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1 DAĦLA
1.1 GĦAN TA’ DAN ID-DOKUMENT
L-għan ewlieni ta’ dan id-dokument huwa li tinħoloq gwida għall-utenti professjonali tas-sistema tadDeċiżjonijiet Doganali. Dan għandu l-għan li jipprovdi dokumentazzjoni li se tintuża mill-utenti finali tasSistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali (CDMS) u tal-Portal tan-Negozjanti tal-UE (EU TP),
sabiex jgħinhom jifhmu l-attività relatata mad-Deċiżjonijiet Doganali.

1.2 KAMP TA’ APPLIKAZZJONI
Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan id-dokument huwa li jippreżenta d-dettalji tal-attività relatata madDeċiżjonijiet Doganali, li se jippermetti lill-qarrej jiffamiljarizza ruħu mal-kunċetti tal-attività relatata
mad-Deċiżjonijiet Doganali.
Id-dokument mhux legalment vinkolanti billi l-iskop tiegħu huwa li jipprovdi valur miżjud lill-utenti tassistema tad-Deċiżjonijiet Doganali.

1.3 UDJENZA FIL-MIRA
Dan id-dokument huwa maħsub għal qarrejja bi sfondi u bi rwoli operazzjonali differenti fid-dominju
tas-sistemi relatati mad-Deċiżjonijiet Doganali. Dawn jistgħu jkunu:
• Amministrazzjonijiet nazzjonali tal-UE;
• Uffiċjali tal-UE;
• Uffiċjali doganali fl-UE – bħala utenti tal-applikazzjoni tas-CDMS;
• Il-Komunità tan-Negozju tal-UE – bħala utenti tal-applikazzjoni tal-EU TP.

1.4 L-ISTRUTTURA TA’ DAN ID-DOKUMENT
Dan id-dokument fih il-kapitoli li ġejjin:
• Kapitolu 1: Introduzzjoni – tipprovdi introduzzjoni għal din il-gwida għall-utenti professjonali;
• Kapitolu 2: Dokumenti ta’ referenza u dokumenti applikabbli – jelenka d-dokumenti kollha
ta’ referenza u dawk applikabbli;
• Kapitolu 3: Terminoloġija – tiddeskrivi l-akronimi u d-definizzjonijiet użati f’dan id-dokument;
• Kapitolu 4: Reġistru tal-bidliet – tiddeskrivi l-bidliet fil-verżjonijiet differenti;
• Kapitolu 5: Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali – Kamp ta’ Applikazzjoni u Arkitettura –
tippreżenta ħarsa ġenerali ta’ livell għoli tal-attività kif ukoll tas-sistema u tal-komponenti
sottostanti tagħha;
• Kapitolu 6: Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni – jippreżenta l-proċess imwettaq minn meta
titressaq applikazzjoni minn negozjant, sal-aċċettazzjoni tagħha mill-awtoritajiet doganali;
• Kapitolu 7: Teħid ta’ Deċiżjoni – jiddeskrivi l-passi differenti mwettqa sabiex l-awtoritajiet
doganali (inklużi l-SM ikkonsultat(i)), jiddeċiedu jekk jagħtux l-awtorizzazzjoni;
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• Kapitolu 8: Ġestjoni tal-Aġġustamenti – jippreżenta kif applikant jista’ jimplimenta
aġġustamenti fl-applikazzjoni tiegħu, qabel ma din tingħata;
• Kapitolu 9: Informazzjoni Addizzjonali – tintroduċi l-mod kif uffiċjal doganali jista’ jitlob
informazzjoni addizzjonali lin-negozjant li japplika għal awtorizzazzjoni;
• Kapitolu 10: Estensjoni tat-Terminu – jagħti dettalji tar-raġunijiet u taċ-ċirkostanzi skont liema,
it-terminu biex tittieħed deċiżjoni, jista’ jiġi estiż;
• Kapitolu 11 u 12: Konsultazzjoni mal-Istati Membri involuti (1) u Konsultazzjoni mal-Istati
Membri involuti (2) – tiddeskrivi l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali li jieħdu ddeċiżjonijiet u l-Istat(i) Membru(i) involut(i) meta jkun meħtieġ rispons minn da(w)n tal-aħħar;
• Kapitolu 13: Irtirar – jispjega kif talba għall-irtirar ta’ applikazzjoni tista’ tiġi mmaniġġjata;
• Kapitolu 14: Dritt għal Appell – jesponi kif negozjant jista’ jappella kontra kwalunkwe deċiżjoni
li ssir mill-awtoritajiet doganali;
• Kapitolu 15: Sospensjoni – jistabbilixxi l-proċessi biex tiġi sospiża awtorizzazzjoni;
• Kapitolu 16: Emenda – jistabbilixxi l-proċess biex tiġi emendata awtorizzazzjoni;
• Kapitolu 17: Annullament – jispjega l-proċess li bih tiġi annullata awtorizzazzjoni;
• Kapitolu 18: Revoka – jispeċifika l-proċess biex tiġi revokata awtorizzazzjoni;
• Kapitolu 19: Rivalutazzjoni – jippreżenta l-proċess biex awtorizzazzjoni tiġi vvalutata mill-ġdid;
• Kapitolu 20: Dritt għas-smigħ – jiddefinixxi kif negozjant jista’ jagħti l-fehma tiegħu dwar
kwalunkwe deċiżjoni maħsuba dwar l-awtorizzazzjoni (futura) tiegħu.

Bl-eċċezzjoni tal-Kapitolu 1 sal-Kapitolu 5, kull wieħed mill-kapitoli jkun fih mill-inqas it-taqsimiet li
ġejjin:
1. Partijiet ikkonċernati involuti fil-proċess: li telenka l-atturi li għandhom rwol fil-proċess (ta’
min jinnota li r-rwol jista’ jkun “passiv”, jiġifieri, l-attur jista’ sempliċement jirċievi notifika li ma
teħtieġx azzjoni mingħandu);
2. Operat: it-taqsima tippreżenta l-għanijiet tal-proċess deskritt fid-dokument, il-fluss tal-attività
tiegħu u kif dan jista’ jinkiseb mill-partijiet ikkonċernati.

1.5 KONVENZJONIJIET TAD-DOKUMENTI
Id-dokumenti ta’ referenza jintwerew fil-parentesi [].
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REFERENZA

U

DOKUMENTI

2.1 DOKUMENTI TA’ REFERENZA
Ref.

R01

Titolu

Referenza

Rapport tad-Dwana tal-UE dwar il-BPM
tar-Rekwiżiti Funzjonali għad-Deċiżjonijiet
Doganali

SC10-QTM004- DLV-0045.5-42-3-9 – Aġġornamenti
tad-Dwana tal-UE dwar ilBPM tar-Rekwiżiti Funzjonali
għad-Deċiżjonijiet Doganali

Verżjoni

1.00

Data

21 ta' Mejju
2019

Tabella 1: Dokumenti ta’ referenza

2.2 DOKUMENTI APPLIKABBLI
Ref.

Titolu

Referenza

Verżjoni

A01

Kuntratt Qafas

TAXUD/2013/CC/124

Mhux
applikabbli

11 ta'
Novembru
2013

A02

Kuntratt Speċifiku Nru 10

TAXUD/2015/DE/135

Mhux
applikabbli

14 ta'
Settembru
2015

Pjan ta’ Qafas tal-Kwalità

CUSTDEV3-FQP

1.00

30 ta' April
2015

SC10-020 - Aġġornament tal-Materjali talUtenti Professjonali tas-Sistema tadDeċiżjonijiet Doganali u tal-Gwidi għallUtenti Finali

SC10-QTM020

1.10

20 ta' April
2020

A03
A04

Tabella 2: Dokumenti applikabbli
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3 TERMINOLOĠIJA
3.1 TAQSIRIET U AKRONIMI
Sabiex dan id-dokument kif ukoll id-dokumenti ewlenin tal-gwida għall-utenti professjonali jinftiehmu
aħjar, it-tabella li ġejja tipprovdi lista tat-taqsiriet u tal-akronimi prinċipali użati.
Taqsira/Akronimu

Definizzjoni

AEO

Operatur Ekonomiku Awtorizzat

AEOC

Operatur Ekonomiku Awtorizzat għas-Simplifikazzjonijiet Doganali

AEOF

Kombinazzjoni ta’ AEOC u ta’ AEOS

AEOS

Operatur Ekonomiku Awtorizzat għas-Sigurtà/Sikurezza

BPM

Mudell tal-Proċess tal-Attività

CCN2

Network Komuni ta’ Komunikazzjoni 2

CD

Deċiżjoni(jiet) Doganali

CDMS

Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali

CDS

Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali

CNP

Komunikazzjoni, Notifika u Pubblikazzjoni

CO

Uffiċjal Doganali

COUI

Interfaċċa tal-Utent tal-Uffiċjal Doganali

CRS

Sistema ta’ Referenza tal-Klijenti Doganali

AD

Atti Delegati

DĠ TAXUD

Id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali

DTCA

L-Awtorità Doganali li Tieħu d-Deċiżjonijiet

ECS

Sistema ta’ Kontroll tal-Esportazzjoni

EORI

Reġistrazzjoni u Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi

UE

Unjoni Ewropea

FQP

Pjan ta’ Qafas tal-Kwalità

GAAP

Prinċipji ta’ Kontabbiltà Ġeneralment Aċċettati

AI

Atti ta’ Implimentazzjoni

ICS

Sistema ta’ Kontroll tal-Importazzjoni

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

IT

Teknoloġija tal-Informazzjoni

ST

Stat(i) Membru(i)

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

NA

Amministrazzjoni Nazzjonali

NCTS

Sistema Ġdida ta’ Tranżitu Kompjuterizzata
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Taqsira/Akronimu

Definizzjoni

RSS

Servizz Regolari tat-Trasport Marittimu

RTBH

Dritt għas-smigħ

SfA

Sottomessa għall-Aċċettazzjoni

SfI

Sottomessa għall-Informazzjoni

SfR

Sottomessa għar-Rieżami

TIR

Transports Internationaux Routiers (Trasporti Internazzjonali bit-Triq)

TP

Portal tan-Negozjanti

KDU

Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, imsemmi wkoll f’dan id-dokument bħala l-Kodiċi

UUM&DS

Ġestjoni Uniformi tal-Utenti u Firem Diġitali

XML

eXtensible Markup Language

Tabella 3: Taqsiriet u akronimi
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4 REĠISTRU TAL-BIDLIET
Din it-taqsima tintroduċi l-lista tal-bidliet applikati fil-gwidi għall-utenti professjonali.
Verżjoni
taddokument
2.10

