IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ID-DIRETTORAT ĠENERALI GĦAT-TASSAZZJONI U L-UNJONI DOGANALI

Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2020
REV2 – tibdel l-avviż (REV1) bid-data
tal-31 ta’ Marzu 20201

AVVIŻ GĦALL-PARTIJIET IKKONĊERNATI

IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAS-SISA

Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u sar “pajjiż terz”2. IlFtehim dwar il-Ħruġ3 ipprovda għal perjodu ta’ tranżizzjoni li ntemm fil-31 ta’ Diċembru
2020. Sa din id-data, il-liġi tal-UE kollha kemm hi applikat għar-Renju Unit u fih4.
Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-UE u r-Renju Unit innegozjaw ftehim dwar sħubija
ġdida, li jipprovdi b’mod partikolari għal żona ta’ kummerċ ħieles. Madankollu, ma
kienx ċert jekk ftehim bħal dan kienx se jidħol s-seħħ fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
F’kull każ, ftehim bħal dan joħloq relazzjoni li f’termini ta’ kundizzjonijiet ta’ aċċess
għas-suq tkun differenti ħafna mill-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fis-suq intern5, flUnjoni Doganali tal-UE, u fil-qasam tal-VAT u s-sisa.
Għaldaqstant, il-partijiet interessati kollha, u speċjalment l-operaturi ekonomiċi, huma
mfakkra dwar is-sitwazzjoni legali minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni (il-Parti A
hawn taħt). Dan l-avviż jispjega wkoll ċerti dispożizzjonijiet rilevanti dwar isseparazzjoni fil-Ftehim dwar il-Ħruġ (il-Parti B hawn taħt), kif ukoll ir-regoli applikabbli
għall-Irlanda ta’ Fuq minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni (il-Parti C hawn taħt).

1

REV2 tittratta kwistjonijiet relatati mal-iskonnessjoni tar-Renju Unit mill-EMCS, u tiċċara
kwistjonijiet relatati mal-qsim tal-movimenti.

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
mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, ĠU L 29, 31.1.2020, p. 7 (“Il-Ftehim dwar il-Ħruġ”).

4

Soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 127 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, li l-ebda waħda
minnhom ma hija rilevanti fil-kuntest ta’ dan l-avviż.

5

B’mod partikolari, ftehim ta’ kummerċ ħieles ma jipprovdix għal kunċetti tas-suq intern (fil-qasam talprodotti u s-servizzi) bħar-rikonoxximent reċiproku, il-“prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini”, u larmonizzazzjoni. Lanqas ma hemm ftehim ta’ kummerċ ħieles li jneħħi l-formalitajiet u l-kontrolli
doganali, inklużi dawk li jikkonċernaw l-oriġini tal-prodotti u l-input tagħhom, kif ukoll
projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet.

Avviż lill-partijiet ikkonċernati:
Biex jiġu ttrattati l-konsegwenzi stabbiliti f’dan l-avviż, il-partijiet kkonċernati involuti
fil-kummerċ ta’ prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa huma b’mod partikolari
rrakkomandati li:
− jiffamiljarizzaw ruħhom ma’ proċeduri u obbligi ġodda fir-rigward ta’ prodotti
soġġetti għas-sisa li jsir kummerċ bihom mar-Renju Unit;
− movimenti mill-qrib li jibqgħu għaddejjin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
malajr kemm jista’ jkun, u f’kull każ qabel il-31 ta’ Mejju 20216; kif ukoll
− fejn l-imħażen tat-taxxa fit-territorju tal-UE jkunu relatati biss ma’ Magazziniera
Awtorizzati stabbiliti fir-Renju Unit, jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex
iqegħduhom fil-kontroll ta’ magazzinier awtorizzat stabbilit fi Stat Membru tal-UE.
A. IS-SITWAZZJONI LEGALI WARA TMIEM IL-PERJODU TA’ TRANŻIZZJONI
Wara t-tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-regoli tal-UE dwar id-dazji tas-sisa, u b’mod
partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar larranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa,7 ma baqgħux japplikaw għar-Renju Unit8. Dan
iwassal, b’mod partikulari, għall-konsegwenzi li ġejjin:
1.

