oħra tar-Renju
Unit, tkun soġġetta għal superviżjoni doganali u tista’ tkun soġġetta għal kontrolli doganali,
formalitajiet doganali u forniment ta’ dikjarazzjonijiet u notifiki rispettivi skont ir-regoli u rrekwiżiti applikabbli tal-KDU. Din il-merkanzija tkun soġġetta wkoll għal-liġi tal-Unjoni
elenkata fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq tal-Ftehim dwar il-Ħruġ57.
Ir-Renju Unit indika58 li, fir-rigward tal-merkanzija li tiċċaqlaq mill-Irlanda ta’ Fuq għal
partijiet oħra tas-suq intern tar-Renju Unit, ir-Renju Unit jista’ jagħti effett lill-Artikolu
263(1) u l-Artikolu 269(1) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 billi jqis li tkun saret
dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq u/jew tal-esportazzjoni fejn l-ekwivalenza fir-rigward talkontenut u l-puntwalità tal-informazzjoni pprovduta lill-awtoritajiet doganali kompetenti tarRenju Unit tkun żgurata b’mezzi oħra u bl-użu ta’ tekniki elettroniċi xierqa għall-ipproċessar
tad-data. Ir-Renju Unit jiżgura li l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni tas-sentenza
preċedenti tkun disponibbli għar-rappreżentanti tal-Unjoni msemmija fid-Deċiżjoni Nru
6/2020 tal-Kumitat Konġunt tas-17 ta’ Diċembru 2020 li tipprevedi arranġamenti ta’ ħidma
prattiċi relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tar-rappreżentanti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu
12(2) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq.
F’dan ir-rigward, ir-Renju Unit jikkonferma l-intenzjoni tiegħu li l-proċeduri standard ta’
esportazzjoni se japplikaw fejn il-merkanzija:
1.

titqiegħed taħt proċedura elenkata fl-Artikolu 210 tal-KDU,

2.

tkun f’ħażna temporanja f’konformità mal-Artikolu 144 tal-KDU

3.
tkun soġġetta għal dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni li jaqgħu taħt it-tieni sentenza
tal-Artikolu 6(1) tal-Protokoll li jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-esportazzjoni tal-merkanzija,
titqiegħed taħt il-proċedura ta’ esportazzjoni fl-Unjoni, jew

4.

5.
ma teċċedix il-valur ta’ EUR 3000 u tkun ippakkjata jew mgħobbija għal vjeġġ ta’
esportazzjoni fi ħdan l-Unjoni.
9.

MOVIMENT TA’ MERKANZIJA BEJN L-IRLANDA TA’ FUQ U L-UNJONI

Fil-prinċipju, ma għandha tkun applikabbli l-ebda superviżjoni, kontroll jew formalità
doganali għall-merkanzija li tiċċaqlaq bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-Unjoni, meta dik ilmerkanzija tiċċaqlaq b’moviment intra-Unjoni.
Ir-regoli applikabbli għall-moviment tal-merkanzija bejn żewġ Stati Membri tal-UE japplikaw
għall-merkanzija li tiċċaqlaq bejn l-Irlanda ta’ Fuq u kwalunkwe Stat Membru u viċeversa.

57

Ara l-Avviż lill-partijiet ikkonċernati dwar Projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet/lesportazzjonijiet, inklużi l-liċenzji tal-importazzjoni/esportazzjoni tal-15 ta’ Mejju 2020 u l-avviżi speċifiċi
relatati dwar diversi projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.

58

Dikjarazzjoni unilaterali mir-Renju Unit fil-ħames laqgħa ordinarja tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u r-Renju
Unit li saret fis-17 ta’ Diċembru 2020.
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9.1

Moviment ta’ merkanzija tal-Unjoni

Il-merkanzija tal-Unjoni tibbenefika mill-moviment liberu tal-merkanzija fl-UE u ma japplika
l-ebda dazju doganali jew ħlas ieħor għal din il-merkanzija. Dan il-prinċipju japplika wkoll
għal merkanzija tal-Unjoni li tiċċaqlaq mill-UE għall-Irlanda ta’ Fuq u viċeversa.
Madankollu, meta l-merkanzija tal-Unjoni tinħareġ mit-territorju doganali, din titlef l-istatus
tal-Unjoni tagħha u tiġi ttrattata bħala merkanzija mhux tal-Unjoni meta terġa’ tidħol fl-UE
jew l-Irlanda ta’ Fuq. Dan huwa inevitabbli meta merkanzija tiċċaqlaq bejn l-UE kontinentali
u l-Irlanda ta’ Fuq.
Madankollu, il-merkanzija tal-Unjoni tista’ toħroġ mit-territorju doganali tal-Unjoni u żżomm
l-istatus tal-Unjoni tagħha b’waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
-