Sottodokument
/ proċess

Ibdel

Qoxra

Taqsima 4: żieda tar-Reġistru tal-bidliet
Taqsima 1.3: aġġornament li jqis it-02/10/2017 bħala data li għaddiet
Taqsima 1.7.3: żieda tal-ħolqa tas-sit web tad-DĠ TAXUD

Kamp ta’
applikazzjoni u
arkitettura

Taqsima 1.7.4.1: tneħħija tar-rwol “Oħloq Applikazzjoni Doganali”
Taqsima 1.7.4.2: żieda tal-ħolqa tas-sit web tad-DĠ TAXUD
Taqsima 1.9: żieda ta’ nota speċifika għall-kodiċi 2
Taqsima 1.10: żieda tan-nota speċifika għal “L-applikazzjoni hija miċħuda”
Taqsima 2.2.1: żieda ta’ spjegazzjoni tal-“karattri liberi”

Aċċettazzjoni talApplikazzjoni

Taqsima 2.2.2: aġġornament tat-Tabella 1, b’kunsiderazzjoni tal-valuri użati fissistema

Teħid ta’
Deċiżjoni

Taqsima 3.2.3: żieda ta’ spjegazzjoni tal-“karattri liberi”

Konsultazzjoni
mal-SM 1

Taqsima 7.2: aġġorna t-terminu għall-konsultazzjoni

Sospensjoni

Taqsima 11.2: żieda tan-nota relatata mal-bidla fl-istatus
Taqsima 12.2: żieda tan-nota relatata mal-bidla fl-istatus

Emenda

Taqsima 12.2: reviżjoni tan-nota relatata mal-emenda tal-bastimenti/portijiet talwaqfa

Annullament

Taqsima 13.2: żieda tan-nota relatata mal-bidla fl-istatus
Taqsima 14.2: żieda tan-nota relatata mal-bidla fl-istatus

3.10

Revoka

Taqsima 14.2: aġġornament tat-terminu (sena) li matulu n-negozjant ma jistax
japplika għall-istess deċiżjoni

Qoxra

Taqsima 4: żieda ta’ entrata fit-tabella tar-Reġistru tal-Bidliet

Kamp ta’
applikazzjoni u
arkitettura

Taqsima 1.1: Reviżjoni tad-deskrizzjoni tal-kuntest
Taqsima 1.3: Ippjanar aġġornat
Taqsima 1.7.4: rwoli ġodda miżjuda
Taqsima 2.2.2: kjarifika dwar l-aċċettazzjoni passiva ta’ applikazzjoni

Aċċettazzjoni talApplikazzjoni

Taqsima 2.2.3: żieda ta’ nota relatata mat-talba għal informazzjoni addizzjonali
Taqsima 2.3: żieda ta’ verifika tar-riżultat għal kull CDT

Teħid ta’
Deċiżjoni
Konsultazzjoni
mal-SM 1

Taqsima 3.2: żieda ta’ nota dwar l-iskadenza tat-terminu biex tittieħed deċiżjoni
u għar-rieżami ta’ verifika- tar-riżultati għal kull CDT
Taqsima 3.2.3: żieda ta’ nota dwar il-validazzjoni tal-kompitu
Aġġornament tat-titolu tad-dokument
Taqsima 7.2: aġġornament tat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li l-konsultazzjoni (tip I)
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tapplika għalihom
Aġġornament tat-titolu tad-dokument
Konsultazzjoni
mal-SM 2

4.00

4.10

Taqsima 8.2: aġġornament tat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li l-konsultazzjoni (tip I)
tapplika għalihom

Emenda

Taqsima 12.2: aġġornament tad-dokument kollu biex jinkludi l-konsultazzjoni u
l-emenda minuri. nota dwar il-validazzjoni tal-kompitu ġiet miżjuda .

Ħassar

Taqsima 13.2: żieda ta’ nota dwar il-validazzjoni tal-kompitu

Revoka

Taqsima 14.2: żieda ta’ nota dwar il-validazzjoni tal-kompitu

Kollha

Implimentazzjoni tal-kummenti tar-rieżami, tibdil żgħir fil-kliem u korrezzjonijiet

Qoxra

Tneħħija tat-tabella ta’ rieżami

Konsultazzjoni
mal-SM 2

Introduzzjoni għat-Taqsima 8.3

Kollha

Implimentazzjoni tal-kummenti wara r-rieżami mill-Istati Membri.

Kamp ta’
Applikazzjoni u
Arkitettura

Introduzzjoni ta’ taqsima ta’ ‘Validazzjoni’.
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KAMP
TA’
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TAD-DEĊIŻJONIJIET
APPLIKAZZJONI
U

5.1 DAĦLA
Għall-ewwel darba fil-funzjonament tal-Unjoni Doganali, qed jiġu stabbiliti deċiżjonijiet għall-UE kollha
(jiġifieri deċiżjonijiet li huma validi u rikonoxxuti fl-Istati Membri kollha jew ħafna minnhom fl-istess ħin).
Minn issa ’l quddiem, approċċ uniformi fil-proċess tal-applikazzjoni u tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE
kollha u Portal tan-Negozjanti tal-UE uniku għandhom l-għan li jintużaw mill-operaturi ekonomiċi biex
jaċċessaw sistema tal-IT trans-Ewropea, jiġifieri s-sistema tal-IT tad-Deċiżjonijiet Doganali (“CDS”).
Id-deċiżjonijiet doganali huma deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet doganali kompetenti fuq it-talbiet li
jsiru mill-operaturi ekonomiċi. Il-firxa ta’ deċiżjonijiet possibbli hija wiesgħa u tkopri d-diferiment tal-ħlas
tad-dazji doganali, is-simplifikazzjonijiet amministrattivi, il-klassifikazzjoni doganali tal-prodotti
importati, u iktar. L-informazzjoni li tikkonċerna d-deċiżjonijiet doganali fl-aħħar mill-aħħar se tintuża
mis-sistemi tad-dikjarazzjonijiet doganali, mis-sistemi tat-tranżazzjonijiet (ICS, NCTS, ECS) u missistemi nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskji doganali.
Il-Kodiċi (KDU) appoġġat mill-Atti Delegati u ta’ Implimentazzjoni tiegħu (AD tal-KDU u AI tal-KDU)
jistabbilixxi l-prinċipju li l-komunikazzjoni kollha trid tkun elettronika u jippermetti proċeduri bbażati fuq
il-karti biss f’każijiet eċċezzjonali definiti. Is-sistema tal-IT tad-Deċiżjonijiet Doganali tinkludi limplimentazzjoni dettaljata tal-IT ta’ dan il-prinċipju.
Fil-KDU, il-bażi ġuridika hija pprovduta wkoll biex jiġi żgurat approċċ uniformi lejn il-proċessi relatati
mad-deċiżjonijiet doganali (mit-talbiet jew l-applikazzjonijiet inizjali sal-għoti finali talawtorizzazzjonijiet) u li d-deċiżjonijiet doganali jiġu ġestiti u maħżuna f’sistema tal-IT trans-Ewropea.
Is-Sistema tal-IT tad-Deċiżjonijiet Doganali hija sistema ibrida magħmula minn sistema tal-IT
ċentrali u sistemi tal-IT nazzjonali fakultattivi. Is-sistema tal-IT ċentrali tippermetti lill-SM li ma
għandhomx sistemi nazzjonali biex jikkonsolidaw l-applikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet kollha tadDeċiżjonijiet Doganali f’format elettroniku f’repożitorju uniku li huwa aċċessibbli mill-SM kollha. L-SM li
jimplimentaw sistemi nazzjonali jippubblikaw l-informazzjoni dwar l-istatus għall-applikazzjonijiet u lawtorizzazzjonijiet ipproċessati fis-sistemi tal-IT nazzjonali tagħhom fis-sistema tal-IT ċentrali, biex
b’hekk jiżguraw monitoraġġ ċentralizzat tal-attività tad-deċiżjonijiet doganali kollha fl-UE.
Is-sistema tal-IT ċentrali – is-Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali (CDMS) ċentrali - fiha
modulu tal-komunikazzjoni li jippermetti l-konsultazzjoni ta’ diversi SM, u b’hekk jippermetti lkomunikazzjoni bejn is-sistema ċentrali u sistema nazzjonali waħda jew iktar.
Id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu (u kull tibdil fl-istatus tagħhom) jkunu disponibbli fil-komponent tasCRS tas-sistema tal-IT ċentrali.
Ir-repożitorju tas-Servizzi ta’ Referenza tal-Klijenti Doganali (CRS) jaħżen id-deċiżjonijiet kollha li
ttieħdu. Dan jipprovdi bażi ta’ data unika fl-UE li taħżen l-awtorizzazzjonijiet kollha mogħtija fl-UE. IsSistemi tad-Deċiżjonijiet Doganali (CDS) ċentrali u nazzjonali jridu jużawh biex jaħżnu d-deċiżjonijiet
kollha li ttieħdu.
Is-sistema tal-IT tad-Deċiżjonijiet Doganali hija appoġġata minn Portal tan-Negozjanti (TP) tal-UE, li
huwa l-punt fokali għan-negozjanti u għar-rappreżentanti tagħhom (kif definit fl-Art. 10 IA). Dan il-portal
jagħti aċċess lin-negozjanti Ewropej kollha (iktar minn 3 000 000 kumpanija) li jeħtieġu deċiżjoni
doganali għall-attivitajiet tagħhom fl-UE. Permezz ta’ dan il-portal, l-operaturi ekonomiċi jistgħu jressqu
applikazzjonijiet, jimmonitorjaw l-istatus tal-applikazzjoni tagħhom, iwettqu kwalunkwe kompitu ta’
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segwitu (eż. emenda), jiksbu ħarsa ġenerali tad-deċiżjonijiet mogħtija jew id-deċiżjonijiet li jkunu qed
jiġu pproċessati u għal ġestjoni tad-deċiżjonijiet mogħtija tagħhom.
It-taqsima 5.7 tippreżenta deskrizzjoni iktar dettaljata tal-komponenti differenti, inkluż ir-relazzjonijiet li
jikkollegawhom.