IMPORTAZZJONIJIET LEJN L-UE U ESPORTAZZJONIJIET MINNHA
Skont id-Direttiva 2008/118/KE, il-prodotti soġġetti għas-sisa jistgħu jiċċaqilqu
bejn l-Istati Membri tal-UE b’sospensjoni tad-dazju9 jew wara r-rilaxx għallkonsum (“dazju mħallas”)10. Fil-każ preċedenti (sospensjoni tad-dazju), irreġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi huma prerekwiżit; barra
minn hekk, il-proċeduri huma bbażati fuq il-kompjuter u appoġġati minn sistemi talIT panEwropej li jissejħu EMCS11 għal kontroll tal-moviment u SEED12 għarreġistrazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi tas-sisa.
Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, din is-sistema ma għadhiex tapplika għallmoviment ta’ prodotti soġġetti għas-sisa bejn ir-Renju Unit u l-UE. Minn dan ilmument, il-movimenti ta’ prodotti soġġetti għas-sisa mir-Renju Unit lejn l-UE u viċi

6

Din id-data hija stabbilita permezz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ (l-Artikoli 52, 53 u l-Parti II tal-Anness IV
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ).

7

ĠU L9, 14.1.2009, p. 12.

8

Rigward l-applikabilità tar-regoli tas-sisa tal-UE għall-Irlanda ta’ Fuq, ara l-Parti C ta’ dan l-avviż.

9

Il-Kapitolu IV tad-Direttiva 2008/118/KE.

10

Il-Kapitolu V tad-Direttiva 2008/118/KE.

11

Sistema ta’ Moviment u Kontroll tat-Taxxa tas-Sisa.

12

Sistema għall-Iskambju ta’ Data tas-Sisa.
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versa jsiru importazzjonijiet u esportazzjonijiet rispettivament. Dan ifisser dan li
ġej:


Id-dħul ta’ prodotti soġġetti għas-sisa fit-territorju tas-sisa tal-UE mir-Renju
Unit jikkostitwixxi f’importazzjoni. L-operaturi ekonomiċi tar-Renju Unit ma
jistgħux jużaw aktar l-EMCS għall-movimenti fl-UE. L-operaturi ekonomiċi talUE jridu jużaw l-EMCS għal moviment ulterjuri mill-punti tad-dħul fl-UE saddestinazzjoni finali (“importazzjonijiet indiretti”)13. Il-formalitajiet doganali
jridu jitlestew qabel ma tkun tista’ tibda importazzjoni indiretta bħal din.



It-tluq ta’ prodotti soġġetti għas-sisa mit-territorju tas-sisa tal-UE għar-Renju
Unit jikkostitwixxi f’esportazzjoni. L-EMCS ma tibqax applikabbli waħedha
għall-movimenti ta’ prodotti soġġetti għas-sisa mill-UE lejn ir-Renju Unit, u ssuperviżjoni tas-sisa tintemm fil-post tal-ħruġ mill-UE. Għalhekk, il-movimenti
ta’ prodotti soġġetti għas-sisa lejn ir-Renju Unit jeħtieġu dikjarazzjoni ta’
esportazzjoni, kif ukoll dokument amministrattiv elettroniku (electronic
administrative document, e-AD). L-operaturi ekonomiċi tal-UE jridu jużaw lEMCS għall-moviment mill-punt tat-tluq sal-punt ta’ ħruġ (“esportazzjonijiet
indiretti”)14.



F’termini ta’ ġestjoni tas-sistema tas-sisa tal-UE, wara tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni:
o ir-reġistrazzjoni fis-SEED tal-Operaturi Ekonomiċi stabbiliti fir-Renju
Unit u l-awtorizzazzjoni tagħhom issir invalida. Konsegwentement,
huma ma jistgħux jibagħtu jew jirċievu e-ADs ġodda.
o ma jkun possibbli l-ebda ħolqien ġdid jew aġġornament ta’
reġistrazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet ta’ Operaturi Ekonomiċi stabbiliti
fir-Renju Unit.
o l-awtorizzazzjonijiet tal-Magazziniera tat-Taxxa stabbiliti fir-Renju Unit
isiru invalidi. L-imħażen tat-taxxa li huma kkontrollati minnhom ma
jistgħux jibqgħu joperaw f’movimenti transfruntieri intraUE ta’ prodotti
soġġetti għas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju.
o l-ebda data ta’ SEED ma tiġi kondiviża mar-Renju Unit. B'mod
partikolari:

13

L-importazzjonijiet “indiretti” f’dan il-kuntest jirreferu għal movimenti tas-sisa li jibdew fi Stat
Membru wieħed u jintemmu f’ieħor. L-użu tal-EMCS u l-arranġamenti tad-dazju komuni għallmoviment minn post ta’ importazzjoni għal destinazzjoni fl-istess Stat Membru (importazzjoni diretta)
jistgħu jibbenefikaw minn simplifikazzjonijiet nazzjonali, iżda l-formalitajiet doganali xorta jridu jiġu
segwiti. L-arranġamenti ta’ dazju mħallas għall-moviment indirett ta’ prodotti soġġetti għas-sisa
mhumiex iktar possibbli.