-

9.2

titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu T2 (irid ikun involut mill-inqas pajjiż wieħed ta’
tranżitu komuni, pereżempju t-tluq mill-Italja permezz tal-Iżvizzera u Franza għall-Irlanda
ta’ Fuq)
tinġarr minn bastiment RSS;
tinġarr minn ajruport tal-UE lejn ajruport fl-Irlanda ta’Fuq jew viċeversa mingħajr ma
tieqaf barra mill-UE; jew
tinġarr f’konformità mal-Artikolu 119(3) tal-AD tal-KDU u l-prova tagħha tal-istatus talUnjoni tkun tista’ tiġi ppruvata bl-użu ta’ wieħed mill-mezzi elenkati fl-Artikolu 199(1)
tal-AI tal-KDU.
Moviment ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni

Meta l-merkanzija mhux tal-Unjoni tiċċaqlaq mill-Irlanda ta’ Fuq għall-UE kontinentali u
viċeversa, l-operatur ekonomiku jkollu diversi opzjonijiet:
- iqiegħed il-merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni T1. Fl-uffiċċju doganali taddestinazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq (jew fl-UE) tkun meħtieġa proċedura doganali sussegwenti;
- fejn applikabbli, juża d-dispożizzjonijiet applikabbli għall-movimenti bejn il-faċilitajiet ta’
ħażna temporanja jew għall-moviment ta’ merkanzija fi proċeduri speċjali skont l-Artikolu
219 tal-KDU;
jiddikjara l-merkanzija għar-riesportazzjoni meta toħroġ mill-Irlanda ta’ Fuq (jew mill-UE) u
konsekuttivament iqegħedha taħt proċedura doganali oħra (pereżempju r-rilaxx għal
ċirkolazzjoni libera) meta terġa’ tidħol fl-UE kontinentali (jew fl-Irlanda ta’ Fuq).
Il-merkanzija mhux tal-Unjoni għandha tibqa’ taħt superviżjoni doganali sakemm jinbidel listatus doganali tagħha, jew sakemm tinħareġ ’il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni jew
tinqered.
Siti web tal-Kummissjoni ddedikati li jagħtu aktar informazzjoni dwar:
− id-dwana u aspetti relatati mat-taxxa tal-ħruġ tar-Renju Unit:
− il-KDU
− informazzjoni ġenerali dwar il-proċeduri u formalitajiet doganali;
− aspetti ġenerali tal-oriġini preferenzjali tal-merkanzija;
− u aspetti tal-kummerċ barrani tal-oriġini preferenzjali tal-merkanzija (Bażi tad-Data talAċċess għas-Suq)
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1. ANNESS59: PREFERENZI

U REGOLI TA’ ORIĠINI MATUL IL-PERJODU TA’

TRANŻIZZJONI

1.

ASPETTI TAL-ORIĠINI PREFERENZJALI60
Skont l-Artikolu 127(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-liġi tal-UE (inkluż il-ftehimiet
internazzjonali konklużi mill-UE) japplikaw għar-Renju Unit u fih matul il-perjodu ta’
tranżizzjoni.
Il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali għall-kummerċ ta’ merkanzija ta’ dawn il-ftehimiet
huwa ġeneralment definit bħala t-territorji fejn japplikaw it-Trattati tal-UE, u f’xi każijiet
(pereżempju Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles (FTAs) aktar reċenti mal-Kanada, malAmerka Ċentrali, mal-pajjiżi Andini jew mal-Ġappun) anke f’żoni li huma parti mitterritorju doganali tal-Unjoni.
Taħt il-Ftehim dwar il-Ħruġ, it-Trattati tal-UE japplikaw għar-Renju Unit u fih matul ilperjodu ta’ tranżizzjoni, u f’dak iż-żmien ir-Renju Unit huwa parti mit-territorju doganali
tal-Unjoni.
Skont l-Artikolu 129(1) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, ir-Renju Unit huwa marbut b’dawk ilftehimiet internazzjonali matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Dan japplika wkoll għall-FTAs bi preferenzi konklużi mill-UE61.
Għaldaqstant
− Il-prodotti/materjali/proċessi tar-Renju Unit iridu jiġu trattati mill-Unjoni bħala
prodotti/materjali/proċessi tal-UE matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni;
− Il-prodotti/materjali/proċessi tas-sħab tal-FTAs tal-UE jridu jiġu trattati mir-Renju
Unit bħala prodotti/materjali/proċessi oriġinarji fi sħab tal-FTAs u jridu jirċievu lpreferenzi rilevanti.
Filwaqt li l-Unjoni formalment innotifikat lis-sħab internazzjonali tagħha li r-Renju Unit
irid “jiġi trattat bħala Stat Membru” matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni62, ma hemm l-ebda
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Dan l-Anness jirreferi għall-kunsiderazzjoni tar-Renju Unit matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-perspettiva
tar-regoli preferenzjali tal-oriġini tal-UE. Minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, japplikaw il-punt 4 talParti A u l-punt 5 tal-Parti B u dan l-Anness għandu biss rilevanza biex iqis l-operazzjonijiet li seħħew qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, bħal fil-każ ta’ verifiki indirizzati wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
dwar l-esportazzjonijiet li saru qabel.