5.1.1 REFERENZI LEGALI
Kodiċi Doganali tal-Unjoni (Art. 6, 16, 22, 23 tal-KDU)
Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU) ġie adottat fid-9 ta’ Ottubru 2013 bħala r-Regolament (UE)
Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Att Delegat tal-KDU (Art. 11-18 tal-AD, Anness A)
L-att delegat tal-KDU ġie adottat fit-28 ta’ Lulju 2015 bħala r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni
Nru 2015/2446.
Att ta’ Implimentazzjoni tal-KDU (Art. 10 tal-AI, Anness A)
L-Att ta’ Implimentazzjoni tal-KDU ġie adottat fl-24 ta’ Novembru 2015 bħala r-Regolament ta’
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Nru 2015/2447.
Programm ta’ Ħidma tal-KDU
Il-Programm ta’ Ħidma relatat mal-iżvilupp u l-użu tas-sistemi elettroniċi pprovdut fil-KDU ġie adottat
fit-13 ta’ Diċembru 2019 bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2019/2151 (UE).

5.1.2 DESKRIZZJONI TAL-KUNTEST
Informazzjoni ġenerali dwar il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Europa:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
Kif muri fl-Illustrazzjoni 1, din il-paġna tagħti, notevolment, tagħrif dwar il-KDU fil-forma ta’:
• Dokumenti ta’ gwida;
• BPM Doganali tal-UE.
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5.1.3 BPM DOGANALI TAL-UE
Il-proċessi tal-attivitajiet deskritti fil-KDU u fl-Atti Delegati u ta’ Implimentazzjoni tiegħu (AD u AI
rispettivament) ġew immudellati. Pubblikazzjoni finali tar-“Rekwiżiti ta’ Livell Għoli u tal-Attività” hija
disponibbli għal konsultazzjoni u informazzjoni. Il-pubblikazzjoni tal-BPM tista’ tiġi aċċessata
direttament minn din il-ħolqa:
https://itsmtaxud.europa.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous
Fuq din il-pjattaforma, l-indirizz għall-aċċess
Awtorizzazzjonijiet / tad-Deċiżjonijiet hija din:

għall-BPMs

li

jirreferu

għall-Ġestjoni

tal-

Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and
Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions
Management.
Is-siġra tan-navigazzjoni hija illustrata fl-Illustrazzjoni 2

Illustrazzjoni 2 - Siġra tan-Navigazzjoni għall-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjonijiet / tad-Deċiżjonijiet

5.2 VANTAĠĠI TAS-CDS
L-użu tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali twassal għal diversi vantaġġi .
L-ewwel,
tintuża
biss
sistema
trans-Ewropea
(CDS)
waħda
biex
jiġu
ttrattati
22 applikazzjoni/awtorizzazzjoni. Dan jissimplifika ħafna
l-ġestjoni tal-applikazzjonijiet/talawtorizzazzjonijiet u jippermetti lill-awtoritajiet doganali kollha biex jaġixxu “bħala korp wieħed”.
Vantaġġ ieħor jikkonsisti fl-armonizzazzjoni tal-proċeduri tal-ġestjoni tal-applikazzjonijiet/talawtorizzazzjonijiet u tar-rekwiżiti tad-data. Dawn il-proċeduri armonizzati huma definiti mill-BPM
Doganali tal-UE.
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Fl-aħħar nett, l-użu tas-sistema unika tal-Portal tan-Negozjanti tal-UE (kif definit fl-Art. 10 AI) għallawtentifikazzjoni u għall-aċċess għall-operaturi ekonomiċi (UUM&DS) jwassal għal effiċjenza aħjar
għall-operaturi ekonomiċi biex jinteraġġixxu mal-awtoritajiet doganali.

5.3 IPPJANAR
Is-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali bdiet topera fit-2 ta’ Ottubru 2017. Minn dak il-mument ’il
quddiem, l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bħall-applikazzjonijiet jew l-awtorizzazzjonijiet għandhom
isiru bl-użu tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali (l-Art. 6(1) tal-KDU). Bħala konsegwenza, ma
baqgħux jiġu pproċessati applikazzjonijiet ibbażati fuq il-karti.
Il-perjodu bejn it-2 ta’ Ottubru 2017 u l-1 ta’ Mejju 2019 ppermetta r-rivalutazzjoni
awtorizzazzjonijiet eżistenti (ibbażati fuq il-karti) u l-inserzjoni tagħhom fis-sistema.

tal-

Mid-29 ta’ Ġunju 2020, bdiet tiġi prodotta l-verżjoni 1.24 tas-Sistema ta’ Deċiżjoni Doganali (CDS). Din
il-verżjoni hija allinjata mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ.
L-illustrazzjoni 3 turi l-kronoloġija ta’ dawn l-operazzjonijiet.

Kapitolu Ippjanar
Illustrazzjoni 3: Skeda ta’ żmien tal-operazzjonijiet
Paġna 21
L-Awtorizzazzjonijiet
eżistenti kollha
Rivalutati

Is-Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali (CDS) ġodda
SE TOĦROĠ LIVE
2 ta’ Ottubru 2017

2017

K3
2017

K4
2017

K1
2018

1 ta’ Mejju 2019

K2
2018

K3
2018

K4
2018

K1
2019

K2
2019

K3
2019

Il-verżjoni 1.24 tasSistema tad-Deċiżjonijiet Doganali
(CDS) SE TOĦROĠ LIVE
29 ta’ Ġunju 2020

K4
2019

K1
2020

K2
2020

K3
2020

2020

Mit-2 ta’ Ottubru 2017
L-operaturi ekonomiċi kollha jistgħu jippreżentaw l-Applikazzjonijiet tagħhom
fis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali l-ġdida.

2 ta’ Ottubru 2017 - 1 ta’ Mejju 2019
L-awtorizzazzjonijiet eżistenti kollha (bbażati fuq karti) għandhom jiġu
rivalutati u introdotti fis-sistema l-ġdida.

Mid-29 ta’ Ġunju 2020
L-operaturi ekonomiċi kollha jistgħu
jippreżentaw l-Applikazzjonijiet
tagħhom fis-sistema tad-Deċiżjonijiet
Doganali l-ġdida allinjata malleġiżlazzjoni fis-seħħ.

Illustrazzjoni 3 - Kronoloġija tal-operazzjonijiet

5.4 KAMP TA’ APPLIKAZZJONI
Is-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali għandha l-għan li tittratta l-awtorizzazzjonijiet b’mod uniku bl-użu
tal-istess sistema ta’ informazzjoni elettronika.
L-Anness A tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni jelenka t-tipi kollha possibbli ta’
awtorizzazzjonijiet u ta’ deċiżjonijiet li tista’ tingħatalhom deċiżjoni doganali. Madankollu ta’ min jinnota
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li huma biss 22 minnhom li huma koperti mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali (elenkati fitTaqsima 5.8). L-awtorizzazzjonijiet li ġejjin mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-CDS:

• AEOC: Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat - Simplifikazzjonijiet
doganali;
• AEOS: Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat - Sigurtà u sikurezza;
• AEOF: Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat - Simplifikazzjonijiet
doganali/Sigurtà u sikurezza;
• BOI: Deċiżjoni relatata ma’ Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini;
• BTI: Deċiżjoni relatata ma’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi;
• REM: Deċiżjoni għar-remissjoni tal-ammonti tad-dazju fuq l-importazzjoni jew fuq lesportazzjoni;
• REP: Deċiżjoni għall-ħlas lura tal-ammonti tad-dazju fuq l-importazzjoni jew fuq l-esportazzjoni.
L-awtorizzazzjonijiet tal-AEO u d-deċiżjonijiet tal-BTI ser ikomplu jiġu miżmuma fis-sistemi dedikati
tagħhom.

5.5 DEFINIZZJONIJIET
Tabella 4 tistabbilixxi d-definizzjonijiet differenti użati fil-gwida għall-utenti professjonali.
Terminu

Definizzjoni

Applikant

Persuna li tapplika mal-awtoritajiet doganali għal deċiżjoni (BPMs).

Applikazzjoni

Talba formali biex tingħata deċiżjoni doganali, sottomessa lill-awtoritajiet
doganali.

Awtorizzazzjoni

Att mill-awtoritajiet doganali li jappartjeni għal-leġiżlazzjoni doganali li jagħti
deċiżjoni dwar każ partikolari, u li għandu effetti legali fuq il-persuna jew fuq ilpersuni kkonċernati (l-Art. 5(39) tal-KDU).

Awtorità doganali konsultata

Kull Stat Membru li jkun ġie mitlub mill-Awtorità Doganali li Tieħu d-Deċiżjonijiet
biex jikkontribwixxi għal proċess ta’ deċiżjoni rigward applikazzjoni jew deċiżjoni
eżistenti permezz tal-għoti ta’ informazzjoni, tal-eżaminazzjoni ta’ kriterji jew ta’
kwalunkwe mezz ieħor.

Awtorità Doganali

L-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri responsabbli għall-applikazzjoni
tal-leġiżlazzjoni doganali u kwalunkwe awtorità oħra li jkollha s-setgħa skont il-liġi
nazzjonali li tapplika ċerta leġiżlazzjoni doganali. (L-Art. 5(1) tal-KDU).

Deċiżjoni doganali

Sinonimu ta’ Awtorizzazzjoni, f’dan il-kuntest.

L-awtorità doganali li tieħu ddeċiżjonijiet

L-awtorità doganali kompetenti biex 1) tieħu d-deċiżjoni u 2) għall-ġestjoni taddeċiżjoni.

Operatur ekonomiku

Persuna li, tul in-negozju tagħha, tkun involuta f’attivitajiet koperti milleġiżlazzjoni doganali (l-Art. 5(5) tal-KDU).
F’dan il-kuntest, tissejjaħ ukoll “negozjant”.

Detentur

Persuna li tinħareġ deċiżjoni għaliha. Dan jista’ tirreferi wkoll għar-rappreżentant
tad-detentur (BPMs).

Stat Membru involut

Kull Stat Membru affettwat direttament minn deċiżjoni.

Deċiżjoni ta’ Diversi SM

Deċiżjoni jew awtorizzazzjoni li għandha impatt f’iktar minn SM wieħed (lArt 10(1) tal-AI).
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Terminu

Definizzjoni

Deċiżjoni ta’ SM Wieħed

Deċiżjoni jew awtorizzazzjoni li għandha impatt fi SM wieħed biss.

Terminu biex tittieħed
deċiżjoni

Perjodu ta’ żmien li matulu l-uffiċjal doganali jrid jiddeċiedi jekk jagħtix (jew le) lawtorizzazzjoni li għaliha jkun applika n-negozjant.
Tabella 4 - Definizzjonijiet

5.6 PARTIJIET IKKONĊERNATI
Din it-taqsima għandha l-għan li telenka l-partijiet ikkonċernati differenti li jirrappreżentaw l-utenti finali
tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali.
Utenti tal-Portal tan-Negozjanti:
•
•

In-negozjant: kif deskritt fit-taqsima 5.2, in-negozjant jissejjaħ ukoll l-“operatur ekonomiku”, l“applikant” jew id-“detentur” f’dan il-kuntest;
Ir-rappreżentant huwa persuna li tista’ taġixxi f’isem negozjant. Ta’ min jinnota li rrappreżentanza indiretta hija possibbli wkoll. Fi kliem ieħor, rappreżentant jista’ jagħti lmandat lil utent ieħor li b’hekk jingħata s-setgħa li jaġixxi f’ismu.