14

L-esportazzjonijiet “indiretti” f’dan il-kuntest jirreferu għal movimenti tas-sisa li jibdew fi Stat
Membru wieħed u jintemmu f’ieħor. L-użu tal-EMCS u l-arranġamenti tad-dazju komuni mħallas fejn
il-moviment mill-post tat-tluq lejn il-post tal-ħruġ mit-territorju tal-UE jseħħ fi Stat Membru wieħed
biss (esportazzjoni diretta) jista’ jibbenefika minn simplifikazzjonijiet nazzjonali, iżda l-formalitajiet
doganali xorta jridu jiġu segwiti. L-arranġamenti ta’ dazju mħallsa għall-moviment indirett ta’ prodotti
soġġetti għas-sisa ma baqax iktar possibbli.
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 id-data ta’ SEED ma tiġi sinkronizzata aktar ma’ sistemi tal-IT
nazzjonali tar-Renju Unit,15
 ir-Renju Unit ma jkollux aċċess għas-SEED fil-WEB (l-interfaċċa
tal-utent uman ta’ SEED, li tippermetti l-qari u l-modifikazzjoni
tad-data ta’ SEED).
o l-ebda garanzija ma tiġi rikonoxxuta b'mod reċiproku awtomatikament
bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri tal-UE;
o l-ebda eżenzjoni ma tiġi rikonoxxuta b’mod reċiproku awtomatikament
bejn ir-Renju Unit u l-UE;
o l-ebda dejn tas-sisa ma jiġi ġestit bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri talUE; kif ukoll
o ma jkunx hemm bażi ġuridika biex wieħed jitlob il-garanziji miżmuma
minn konsenjaturi u / jew id-destinatarji tar-Renju Unit.
B. ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAS-SEPARAZZJONI RILEVANTI TAL-FTEHIM DWAR IL-ĦRUĠ
1.

MOVIMENTI KONTINWI TA’ PRODOTTI SOĠĠETTI GĦAS-SISA FI TMIEM IL-PERJODU
TA’ TRANŻIZZJONI
L-Artikolu 52 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprevedi li “movimenti kontinwi” ta’
prodotti soġġetti għas-sisa bejn l-UE u r-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni jiġu ttrattati bħala moviment transfruntier intraUE ta’ prodotti soġġetti
għas-sisa16.
Dan ifisser b’mod partikolari dan li ġej għal movimenti li jkunu għaddejjin fi tmiem
il-perjodu ta’ tranżizzjoni:


kull Dokument Amministrattiv elettroniku (e-AD), Dokument
Amministrattiv
ta’
Akkumpanjament
Simplifikat
(Simplified
Accompanying Administrative Document (, SAAD) jew dokument ta’
referenza alternattiv approvat mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit
qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni jibqa’ prova valida tal-istatus talUnjoni tal-prodotti17;

15

Dan jimplika li wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-opinjoni tal-UE u tar-Renju Unit dwar iddata tal-Operaturi Ekonomiċi ta’ xulxin tkun ir-“ritratt” fiż-żmien tat-tmiem tal-perjodu ta’
tranżizzjoni, meta tkun seħħet l-aħħar sinkronizzazzjoni tad-data.

16

Ir-Renju Unit informa lis-servizzi tal-Kummissjoni li ma jistax iżomm il-konnessjoni elettronika
eżistenti għall-EMCS wara l-31 ta’ Diċembru. Madankollu, is-servizzi tar-Renju Unit u talKummissjoni qablu dwar modi alternattivi għall-iskambju ta’ din l-informazzjoni (ara hawn taħt).