60

Jenħtieġ li r-referenzi “oriġinarja” jew “mhux oriġinarja” f’din it-taqsima jiġu kkunsidrati biss b’rabta maloriġini preferenzjali.

61

Bħala parti minn politika kummerċjali komuni tal-UE, l-UE għandha wkoll arranġamenti kummerċjali
preferenzjali fl-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm).
Fir-rigward
tal-kwistjonijiet
stabbiliti f’din in-nota (l-effett tal-input tar-Renju Unit meta tiġi ddeterminata l-oriġini preferenzjali għal
trattament tariffarju), it-trattamenti tariffarji preferenzjali fl-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi fil-prattika
jistgħu jkunu inqas rilevanti minn FTAs. Madankollu, għall-finijiet ta’ kompletezza, iż-żewġ aspetti huma
indirizzati f’din in-nota.

62

Għal dan l-għan, intbagħtet note verbale lill-pajjiżi terzi li tinfurmahom li r-Renju Unit “irid jiġi trattat bħala
Stat Membru […] għall-finijiet tal-[ftehimiet internazzjonali]” matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni (ara
https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).
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ċertezza li s-sħab tal-FTAs se jittrattaw lir-Renju Unit bħala Stat Membru matul ilperjodu ta’ tranżizzjoni għall-finijiet tal-FTAs63.

2.

VERIFIKA TAL-ORIĠINI
Skont il-protokolli tal-oriġini tal-FTAs tal-UE, il-preferenzi jistgħu jiġu miċħuda biss
wara proċess ta’ verifika. Jekk pajjiż terz jitlob il-verifika tal-oriġini ta’ prodott tal-UE li
huwa meqjus bħala oriġinarju minħabba l-kontenut tiegħu mir-Renju Unit, japplika dan
li ġej:
− L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jridu japplikaw il-liġi tal-UE, li skontha lprodotti/materjali/proċessi
tar-Renju
Unit
huma
meqjusa
bħala
prodotti/materjali/proċessi tal-UE. Għaldaqstant, dawn iridu jikkonfermaw l-oriġini
tal-prodotti kkonċernati u jikkunsidraw il-kontenut mir-Renju Unit bħala li
jikkwalifika għal oriġini preferenzjali tal-UE.
− Is-sħab tal-FTAs jistgħu jiċħdu l-preferenzi biss fil-kuntest tal-verifika f’konformità
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-protokolli tal-oriġini tal-FTA. Ġeneralment, ilpreferenza tista’ tiġi miċħuda mis-sieħeb tal-FTA biss jekk, wara talba ta’ verifika64:


ma jkun hemm l-ebda risposta mingħand l-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur; jew



ir-risposta ma tikkonfermax
o l-awtentiċità tal-prova tal-oriġini,
o l-oriġini (preferenzjali) tal-prodotti, jew
o il-konformità ma’ kundizzjonijiet oħra stabbiliti fil-protokoll tal-oriġini.

63

Sa issa, il-Kummissjoni rċeviet biss tweġibiet għan-note verbale tagħha mingħand għadd limitat ta’ sħab talFTAs. Madankollu, diversi sħab tal-FTAs esprimew pubblikament l-intenzjoni tagħhom li jkomplu jittrattaw
lir-Renju Unit bħala Stat Membru matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni (pereżempju n-Norveġja, il-Kanada jew
il-Messiku). Madankollu, hemm possibbiltà li xi wħud mis-sħab tal-FTAs tagħna jesprimu opinjoni
differenti, li jfisser li ma hemm l-ebda garanzija li kollha kemm huma se jittrattaw lir-Renju Unit bħala Stat
Membru għall-finijiet tal-ftehimiet internazzjonali matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Barra minn hekk, sħab
oħra jistgħu ma jirrispondux jew jirrispondu biss aktar tard għan-note verbale. Din l-inċertezza hija
inevitabbli billi l-UE u r-Renju Unit setgħu jaqblu biss bilateralment dwar l-obbligi (mhux id-drittijiet) taħt
l-FTAs permezz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.

64

F’żewġ każijiet biss (il-ftehimiet mal-Kanada u mal-Ġappun) l-awtoritajiet tal-pajjiż importatur jistgħu
jieħdu deċiżjoni differenti f’konformità mal-FTAs abbażi ta’ ġustifikazzjoni suffiċjenti u wara
konsultazzjoni mal-parti l-oħra.
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