L-utenti tas-CDMS:
•

•

•

L-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet (DTCA) huwa uffiċjal
doganali li huwa responsabbli biex:
o Jaċċetta (jew le) l-applikazzjonijiet li jkunu ġew sottomessi lill-uffiċċju doganali;
o Jieħu d-deċiżjoni jekk jagħtix (jew le) l-awtorizzazzjonijiet li jkunu ġew sottomessi lilluffiċċju doganali;
o Ġestjoni tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija.
L-uffiċjal doganali ta’ awtorità doganali kkonsultata huwa l-uffiċjal doganali ta’ awtorità
doganali kkonsultata, li huwa responsabbli biex jipprovdi rispons malli tasal talba għal
konsultazzjoni.
L-uffiċjal doganali ta’ Stat Membru involut: huwa uffiċjal doganali li jista’ jaqra u/jew
jipprovdi informazzjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet li għalihom ikun involut il-pajjiż tiegħu jew
tagħha.

In-negozjanti u r-rappreżentanti jużaw Portal tan-Negozjanti għall-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u talawtorizzazzjonijiet tagħhom (l-Art. 10 tal-AI). Il-Portal tan-Negozjanti jista’ jew ikun Portal tanNegozjanti nazzjonali (NA TP) jew il-Portal tan-Negozjanti tal-Unjoni Ewropea (EU TP).
L-uffiċjali doganali jużaw Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali għall-ġestjoni talapplikazzjonijiet u tal-awtorizzazzjonijiet. Din tista’ tkun jew Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet
Doganali nazzjonali (NA CDMS) jew is-Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali tal-Unjoni
Ewropea (EU CDMS).

5.7 ĦARSA ĠENERALI ARKITETTONIKA TAL-KOMPONENTI TAS-CDS
5.7.1 KOMPONENTI
Kif indikat fl-introduzzjoni ta’ din it-taqsima, is-sistema tal-IT tad-Deċiżjonijiet Doganali hija sistema
ibrida, magħmula minn sistema ċentrali u minn sistemi nazzjonali fakultattivi.
Is-sistema globali għalhekk hija magħmula minn diversi komponenti: uħud minnhom huma entitajiet
nazzjonali filwaqt li oħrajn huma entitajiet tal-UE / ċentrali. Illustrazzjoni 4 tippreżenta ħarsa ġenerali ta’
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livell għoli ta’ din l-arkitettura kif ukoll il-flussi potenzjali tal-informazzjoni (li d-dettalji tagħhom se
jingħataw aktar tard).

Illustrazzjoni 4 Arkitettura ta’ Livell Għoli tas-sistema ta’ Deċiżjonijiet Doganali

Dan huwa elenku tal-elementi differenti li jiffurmaw l-arkitettura globali:
Komponenti ċentrali:
EU TP: Portal tan-Negozjanti tal-UE. Dan jista’ jikkomunika ma’:

-

-

o EU CDMS;
o NA CDMS.
(EU) CDMS Ċentrali: Sistema Ċentrali ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali. Din hija
magħmula minn dan li ġej:
o Parti komuni: Responsabbli mill-immaniġġjar tal-proċessi differenti (eż Emenda,
Revoka, eċċ). Dan tikkomunika ma’:
 EU TP;
 Modulu CNP (Komunikazzjoni, Notifika u Pubblikazzjoni).
o Modulu CNP: Il-modulu ta’ Komunikazzjoni, Notifika u Pubblikazzjoni. Dan huwa
responsabbli biex jikkomunika mas-CDMS u mas-CRS nazzjonali. B’hekk dan
jikkomunika ma’:
 Modulu komuni tas-CDMS;
 NA CDMS (approċċ ibridu);
 CRS.
CRS: Sistema ta’ Referenza tal-Klijenti Doganali. Din tirreġistra l-awtorizzazzjonijiet kollha –
sabiex ikunu jistgħu jiġu aċċessati minn għodod esterni (għas-sistemi tad-Deċiżjonijiet
Doganali) (NCTS, ICS, …). Din hija wkoll il-post fejn ir-riżultati tal-proċessi jiġu rreġistrati (eż itTħassir tad-deċiżjoni doganali, eċċ). Dan il-modulu jikkomunika ma’:
o Modulu CNP tal-EU CDMS;
o Applikazzjonijiet esterni (NCTS, ECS, ICS).

24

Gwida għall-Utenti Professjonali tal-Attività relatata madDeċiżjonijiet Doganali
Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali – Kamp ta’ Applikazzjoni u Arkitettura

VER: 5.00

Komponenti nazzjonali:
-

NA TP: Portal tan-Negozjanti nazzjonali. Dan jikkomunika ma’:
o NA CDMS.
NA CDMS: Sistema ta’ Ġestjoni tad-Deċiżjonijiet Doganali Nazzjonali. Din tista’ tikkomunika
ma’:
o NA TP;
o Modulu CNP tal-EU CDMS (approċċ ibridu).

It-taqsimiet li ġejjin jagħtu dettalji tal-mod kif is-sistemi jistgħu jintużaw u jiġu aċċessati b’mod effettiv
mill-utenti differenti.

5.7.2 STRATEĠIJI
Kif diġà deskritt, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi li juża l-applikazzjonijiet tal-UE jew li jiżviluppa dawk
tiegħu stess.
Sabiex jiġu mifhuma l-flussi differenti possibbli u l-korrelazzjoni bejn il-komponenti msemmija hawn
fuq, il-paragrafi li ġejjin jiddeskrivu fejn in-negozjant jista’ japplika għal deċiżjoni doganali, skont listrateġija li tkun ġiet segwita mill-pajjiż tiegħu jew tagħha.
Tliet strateġiji ġew iddefiniti: l-approċċ ċentrali, fejn l-Istat Membru juża biss l-applikazzjonijiet tal-UE; lapproċċ nazzjonali, fejn l-Istat Membru juża biss l-applikazzjonijiet tiegħu stess; jew l-approċċ ibridu
fejn tintuża kombinazzjoni ta’ applikazzjonijiet nazzjonali u tal-UE.

5.7.2.1 Strateġija 1: Approċċ Ċentrali
Fil-każ li Stat Membru jiddeċiedi li jsegwi l-approċċ ċentrali, l-applikazzjonijiet kollha jridu jiġu
sottomessi permezz tal-Portal tan-Negozjanti tal-UE. Id-deċiżjoni li tingħata jew li ma tingħatax
awtorizzazzjoni, kif ukoll il-ġestjoni tal-awtorizzazzjoni mbagħad titwettaq fis-CDMS ċentrali. L-approċċ
ċentrali huwa illustrat fil-Illustrazzjoni 5.
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Illustrazzjoni 5 Approċċ ċentrali

L-informazzjoni kollha (deċiżjonijiet ta’ Stat Membru wieħed u ta’ diversi Stati Membri) tiġi kkopjata lisCRS u hija aċċessibbli għas-servizzi u għall-applikazzjonijiet esterni li jeħtieġu l-awtorizzazzjonijiet
(meta jingħataw).

5.7.2.2 Strateġija 2: CDMS Ċentrali u Nazzjonali
Meta Stat Membru jkollu s-CDMS u l-applikazzjonijiet tat-TP tiegħu stess u meta jiddeċiedi li jsegwi lapproċċ tas-“CDMS Ċentrali u Nazzjonali”, l-applikazzjoni trid tiġi sottomessa fit-TP nazzjonali u lawtorizzazzjoni trid tiġi ġestita fis-CDMS nazzjonali biss fil-każ li l-awtorizzazzjoni jkollha l-għan li tkun
għal Stat Membru wieħed (id-deċiżjoni b’hekk ma’ tiġix ippubblikata fis-CRS).
Id-deċiżjonijiet kollha ta’ diversi Stat Membri xorta waħda jridu jiġu sottomessi lill-EU TP biss.
Għalhekk japplika l-istess approċċ bħal dak għall-istrateġija ta’ “Approċċ Ċentrali”.
L-approċċ tas-“CDMS Ċentrali u Nazzjonali” huwa llustrat fil-Illustrazzjoni 6.
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Illustrazzjoni 6 CDMS Ċentrali u Nazzjonali

5.7.2.3 Strateġija 3: Approċċ Ibridu
Jekk l-Istat Membru jagħżel approċċ ibridu, l-operaturi ekonomiċi jkunu ħielsa jagħżlu jekk japplikawx
permezz tat-TP nazzjonali jew permezz tal-EU TP. Fiż-żewġ każijiet, il-Portal tan-Negozjanti
jikkomunika direttament, u biss, mas-CDMS nazzjonali. L-approċċ ibridu huwa illustrat fil-Illustrazzjoni
7.

Illustrazzjoni 7 Approċċ ibridu
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Għal deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed, huwa l-Istat Membru li jiddeċiedi liema TP jintuża. Barra minn
hekk, l-Istat Membru jiddeċiedi jekk id-deċiżjonijiet jiġux ippubblikati fis-CRS jew le.
Għal deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri jintuża l-EU TP.
Is-CDMS nazzjonali mbagħad tikkomunika mas-CDMS ċentrali permezz tal-modulu CNP tagħha.
Irid jiġi nnutat li Stat Membru li juża l-approċċ ibridu jrid jużah għad-deċiżjonijiet doganali kollha. Barra
minn hekk, il-komunikazzjonijiet kollha relatati ma’ deċiżjoni speċifika jridu jiġu ttrattati permezz talistess portal.