17

Filwaqt li l-Ftehim dwar il-Ħruġ ikopri dawn is-sitwazzjonijiet, il-prodotti soġġetti għas-sisa li jidħlu
fl-UE wara l-1 ta’ Jannar 2021 madankollu jkunu soġġetti għal formalitajiet tad-dwana. Dokument li
jirrigwarda moviment EMCS miftuħa jew bid-dazju mħallas li juri li l-moviment beda qabel l-1 ta’
Jannar 2021 iservi bħala Prova tal-Istatus tal-Unjoni u jippermetti li l-prodotti jipproċedu mingħajr ma
4



kull rapport tal-wasla, rapport tal-esportazzjoni, kopja ta’ SAAD 3 jew
dokument ieħor tas-sisa li jiċċertifika t-tmiem ta’ moviment kontinwu
approvat mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit sal-31 ta’ Mejju 202118
jibqa’ prova valida ta’ tmiem il-moviment tas-sisa;



kull rapport ta’ kontroll, rapport ta’ avveniment jew dokument ieħor li
għandu impatt fuq moviment li għadu għaddej (pereż. biċ-ċertifikazzjoni
tal-qerda tal-prodotti) approvat mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit
sal-31 ta’ Mejju 2021, jibqa’ validu;



ir-rwoli kollha tas-sisa jinżammu għall-uffiċċji doganali kollha tar-Renju
Unit fil-Lista tal-Uffiċċju Doganali sal-31 ta’ Mejju 2021;



il-listi ta’ kodiċijiet tal-IT jinqasmu mar-Renju Unit sal-31 ta’ Mejju 2021.

Madankollu, dan ifisser ukoll li, wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni,


ma tista’ titnieda l-ebda bidla fid-destinazzjoni jew qasma ta’ moviment
kontinwu lejn jew mir-Renju Unit.



bidla fid-destinazzjoni jew diviżjoni ta’ moviment kontinwu lejn ir-Renju
Unit tista’ ssir biss jekk id-destinazzjoni(jiet) il-ġdida/ġodda tkun/jkunu flUE19 u mhux lejn destinazzjoni ġdida fir-Renju Unit.



ma jista’ jinbeda l-ebda moviment intraUE ta’ prodotti soġġetti għas-sisa
lejn u mir-Renju Unit; dan jimplika li ma jista’ jiġi assenjat l-ebda
dokument ġdid e-AD jew SAAD għal movimenti bħal dawn.

L-arranġamenti għall-movimenti li jkunu għadhom għaddejjin fi tmiem il-perjodu
ta’ tranżizzjoni jintemmu fil-31 ta’ Mejju 202120. Wara din id-data, ma jkunx aktar
possibbli li l-movimenti jingħalqu normalment u kwalunkwe prodotti bħal dawn
ikunu soġġetti għal proċeduri sħaħ ta’ importazzjoni u esportazzjoni.
Dan ifisser li, għal movimenti li kienu għaddejja fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
u li ma ntemmewx fil-31 ta’ Mejju 2021, japplika dan li ġej:


dawn il-movimenti kollha li jkunu għadhom għaddejjin ta’ prodotti
soġġetti għas-sisa minn u lejn ir-Renju Unit jitqiesu bħala movimenti
minn jew lejn pajjiż terz bil-konsegwenzi applikabbli kollha (pereż. status
ta’ prodotti mhux tal-Unjoni, proċeduri doganali applikabbli, it-talbiet
dwar id-dazju tas-sisa, jew il-qbid ta’ prodotti fil-każ ta’ nuqqas ta’
konformità);

jitħallas d-dazju doganali jew mingħajr ma titlesta dikjarazzjoni tad-dwana. Il-proċeduri tas-sisa li
jkunu għaddejjin jintemmu b’mod normali.
18

Din id-data hija stabbilita permezz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ (l-Artikoli 52, 53 u l-Parti II tal-Anness IV
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ).

19

Xorta waħda, bidla bħal din fid-destinazzjoni jew diviżjoni ma tistax toħloq moviment ġdid
b’destinazzjoni fir-Renju Unit.

20

L-Artikoli 52, 53 u Parti II tal-Anness IV tal-Ftehim dwar il-Ħruġ.
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2.



kull dokument elettroniku e-AD, SAAD jew ta’ riżerva li jirrigwarda ddazju approvat mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit ma jibqax prova
valida ta’ status tal-Unjoni għall-importazzjoni ta' prodotti soġġetti għassisa;



kull rapport tal-wasla, rapport tal-esportazzjoni, kopja ta’ SAAD 3 jew
dokument ieħor tas-sisa li jiċċertifika t-tmiem ta’ moviment kontinwu
approvat mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit wara l-31 ta’ Mejju
2021 ma jibqax prova valida ta’ tmiem dan il-moviment, għalkemm jista’
jintuża bħala evidenza alternattiva ta’ riċevuta;



kull rapport ta’ kontroll, rapport ta’ avveniment jew dokument ieħor li
għandu impatt fuq moviment soġġett għas-sisa li għadu għaddej (pereż.
biċ-ċertifikazzjoni tal-qerda tal-prodotti) approvat mill-awtorità
kompetenti tar-Renju Unit wara l-31 ta’ Mejju 2021 ma jibqax validu;