5.7.3 EŻEMPJI
Hawn taħt hawn elenkati xi sitwazzjonijiet li juru kif l-atturi jistgħu jinteraġġixxu mas-sistema tal-IT:
•

•

•

•

•

Bħala operatur ekonomiku tal-Portugall, li jixtieq deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri (il-Portugall
qed juża l-approċċ ċentrali). Jiena nimla l-applikazzjoni fl-EU TP. L-uffiċjal doganali tal-PT se
jiġġestixxi l-applikazzjoni fis-CDMS ċentrali. L-awtorizzazzjoni se tiġi ppubblikata fis-CRS.
Bħala operatur ekonomiku tal-Portugall, li jixtieq deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed (il-Portugall
qed juża l-approċċ ċentrali). Jiena nimla l-applikazzjoni fl-EU TP. L-uffiċjal doganali tal-PT se
jiġġestixxi l-applikazzjoni fis-CDMS ċentrali. L-awtorizzazzjoni se tiġi ppubblikata fis-CRS.
Bħala operatur ekonomiku tal-Ġermanja, li jixtieq deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri (ilĠermanja qed tuża l-approċċ ċentrali għal deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri). Jiena nimla lapplikazzjoni fl-EU TP. L-uffiċjal doganali tad-DE se jiġġestixxi l-applikazzjoni fis-CDMS
ċentrali. L-awtorizzazzjoni se tiġi ppubblikata fis-CRS.
Bħala operatur ekonomiku tal-Ġermanja, li jixtieq deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed (ilĠermanja qed tuża l-approċċ nazzjonali għal deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed). Jiena nimla lapplikazzjoni fit-TP Nazzjonali. L-uffiċjal doganali tad-DE se jiġġestixxi l-applikazzjoni fisCDMS nazzjonali. L-awtorizzazzjoni mhux se tiġi ppubblikata fis-CRS.
Bħala operatur ekonomiku ta’ Franza, li jixtieq deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri (Franza qed
tuża l-approċċ ibridu). Jiena nimla l-applikazzjoni fit-TP Nazzjonali jew fl-EU TP. L-uffiċjal
doganali tal-FR se jiġġestixxi l-applikazzjoni fis-CDMS nazzjonali. L-awtorizzazzjoni se tiġi
ppubblikata fis-CRS.

Il-lista sħiħa ta’ għażliet magħmulin mill-Istati Membri hija aċċessibbli fuq is-sit web tad-DĠ TAXUD:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en.

5.7.4 KIF TAĊĊESSA L-APPLIKAZZJONIJIET?
5.7.4.1 CDMS Ċentrali
L-uffiċjali doganali jridu jkunu identifikati mill-infrastruttura tas-CCN2. L-utenti tas-CCN2 huma
konnessi ma’ Stat Membru speċifiku. L-identifikazzjoni tal-utenti u l-assenjazzjoni tar-rwoli tal-utenti
tagħhom jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru korrispondenti li juża l-għodod tas-CCN2. Luffiċjali doganali se jaċċessaw l-interfaċċa tal-utent tal-applikazzjoni tal-IT tas-CDMS permezz tasCCN2.
L-uffiċjali doganali jistgħu biss jistaqsu, jikkonsultaw u/jew jimmodifikaw l-informazzjoni relatata malapplikazzjonijiet, mal-awtorizzazzjonijiet u mal-konsultazzjonijiet li għalihom l-Istat Membru tagħhom
ikun involut, ikkonsultat jew jaġixxi bħala DTCA rispettivament. Dawn se jirċievu wkoll notifiki flInterfaċċa tal-Utent tal-Uffiċjali Doganali relatati ma’ dawn l-applikazzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u lkonsultazzjonijiet.
Il-kontroll tal-aċċess għall-funzjonalitajiet tal-applikazzjoni huwa awtorizzat ulterjorament fuq il-bażi tarrwoli tal-utenti tagħhom. Ir-rwoli tal-utenti huma ddefiniti fuq il-bażi tas-servizzi tal-organizzazzjoni u
jawtorizzaw l-aċċess għall-funzjonalitajiet meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tal-IT meħtieġa. Ir-rwol talutent jipprovdi l-awtorizzazzjoni għall-informazzjoni kollha li hija l-proprjetà tal-Istat Membru tal-uffiċjal
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doganali. Rwoli addizzjonali jistgħu jingħataw biex jipprovdu aċċess ta’ qari biss jew għal modifiki
għall-informazzjoni tal-applikazzjonijiet u tal-awtorizzazzjonijiet.
Tabella 5 telenka r-rwoli differenti li huma disponibbli fis-CDMS (ta’ min jinnota li r-rwoli ta’ sigurtà
huma ddefiniti wkoll fil-livell tas-CCN2. Hemm immappjar li jitwettaq direttament bejn ir-rwoli tas-CDMS
COUI (Interfaċċa tal-Utent tal-Uffiċjali Doganali) u r-rwoli tas-CCN2. Fiż-żewġ ambjenti isem ir-rwol
huwa simili1 u d-deskrizzjoni tal-attività identika).
Uffiċjal doganali wieħed jista’ jingħata diversi rwoli.
Isem ir-rwol tasCDMS

Deskrizzjoni tal-Attività

Konsultazzjoni

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex ikollhom aċċess ta’ qari biss għallapplikazzjonijiet/awtorizzazzjonijiet fis-COUI. L-utent se jkun jista’ jistaqsi u jara t-tipi
kollha ta’ data tal-attività ġestita fl-applikazzjonijiet. L-utenti tas-COUI se jkunu limitati
biex jaraw biss il-Konsultazzjonijiet assenjati lid-DTCA tagħhom stess.

Aċċettazzjoni talApplikazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tal-Aċċettazzjoni talApplikazzjoni. Dan il-proċess jinbeda mar-riċeviment ta’ formola ta’ applikazzjoni li
tinkludi d-dokumenti supplimentari, jekk dan huwa meħtieġ. L-utenti tas-COUI se jkunu
awtorizzati Jaċċettaw Applikazzjonijiet Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tasCOUI.

Teħid ta’ Deċiżjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tat-Teħid ta’
Deċiżjoni. Dan il-proċess jibda meta applikazzjoni tkun ġiet aċċettata matul il-proċess
tal-Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni. L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati biex Jieħdu
Deċiżjonijiet Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Rivalutazzjoni talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tar-Rivalutazzjoni
tad-Deċiżjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta tasal informazzjoni mid-detentur li tista’ tinfluwenza l-kontinwazzjoni jew ilkontenut tad-deċiżjoni;
- Meta l-uffiċjal doganali jkun irreġistra l-Intenzjoni ta’ Rivalutazzjoni;
- Meta l-informazzjoni għar-rivalutazzjoni tad-deċiżjoni tiġi riċevuta minn awtorità oħra.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għar-Rivalutazzjoni tal-Awtorizzazzjonijiet
Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Sospensjoni talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tas-Sospensjoni tadDeċiżjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta Awtorità jkollha raġunijiet suffiċjenti biex temmen li d-deċiżjoni għandha bżonn
tiġi revokata, emendata jew annullata;
- Meta deċiżjoni Vvalutata mill-Ġdid teħtieġ is-sospensjoni tad-deċiżjoni;
- Meta d-detentur ikun issottometta talba għal sospensjoni b’miżuri u perjodu ta’ żmien
biex jittieħdu dawn il-miżuri, se jibda l-proċess għall-awtorità doganali li tieħu ddeċiżjonijiet;
- Meta Awtorità tikkunsidra li s-sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet stabbiliti għad-deċiżjoni
jew il-konformità mal-obbligi imposti b’dik id-deċiżjoni jistgħu jiġu żgurati permezz ta’
miżuri li jridu jittieħdu mid-detentur tad-deċiżjoni.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għas-Sospensjoni tal-Awtorizzazzjonijiet
Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Tmiem is-Sospensjoni

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tat-Tmiem isSospensjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta t-terminu għall-identifikazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-annullament, ir-revoka jew
l-emenda jiskadi;
- Meta deċiżjoni sospiża ma tissodisfax il-kundizzjonijiet biex tiġi revokata, annullata jew
emendata;
- Meta t-terminu biex jiġi stabbilit jekk il-miżuri jissodisfawx il-kundizzjonijiet jew

1
Isem ir-rwol tas-CCN2 jista’ jinkiseb bl-użu tal-kmand “CCN2.Role.CDMS.” bl-isem ir-rwol tas-CDMS stilizzat bit-tipa Camel.
Pereżempju, l-ekwivalenti tas-CCN2 tar-rwol tas-CDMS bl-isem “Aċċetta l-Applikazzjoni Doganali” huwa
“CCN2.Role.CDMS.AcceptCustomsApplication”.
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Deskrizzjoni tal-Attività
jikkonformawx mal-obbligi jiskadi;
- Meta d-detentur ikun ħa, għas-sodisfazzjoni tal-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet,
il-miżuri meħtieġa biex jissodisfa l-kundizzjonijiet jew jikkonforma mal-obbligi;
- Meta l-emenda għad-deċiżjoni sospiża tkun saret effettiva.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati biex Itemmu s-Sospensjoni għad-DTCA tagħhom
stess bl-użu tas-COUI.

Emenda talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tal-Emenda tadDeċiżjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta d-Detentur tal-Awtorizzazzjoni jixtieq jemenda awtorizzazzjoni, dan jista’
jissottometti talba għal emenda lill-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
- Meta waħda mill-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni jew iktar ma tkunx ġiet jew ma
tibqax tiġi ssodisfata, jew meta deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ, luffiċjal doganali jirreġistra r-raġunijiet għall-intenzjoni li jemenda d-deċiżjoni.
Barra minn hekk, l-uffiċjal doganali se jirreġistra l-emenda maħsuba. Dan jirreferi għallvaluri attwali fid-deċiżjonijiet doganali li jixtieq ibiddel:
- Meta l-proċess tar-“Rivalutazzjoni tad-Deċiżjoni”, tas-“Sospensjoni tad-Deċiżjoni” jew
tal-“Annullament tad-Deċiżjoni” jintemm u tkun meħtieġa emenda, jibda l-proċess talEmenda tad-Deċiżjoni.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għall-Emenda tal-Awtorizzazzjonijiet Doganali
għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Revoka talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tar-Revoka tadDeċiżjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta l-uffiċjal doganali jistabbilixxi li hija meħtieġa revoka, l-uffiċjal doganali jirreġistra
l-intenzjoni li jirrevoka l-awtorizzazzjoni fis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali;
- Meta l-proċess tal-“Annullament tad-Deċiżjoni”, tar-“Rivalutazzjoni tad-Deċiżjoni” jew
tas-“Sospensjoni tad-Deċiżjoni” jintemm u tkun meħtieġa revoka;
- Meta d-detentur ta’ awtorizzazzjoni jissottometti talba għal revoka tal-awtorizzazzjoni.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati li jwettqu Revoka tal-Awtorizzazzjonijiet Doganali
għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Annullament talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iwettqu l-proċess tal-Annullament tadDeċiżjoni. Dan il-proċess jibda fil-każijiet li ġejjin:
- Meta l-uffiċjal doganali jidentifika li d-deċiżjoni ma għadhiex tikkonforma malleġiżlazzjoni doganali, jew meta din tkun ibbażata fuq informazzjoni żbaljata / mhux
kompluta tal-applikant jew meta r-riżultat ta’ rivalutazzjoni jindika li d-deċiżjoni teħtieġ li
tiġi annullata;
- Meta r-riżultat ta’ rivalutazzjoni jew ta’ sospensjoni jindika li d-deċiżjoni teħtieġ tiġi
annullata, l-uffiċjal doganali jirreġistra l-intenzjoni li jannulla d-deċiżjoni.
L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati biex iwettqu Annulament tal-Awtorizzazzjonijiet
Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Trattament tat-Talbiet
għal Konsultazzjoni

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex jittrattaw it-talbiet għal konsultazzjoni
bħala Stat Membru kkonsultat matul il-proċess tad-“Teħid ta’ Deċiżjoni”. L-utenti tasCOUI se jkunu awtorizzati għat-Trattament tat-Talbiet għal Konsultazzjoni minn Stati
Membri oħra assenjati għad-DTCA tagħhom bl-użu tas-COUI.

Konsultazzjoni talIstati Membri

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex jikkonsultaw Stat Membru matul ilproċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni, u l-proċess tar-Rivalutazzjoni tad-Deċiżjoni. L-utenti tasCOUI se jkunu awtorizzati li jwettqu Konsultazzjoni tal-Istati Membri għad-DTCA
tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Ħolqien talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex jagħtu awtorizzazzjoni wara laċċettazzjoni ta’ applikazzjoni. L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għall-Ħolqien talAwtorizzazzjonijiet Doganali għad-DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Ġestjoni tal-Klijenti talAwtoritajiet Doganali

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex iżidu assoċjazzjonijiet ġodda bejn luffiċjali doganali u l-awtorità doganali. L-utenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għallĠestjoni tal-Uffiċjali tal-Awtoritajiet Doganali li jappartjenu għal DTCA partikolari tal-Istat
Membru tagħhom.
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Isem ir-rwol tasCDMS

Deskrizzjoni tal-Attività

Assenjazzjoni ta’
Kompiti Umani

L-utenti tas-COUI jridu jingħataw dan ir-rwol biex jassenjaw kompiti lil utenti oħra. Lutenti tas-COUI se jkunu awtorizzati għall-Assenjazzjoni ta’ kompiti lil utent tad-DCTA
DTCA tagħhom stess bl-użu tas-COUI.

Ġestjoni talAwtorizzazzjonijiet
Doganali

L-utent tas-COUI jrid jingħata dan ir-rwol biex jipproċedi bil-kompitu uman mill-paġna
tal-Iskadenza tat-Terminu tat-Teħid ta’ Deċiżjoni (Rikonoxximent) u konsegwentement
itemm il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni.

Validazzjoni talKompiti Umani

B’dan ir-rwol, l-utent tas-COUI jista’ jkollu aċċess għall-blokk ta’ validazzjoni.
Tabella 5 Ir-Rwoli tas-CDMS

5.7.4.1.1

Validazzjoni

Qabel ma tipproċedi bl-aħħar kompitu uman tal-proċessi ewlenin elenkati hawn taħt:
•
•
•
•

Għotja tad-Deċiżjoni;
Emenda tad-Deċiżjoni;
Revoka tad-Deċiżjoni;
Annullament tad-Deċiżjoni.

Id-deċiżjoni finali, meħuda mill-Uffiċjal Doganali tas-soltu, trid tiġi kkonfermata minn utent li jkollu r-rwol
ta’ “Validazzjoni tal-Kompiti Umani” kif ukoll ir-rwol xieraq għall-kompitu uman rilevanti qabel ma jkun
effettiv. Bħala segwitu għall-validazzjoni, jew l-Uffiċjal Doganali tas-soltu jeħtieġ jirrevedi d-deċiżjoni
(jew xi partijiet minnha) qabel jerġa’ jitlob għall-validazzjoni jew, f’każ li d-deċiżjoni tkun ivvalidata, iddeċiżjoni tkun effettiva direttament. Dan il-mekkaniżmu jiżgura li l-prinċipji ta’ erba’ għajnejn aħjar minn
tejn jiġu rispettati qabel ma tittieħed deċiżjoni finali.

5.7.4.2 Portal tan-Negozjanti tal-UE
L-utenti li huma operaturi ekonomiċi jridu jiġu identifikati mis-sistema tal-UUM&DS, sistema ta’ ġestjoni
tal-utenti federali fil-livell trans-Ewropew. L-identifikazzjoni tal-utenti u r-relazzjoni tagħhom maloperaturi ekonomiċi fil-UUM&DS taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jkunu qed jużaw issistema ta’ ġestjoni tal-utenti tal-operaturi ekonomiċi nazzjonali tagħhom. L-utenti li huma operaturi
ekonomiċi jistgħu jaċċessaw il-Portal tan-Negozjanti permezz tal-Internet.
L-utenti jew ir-rappreżentanti tal-operaturi ekonomiċi jistgħu biss jistaqsu, jikkonsultaw jew
jimmodifikaw l-informazzjoni relatata mal-applikazzjonijiet u mal-awtorizzazzjonijiet rispettivi tagħhom.
Fil-Portal tan-Negozjanti tal-UE, ġew iddefiniti wkoll ċerti rwoli għall-utenti.
Isem ir-rwol tal-EU
TP

Deskrizzjoni tal-Attività

Profil konsultattiv tadDeċiżjonijiet Doganali

Wieħed jista’ jara l-komponenti komuni tal-Portal tan-Negozjanti, kif ukoll
informazzjoni relatata mal-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet tadDeċiżjonijiet Doganali.

Profil amministrattiv tadDeċiżjonijiet Doganali

Wieħed jista’ jara l-komponenti komuni tal-Portal tan-Negozjanti, kif ukoll jara u
jdaħħal informazzjoni relatata mal-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u tal-awtorizzazzjonijiet
tad-Deċiżjonijiet Doganali.

Profil eżekuttiv tadDeċiżjonijiet Doganali

Wieħed jista’ jara l-komponenti komuni tal-Portal tan-Negozjanti, kif ukoll jara, idaħħal
u jissottometti informazzjoni relatata mal-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u talawtorizzazzjonijiet tad-Deċiżjonijiet Doganali.
Tabella 6 Ir-Rwoli tal-EU TP
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Skont l-Istat Membru, l-operaturi ekonomiċi jistgħu jkunu rrappreżentati jew le (l-ewwel u t-tieni livell
tad-delegazzjoni). Sabiex tkun taf jekk l-Istat Membru tiegħek joffrix possibbiltà bħal din, jekk jogħġbok
irreferi għat-taqsima “Kif nista’ naċċessa s-sistema?” tal-paġna web tad-Deċiżjonijiet Doganali tas-sit
web tad-DĠ TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en.

5.7.4.3 Applikazzjoni Nazzjonali
Sabiex taqbad mal-applikazzjonijiet nazzjonali, jekk jogħġbok irreferi għall-awtoritajiet nazzjonali
tiegħek.

5.8 TIP TA’ AWTORIZZAZZJONIJIET
L-awtorizzazzjonijiet li jistgħu jingħataw permezz tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali ġew
ikklassifikati f’ħames gruppi – skont it-tip tagħhom.
Għal kull tip ta’ awtorizzazzjoni jiġi assenjat kodiċi tat-tip uniku. Tabella 7 telenka dawn il-kodiċijiet u rraggruppamenti tal-awtorizzazzjonijiet.

Tip ta’ Awtorizzazzjoni

Kodiċi

Tqegħid ta’ Merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju
Awtorizzazzjoni biex issir dikjarazzjoni doganali permezz ta’ dħul ta’ data fir-rekords taddikjarant, inkluż għall-proċedura ta’ esportazzjoni

EIR

Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat

CCL

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ssimplifikata

SDE

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ piżatur awtorizzat tal-banana

AWB

Awtorizzazzjoni għal awtovalutazzjoni

SAS

Awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin temporanju

TST

Proċeduri Speċjali
Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali talmerkanzija

Tip 1

CW1

Tip 2

CW2

Privata

CWP

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar attiv

IPO

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar passiv

OPO

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu aħħari

EUS

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-aċċettazzjoni temporanja

TEA

Tranżitu
Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

ACE

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għall-operazzjoni TIR

ACT

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

ACR

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat

ACP
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Kodiċi

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali

SSE

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni tat-tranżitu b’sett tad-data mnaqqas

TRD

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument elettroniku tat-trasport bħala dikjarazzjoni doganali

ETD

Servizz Regolari tat-Trasport Marittimu
Awtorizzazzjoni biex jiġu stabbiliti servizzi regolari tat-trasport marittimu
Applikazzjonijiet oħra

RSS

2

Awtorizzazzjoni għall-għoti ta’ garanzija komprensiva, inkluż il-possibilità ta’ tnaqqis jew ta’
eżoneru

CGU

Awtorizzazzjoni ta’ differiment tal-pagament

DPO

Awtorizzazzjoni għas-simplifikazzjoni tad-determinazzjoni tal-ammonti li huma parti mill-valur
doganali tal-merkanzija.

CVA

Tabella 7 Kodiċjiet tat-Tipi ta’ Awtorizzazzjoni

5.9 DEĊIŻJONIJIET TA’ STAT MEMBRU WIEĦED U TA’ DIVERSI
STATI MEMBRI
Kif definit fit-Taqsima 5.5, deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed hija deċiżjoni li għandha impatt fi Stat
Membru wieħed biss, filwaqt li deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri hija deċiżjoni li għandha impatt f’iktar
minn Stat Membru wieħed. Dawn iż-żewġ parametri huma bbażati fuq l-element tad-data “Validità
Ġeografika” definit fl-Anness A tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
Id-definizzjoni ta’ dan l-element tad-data hija din li ġejja:
Titolu I, element tad-data 1/4

Kodiċi: 1x

Validità ġeografika – l-Unjoni

Il-kodiċi tal-pajjiż: 99x

Tabella 8 - Definizzjoni tal-element tad-data “Validità ġeografika – l-Unjoni”

Fejn il-valuri possibbli tal-kodiċi huma dawn li ġejjin:
1
2
3

Applikazzjoni jew awtorizzazzjoni li hija valida fl-Istati Membri kollha;
Applikazzjoni jew awtorizzazzjoni li hija limitata għal ċerti Stati Membri;
Applikazzjoni jew awtorizzazzjoni li hija limitata għal Stati Membru wieħed.