l-ebda messaġġ elettroniku dwar il-movimenti soġġetta għas-sisa ma jista’
jiġi skambjat bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri tal-UE permezz ta’
pjattaformi
ta’
komunikazzjoni
ġestiti
mill-UE
bħas-CCN;
konsegwentement, l-ebda messaġġ EMCS li ma jkunx relatat direttament
mas-superviżjoni f’ħin reali tal-movimenti soġġetti għas-sisa21 ma jista’
jiġi skambjat bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri tal-UE.

ASSISTENZA AMMINISTRATTIVA U RKUPRU
L-Artikolu 99(2) tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprovdi għal kooperazzjoni
amministrattiva kontinwa (għal erba’ snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni)
bejn l-Istati Membri tal-UE u r-Renju Unit fir-rigward ta’ movimenti li bdew qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni22.
L-Artikolu 100 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprovdi għal assistenza ta’ rkupru
kontinwa (għal ħames snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni) fir-rigward ta’
dawn il-movimenti.

3.

ĠESTJONI TA’ STATISTIĊI U DISPONIBBILTÀ
Mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Mejju 2021, ir-Renju Unit ikollu aċċess għallistatistika operattiva tas-sistemi tal-IT trans-Ewropej, ipprovduta mill-komponent
ċentrali tal-IT CS/MISE, iżda biss meta r-Renju Unit ikun il-pajjiż tad-dispaċċ jew ilpajjiż tad-destinazzjoni ta’ moviment EMCS. L-informazzjoni dwar l-indisponibilità

21

22

Il-messaġġi EMCS relatati direttament mas-superviżjoni f’ħin reali tal-movimenti soġġetti għas-sisa
jinkludu: e-AD, tfakkira għall-moviment soġġett għas-sisa, rapport tal-wasla, rapport ta’ esportazzjoni,
bidla fid-destinazzjoni, notifika ta’ e-AD devjat, qsim, kanċellazzjoni, twissija, rifjut, spjegazzjoni
dwar id-dewmien għall-konsenja, spjegazzjoni dwar ir-raġuni għan-nuqqas, l-interruzzjoni, ir-rapport
ta’ kontroll, u rapport ta’ avveniment.
Ir-rekords ta’ Operaturi Ekonomiċi u awtorizzazzjonijiet bħal dawn jinżammu f’SEED għal erba’ snin
biex il-movimenti li għadhom għaddejja jkunu jistgħu jingħalqu manwalment u l-awdituri u membri
oħrajn tal-persunal tal-Istati Membri tal-UE jkunu jistgħu jaċċessaw id-data tal-Operaturi Ekonomiċi
tar-Renju Unit.

6

pprovduta mill-komponent CS/MISE ċentrali tal-IT, tkun disponibbli wkoll sal-31 ta’
Mejju 2021.
C. REGOLI APPLIKABBLI DWAR IS-SISA GĦAL MERKANZIJA
WARA T-TMIEM TAL-PERJODU TA’ TRANŻIZZJONI

FL-IRLANDA TA’

FUQ

Wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, japplika l-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’
Fuq23. Il-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’ Fuq huwa soġġett għal kunsens minn
żmien għal żmien tal-Assemblea Leġiżlattiva tal-Irlanda ta’ Fuq, fejn il-perjodu inizjali
ta’ applikazzjoni jestendi sa erba’ snin wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni24.
Permezz tal-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’ Fuq ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi talUE huma applikabbli wkoll għar-Renju Unit u fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’
Fuq. Jipprevedi wkoll li sa fejn japplikaw ir-regoli tal-UE għar-Renju Unit u fih firrigward tal-Irlanda ta’ Fuq, jiġi assimilat ma’ Stat Membru25.
Il-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’ Fuq jipprovdi li r-regoli tas-sisa tal-UE
japplikaw għar-Renju Unit u fih, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq26.
Dan ifisser li r-referenzi għall-UE fil-Partijiet A u B ta’ dan l-Avviż għandhom
jinftiehmu bħala li jinkludu l-Irlanda ta’ Fuq, filwaqt li r-referenzi għar-Renju Unit
għandhom jinftiehmu li jirreferu biss għall-Gran Brittanja.
B’mod aktar speċifiku, dan ifisser, fost oħrajn, dan li ġej:


It-tranżazzjonijiet li jinvolvu movimenti ta’ prodotti bejn l-Irlanda ta’ Fuq u lpartijiet l-oħra tar-Renju Unit jitqiesu bħala importazzjonijiet jew
esportazzjonijiet għall-fini tar-regoli tal-UE dwar is-sisa.