B’dan, il-kodiċi 1 u l-kodiċi 2 huma għad-deċiżjonijiet ta’ diversi Stati Membri u l-kodiċi 3 huwa għaddeċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed.
Speċifikament, għall-kodiċi 2 (Applikazzjoni jew awtorizzazzjoni li hija limitata għal ċerti Stati Membri) lIstati Membri kollha, li fihom huwa maħsub li d-deċiżjoni tkun valida, iridu jiġu elenkati b’mod espliċitu
mill-applikant fl-applikazzjoni.

2

Magħrufa wkoll bħala applikazzjonijiet tal-“Proċess Standard”, notevolment fil-proċessi tal-attivitajiet imsemmija fit-taqsima
5.1.3
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5.10 ATTIVITÀ
L-attività relatata mad-Deċiżjonijiet Doganali tista’ tinqasam f’żewġ fażijiet ewlenin:
1. Għoti tal-Awtorizzazzjoni, li tibda meta applikazzjoni għal deċiżjoni doganali tiġi sottomessa
minn negozjant jew minn wieħed mir-rappreżentanti tiegħu. Il-fażi tinkludi notevolment ilkonsultazzjoni mal-Istat Membru involut u tintemm f’wieħed mill-każijiet li ġejjin:
• L-applikazzjoni tiġi miċħuda (jiġifieri l-applikazzjoni ma tiġix aċċettata);
• L-applikazzjoni tiġi rtirata;
• L-awtorizzazzjoni tingħata;
• L-awtorizzazzjoni ma tingħatax.
2. Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, li tibda kif tingħata l-awtorizzazzjoni. L-awtorizzazzjoni tkompli
tapplika u tista’ tiġi aġġornata f’diversi modi. It-tieni fażi tintemm meta l-awtorizzazzjoni ma
tibqax valida.

Illustrazzjoni 8 Proċess ta’ livell għoli tal-Attività relatata mad-Deċiżjonijiet Doganali

5.10.1

GĦOTI TAL-AWTORIZZAZZJONI

Sabiex tingħata awtorizzazzjoni, l-applikazzjoni trid tgħaddi minn żewġ proċessi ewlenin:
-

Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni;

-

Teħid ta’ Deċiżjoni.

L-ewwel wieħed (Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni) għandu l-għan li jivverifika li l-ewwel sensiela ta’
kundizzjonijiet (il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni) jkunu vvalidati. Meta l-kundizzjonijiet kollha għallaċċettazzjoni jkunu pożittivi, tibda l-fażi li jmiss. L-ewwel pass jista’ jdum sa 30 ġurnata (l-Art. 22(2) talKDU) (li jista’ jiġi estiż bi ftit fil-każ li l-awtoritajiet doganali jikkuntattjaw lin-negozjant biex jiksbu iktar
informazzjoni).
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Matul it-tieni fażi – Teħid ta’ Deċiżjoni, l-uffiċjal doganali se jwettaq analiżi iktar bir-reqqa talapplikazzjoni u se jkompli jikkontrolla jekk l-applikant jissodisfax il-kundizzjonijiet u l-kriterji biex
tingħata l-awtorizzazzjoni.
Sabiex tagħmel dan, l-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiettista’ teħtieġ l-għajnuna tal-awtoritajiet
tal-Istati Membri involuti u/jew li titlob informazzjoni addizzjonali lin-negozjant. Għalhekk hija prevista lkomunikazzjoni ma’ dawk il-partijiet ikkonċernati. Min-naħa l-oħra, l-applikant jista’ jissottometti xi
aġġustamenti għall-applikazzjoni tiegħu jew tagħha sabiex jgħin lill-uffiċjal doganali jieħu deċiżjoni. Ittieni fażi ddum bejn 30 u 120 ġurnata (l-Art. 22(2) tal-KDU) (skont it-tip ta’ awtorizzazzjoni) u tista’ tiġi
estiża b’kundizzjonijiet speċifiċi.

5.10.2

ĠESTJONI TAL-AWTORIZZAZZJONI

Illustrazzjoni 9 L-azzjonijiet li jridu jitwettqu meta tingħata awtorizzazzjoni

Meta tingħata awtorizzazzjoni lil negozjant, xorta jistgħu jitwettqu azzjonijiet ulterjuri fuq dik lawtorizzazzjoni:
-

Tagħmel xejn: l-awtorizzazzjoni hija tajba u tista’ tibqa’ attiva;

-

Emenda tad-deċiżjoni, li għandha l-għan li taġġorna element tad-data wieħed jew iktar talawtorizzazzjoni (l-Art. 22 tal-KDU, 23 tal-KDU, 28 tal-KDU, u 10 tal-AI);

-

Sospensjoni tad-deċiżjoni matul ċertu perjodu, li matulu din ma tibqax valida (l-Art. 16 tal-AD, 17
tal-AD, 18 tal-AD, 6 tal-KDU, u 10 tal-AI);

-

Rivalutazzjoni tad-deċiżjoni, li għandha l-għan li tivverifika li l-awtorizzazzjoni mogħtija għadha
tissodisfa l-kundizzjonijiet u l-kriterji inizjali (l-Art. 15 tal-AD);

-

Annullament tad-deċiżjoni, li permezz tagħha d-deċiżjoni ma tkunx tistax tkompli tintuża –
daqslikieku din qatt ma eżistiet (l-Art. 23 tal-KDU, 27 tal-KDU, u 10 tal-AI);

-

Revoka tad-deċiżjoni, li permezz tagħha d-deċiżjoni ma tkunx tista’ tkompli tintuża – iżda
jinżamm rendikont tagħha (l-Art. 22 tal-KDU, 23 tal-KDU, 28 tal-KDU, 16 tal-AD, 18 tal-AD, 10
tal-AI, 15 tal-AI, u 259 tal-AI).
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NOTIFIKA LILL-ISTATI MEMBRI INVOLUTI

Ċerti awtorizzazzjonijiet jinvolvu iktar minn Stat Membru wieħed. Dawk l-Istati Membri involuti jiġu
determinati mas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali, abbażi talvalidità ġeografika mitluba mill-applikant.
L-Istat Membru potenzjali involut jista’ jiġi kkonsultat mill-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet qabel
ma tagħti d-deċiżjoni (l-Art. 14 tal-AI). Barra dan, il-lista ta’ Stati Membru involuti effettivament (jiġifieri
li se tingħata mill-uffiċjal doganali) xorta se jiġu notifikati dwar l-għoti ta’ kwalunkwe awtorizzazzjoni li
huma involuta fiha.
Meta tingħata l-awtorizzazzjoni, l-Istat Membru involut jenħtieġ ikun informat meta tfeġġ kwalunkwe
bidla f’waħda mill-awtorizzazzjonijiet li huma involuti fiha. Għalhekk, matul kull proċess li jimplika bidla
tal-istatus ta’ awtorizzazzjoni u/jew bidla fid-data li tikkomponi awtorizzazzjoni, l-Istat Membru involut
jiġu infurmati awtomatikament dwar l-aġġornamenti.

5.11 MIGRAZZJONI TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET EŻISTENTI
Billi ebda verżjoni bbażata fuq il-karti tal-applikazzjonijiet u tal-awtorizzazzjoni ma tista’ tiġi ttrattata
mid-data tad-dħul fil-produzzjoni tas-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali, l-awtorizzazzjonijiet eżistenti
jridu jiġu trasferiti.
Jekk l-awtorizzazzjoni tkun inħarġet qabel l-1 ta’ Mejju 2016 u tkun ġiet rivalutata qabel l-1 ta’ Mejju
2019 (skont l-Art. 345 tal-AI u l-Art. 250(1) tal-AD). Meta xieraq, ingħatat awtorizzazzjoni ġdida li kellha
tiġi introdotta fis-sistema (l-awtorizzazzjoni rivalutata ġiet revokata). Jekk ma kinitx meħtieġa
awtorizzazzjoni ġdida, l-awtorizzazzjoni rivalutata ġiet revokata (u mhux ikkodifikata).
Jekk l-awtorizzazzjoni tkun inħarġet bejn l-1 ta’ Mejju 2016 u d-data tad-dħul fil-produzzjoni tassistema, jista’ jkun li l-awtorizzazzjoni ma jkunx fiha l-elementi tad-data kollha meħtieġa fis-sistema
(skont l-Art. 2(4) tal-AI). F’dan il-każ, l-awtoritajiet doganali jeħtieġu jitolbu l-informazzjoni nieqsa
mingħand in-negozjant qabel ma jintroduċuha fis-sistema. L-awtorizzazzjonijiet kollha se jiġu rreġistrati
fis-sistema (jekk għadhom attivi).
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6 AĊĊETTAZZJONI TAL-APPLIKAZZJONI
6.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Applikant / negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet.

6.2 ATTIVITÀ
L-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni tibda bis-sottomissjoni minn negozjant ta’ applikazzjoni għal deċiżjoni
doganali. Dan huwa l-ewwel pass li jrid jitwettaq sabiex tingħata awtorizzazzjoni.
Mill-opinjoni ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali, l-aċċettazzjoni hija mniżżla flewwel parti tal-proċess, kif muri fil-Tabella 10.

Illustrazzjoni 10 Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali

6.2.1 GĦANIJIET U FLUSS TAL-ATTIVITÀ
Malli l-applikazzjoni tiġi sottomessa u vvalidata mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali, jiġi assenjat
numru ta’ referenza tal-applikazzjoni awtomatiku u uniku lill-applikazzjoni. Dan huwa strutturat kif ġej:
[Kodiċi tal-Pajjiż][Kodiċi tat-Tip ta’ Awtorizzazzjoni][Karattri Liberi]
Eżempju: BECGUBE000001-2018-YLC2365
Bi:
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-

il-kodiċi tal-pajjiż ikun il-kodiċi ISO tal-awtorità doganali responsabbli mill-applikazzjoni, u
jikkonsisti minn żewġ karattri (fl-eżempju, “BE” għall-Belġju);

-

il-kodiċi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni kif ippreżentat fl-ewwel dokument Sistema tad-Deċiżjonijiet
Doganali – Kamp ta’ Applikazzjoni u Arkitettura (fl-eżempju: CGU, li hija għal awtorizzazzjoni
għall-użu ta’ garanzija komprensiva, li tinkludi eżoneru mill-garanzija);

-

il-karattri liberi li jiġu ġġenerati awtomatikament (massimu ta’ 29 karattru, fl-eżempju
BE000001-2018-YLC2365). B’mod awtomatiku, is-CDMS juża l-algoritmu li ġej biex
jiddetermina l-karattri liberi:
o

DTCA;

o

Sing (“-”);

o

Sena attwali;

o

Sing (“-”);

o

3 ittri aleatorji;

o

Numru inkrimentali.