Il-movimenti ta’ prodotti soġġetti għas-sisa bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-Istati
Membri tal-UE jiġu ttrattati bħala movimenti bejn l-Istati Membri.



L-Operaturi Ekonomiċi stabbiliti fl-Irlanda ta’ Fuq li jixtiequ jċaqilqu prodotti
soġġetti għas-sisa minn u lejn Stati Membri tal-UE b’sospensjoni tad-dazju
jeħtieġ li jkunu rreġistrati u awtorizzati fis-SEED.



L-Operaturi Ekonomiċi stabbiliti fl-Irlanda ta’ Fuq, debitament irreġistrati u
awtorizzati, iridu jużaw il-proċeduri tas-sisa u s-sistemi tal-IT panEwropej (pereż.
Sistema ta’ Kontroll tal-Moviment tas-Sisa) meta jċaqilqu prodotti soġġetti għassisa lejn u minn Stati Membri tal-UE.



Il-ħżin u l-moviment ta’ prodotti soġġetti għas-sisa fl-Irlanda ta’ Fuq ikunu
soġġetti għad-Direttiva 2008/118/KE.

23

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

24

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

25

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

26

L-Artikolu 8 l-Anness 3, it-Taqsima 2 tal-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’ Fuq.
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Il-klassifikazzjoni u t-tassazzjoni ta’ prodotti soġġetti għas-sisa jkunu soġġetti
għad-Direttivi speċifiċi applikabbli dwar il-prodotti fl-istruttura u r-rati tas-sisa27.

It-tabella ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor it-trattament tas-sisa marbut ma’ xenarji
differenti possibbli. Għall-konvenjenza jintużaw l-akronimi li ġejjin.





SM tal-UE: l-Istati Membri tal-UE
GB: il-Gran Brittanja jiġifieri r-Renju Unit bl-eċċezzjoni tal-Irlanda ta’ Fuq
NI: L-Irlanda ta’ Fuq
Pajjiż terz: kull pajjiż mhux tal-UE li mhuwiex ir-Renju Unit

Prodotti li jiċċaqilqu minn

Regoli dwar is-sisa

Mill-GB għal SM tal-UE

Importazzjoni fl-iSM tal-UE kkonċernati

SM tal-UE lejn il-GB

Esportazzjoni mill-iSM tal-UE kkonċernati

Mill-GB lejn NI

Importazzjoni lejn NI

Min-NI sal-GB

Esportazzjoni min-NI

Min-NI għal SM tal-UE

Moviment transfruntier intraUE:

SM tal-UE lejn NI

Moviment transfruntier intraUE:

Minn pajjiż terz lejn NI

Importazzjoni lejn NI

Minn NI lejn pajjiż terz

Esportazzjoni minn NI

Madankollu, il-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda ta’ Fuq jeskludi l-possibbiltà għarRenju Unit li, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq, jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fittfassil tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni28.
Is-sit
web
tal-Kummissjoni
dwar
it-tassazzjoni
u
l-unjoni
doganali
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) jipprovdi informazzjoni ġenerali
rigward il-konsegwenzi tal-ħruġ tar-Renju Unit fil-qasam tas-sisa. Dawn il-paġni jiġu
aġġornati b’aktar informazzjoni, fejn meħtieġ.

27

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 dwar l-armonizzazzjoni tal-istrutturi tattaxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku, ĠU L 316, 31.10.1992, p. 21. Id-Direttiva tal-Kunsill
92/84/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u
x-xorb alkoħoliku, ĠU L 316, 31.10.1992, p. 29. Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-21 ta’ Ġunju
2011 dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat, ĠU L 176, 5.7.2011, p. 24.
Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar
tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku; ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51; Id-Direttiva tal-Kunsill
95/60/KE tas-27 ta’ Novembru 1995 dwar l-immarkar fiskali tan-nafta u tal-pitrolju, ĠU L 291,
6.12.1995, p. 46.

28

Fejn ikun hemm bżonn ta’ skambju ta’ informazzjoni jew konsultazzjoni reċiproka, dawn isiru filgrupp ta’ ħidma konsultattiv konġunt stabbilit mill-Artikolu 15 tal-Protokoll dwar l-Irlanda / l-Irlanda
ta’ Fuq.
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Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali
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