Bħala għan ewlieni tal-proċess ta’ aċċettazzjoni, l-applikazzjoni mbagħad tiġi analizzata millawtoritajiet doganali u, fuq il-bażi tal-ewwel sensiela ta’ verifiki (tal-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni),
l-uffiċjal doganali se jiddetermina jekk l-applikazzjoni tistax tiġi aċċettata jew le.
Jekk l-applikazzjoni tiġi aċċettata, l-uffiċjal doganali se jkompli bl-analiżi billi jkompli jiddetermina jekk lapplikant u l-applikazzjoni jissodisfawx il-kriterji biex tingħata awtorizzazzjoni. Dak il-pass addizzjonali
se jiġi deskritt f’kapitolu sussegwenti (il-proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni).
Jekk l-applikazzjoni ma tiġix aċċettata, il-proċess jieqaf u n-negozjant jiġi infurmat dwar ilkundizzjonijiet li naqas milli jissodisfa. Dan xorta waħda jista’ jissottometti applikazzjoni ġdida.

6.2.2 IL-KUNDIZZJONIJIET GĦALL-AĊĊETTAZZJONI
Kif imsemmi hawn fuq, l-awtoritajiet doganali se jwettqu diversi verifiki biex jaċċettaw l-applikazzjoni.
Barra dan, is-sistema se tivverifika awtomatikament jekk uħud mill-kundizzjonijiet humiex ivvalidati, fuq
il-bażi tal-kontenut tal-applikazzjoni.
Dawn il-verifiki se jvarjaw fuq il-bażi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni. Mhux il-verifiki kollha jridu jitwettqu għattipi kollha ta’ awtorizzazzjoni. It-Taqsima 6.3 tagħti d-dettalji tal-verifiki li jridu jitwettqu.
Meta jirreġistra jekk il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni humiex issodisfati jew le, l-uffiċjal doganali
jenħtieġ – għal kull verifika – jindika wieħed mir-riżultati li ġejjin:
Riżultat tal-Verifika
Iva
Le
Pospost
Tabella 9 Valuri possibbli għar-riżultat tal-verifika tal-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni

Bi:
-

Iva: il-verifika jidher li hija vverifikata;

-

Le: il-verifika tidher li mhix ivverifikata;
38

Gwida għall-Utenti Professjonali tal-Attività relatata madDeċiżjonijiet Doganali
Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni

-

VER: 5.00

Pospost: il-verifika la jista’ jitqies bħala pożittiva u lanqas bħala negattiva. Tista’ tkun meħtieġa
informazzjoni addizzjonali.

Il-verifiki kollha tar-riżultati jridu jitwieġbu mill-awtoritajiet doganali fi żmien 30 jum kalendarju. Wara
dan il-perjodu, l-applikazzjoni tiġi aċċettata awtomatikament b’mod passiv; anki jekk xi riżultati talverifiki li jinħadmu awtomatikament mis-sistema, bħall-istabbiliment u l-validità tal-EORI, jiġu ssettjati
bħala “Le”.
Barra dan jenħtieġ li jiġi nnutat li l-kundizzjonijiet kollha jridu jiġu ssodisfati biex l-applikazzjoni tiġi
aċċettata. Jekk ikun hemm anke kundizzjoni waħda biss li mhijiex issodisfata fl-aħħar tal-proċess, lapplikazzjoni ma tiġix aċċettata. Min-naħa l-oħra, għal skopijiet ta’ traċċabbiltà, ta’ min jinnota li anke
jekk l-ewwel verifika reġistrata mis-sistema jew mill-uffiċjal doganali hi negattiva, il-kundizzjonijiet
kollha għall-aċċettazzjoni jridu jiġu vverifikati mill-uffiċjal doganali sabiex in-negozjant jirċievi feedback
komplut (b’lista tal-verifiki negattivi kollha ) fil-każ li l-applikazzjoni ma tiġix aċċettata.

6.2.3 TALBA GĦAL INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI
Meta l-awtoritajiet doganali jqisu li l-applikazzjoni ma fihiex l-informazzjoni kollha meħtieġa, dawn
jistgħu jitolbu lin-negozjant jipprovdi dik l-informazzjoni addizzjonali. Din it-talba tista’ ssir darba biss.
Sabiex jagħmlu dan, l-uffiċjal doganali jenħtieġ jindika dan li ġej meta jirreġistra r-riżultati tal-kontrolli:

L-applikazzjoni fiha l-informazzjoni kollha meħtieġa:

Negattiv

Tabella 10 Riżultat tal-Kundizzjonijiet għall-Aċċettazzjoni li jrid jimtela meta tintalab informazzjoni addizzjonali

Wara dik ir-reġistrazzjoni, dan irid jindika liema verifiki jeħtieġu informazzjoni addizzjonali. In-negozjant
għalhekk se jintalab jipprovdi l-informazzjoni rilevanti f’ċertu terminu determinat mill-uffiċjal doganali
(meta jkun qed jirreġistra t-talba għal informazzjoni addizzjonali).
It-terminu għall-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni – li hija r-responsabbiltà tal-uffiċjal doganali – se jiġi
estiż b’dak it-terminu biex tiġi pprovduta l-informazzjoni addizzjonali.
Jekk in-negozjant ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fit-terminu impost fuqu, l-applikazzjoni se tiġi
miċħuda b’mod awtomatiku. Jekk dan jipprovdiha, l-awtoritajiet doganali se janalizzawha u jerġgħu
jwettqu r-riżultat tal-verifiki. Fil-każ li l-Uffiċjal Doganali ma jerġax iwieġeb għall-verifiki tar-riżultati,
wara li jkun kiseb l-informazzjoni addizzjonali mingħand in-Negozjant, l-applikazzjoni tkun
awtomatikament aċċettata b’mod passiv meta jiskadi t-terminu biex tiġi aċċettata l-applikazzjoni
(jiġifieri, 30 jum kalendarju wara d-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni).

6.2.4 IRTIRAR TAL-APPLIKAZZJONI
Ta’ min jinnota li, fi kwalunkwe mument, in-negozjant jista’ jitlob li jirtira l-applikazzjoni tiegħu. Meta lirtirar jiġi kkonfermat mis-sistema, dan ma jistax jiġi analizzat aktar mill-awtoritajiet doganali u ebda
azzjoni ulterjuri ma tkun tista’ titwettaq rigward dik l-applikazzjoni speċifika.
In-negozjant ikun liberu li japplika mill-ġdid għal awtorizzazzjoni ġdida billi jissottometti applikazzjoni
ġdida għal deċiżjoni doganali.
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6.3 FOLJA TAN-NOTI TA’ TFAKKIR: LISTA TA’ KUNDIZZJONIJIET
GĦALL-AĊĊETTAZZJONI
It-tabelli li ġejjin jelenkaw il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni li jridu jiġu verifikati, jew mill-uffiċjal
doganali jew inkella mis-sistema – fuq il-bażi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni.

Sabiex il-qarrej ikun jista’ jsib malajr il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni għal kull tip ta’ awtorizzazzjoni, iċ-ċellola
tal-lemin tan-naħa ta’ fuq ta’ kull waħda mit-tabelli li ġejjin fiha waħda jew iktar mill-informazzjoni li ġejja:
-

Kodiċi, li fih il-kodiċi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni u f’xi każijiet segwit minn karattri addizzjonali li jiddeskrivu ssitwazzjoni speċifika (eż CGU – awtorizzazzjoni għal garanzija komprensiva);

-

Simbolu

: verifiki li jridu jitwettqu mill-uffiċjal doganali (verifiki manwali);

-

Simbolu

: il-verifiki mwettqin mis-sistema (verifiki awtomatiċi).

6.3.1 TQEGĦID TA’ MERKANZIJA
TEMPORANJU

SKONT

PROĊEDURA DOGANALI

U TA’

ĦŻIN

Għat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li ġejjin, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 11 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 12.
-

Awtorizzazzjoni biex wieħed jagħmel dikjarazzjoni doganali permezz ta’ dħul ta’ data fir-rekords
tad-dikjarant, inkluż għall-proċedura tal-esportazzjoni;

-

Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat;

-

Awtorizzazzjoni għall-użu tad-dikjarazzjoni simplifikata;

-

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ piżatur awtorizzat;

-

Awtorizzazzjoni għall-awtovalutazzjoni;

-

Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħżin temporanju.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 11 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Tqegħid tal-Merkanzija Skont
Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni

Tabella 12 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Tqegħid tal-Merkanzija Skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin
Temporanju

6.3.2 PROĊEDURI SPEĊJALI
6.3.2.1 Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet
doganali tal-merkanzija

ta’

ħżin

għall-ħażna

Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 13 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 14.
-

Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-proċedura ta’ ħażna doganali talmerkanzija.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CW1, CW2, CWP

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 13 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċedura ta’ ħażna doganali

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

CW1, CW2, CWP

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni

Tabella 14 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Proċedura ta’ ħażna doganali

6.3.2.2 Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar attiv
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 15 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 16.
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Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-ipproċessar attiv.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

IPO

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 15 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

IPO

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni

L-Applikazzjoni Tiġi Sottomessa Lill-Awtorità Doganali Kompetenti Ta’ Fejn Il-Merkanzija Se Tiġi Pproċessata
Għall-Ewwel Darba
Tabella 16 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Proċessar Attiv

6.3.2.3 Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar passiv
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 17 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 18.
-

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-ipproċessar passiv.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

OPO

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 17 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Passiv
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Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

OPO

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 18 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Proċessar Passiv

6.3.2.4 Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu aħħari
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 19 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 20.
-

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu aħħari.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EUS

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 19 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Użu Aħħari

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

EUS

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
L-Applikant Japplika Fejn Il-Merkanzija Se Tintuża Għall-Ewwel Darba
Tabella 20 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Użu Aħħari

6.3.2.5 Awtorizzazzjoni għall-użu tal-aċċettazzjoni temporanja
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 21 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella22.
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Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ aċċettazzjoni temporanja.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TEA

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 21 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Aċċettazzjoni Temporanja

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

TEA

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Japplika Fejn Il-Merkanzija Se Tintuża Għall-Ewwel Darba
Tabella22 Kundizzjonijiet verifikati mis-sistema – Aċċettazzjoni Temporanja

6.3.3 TRANŻITU
6.3.3.1 Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għat-tranżitu
tal-Unjoni
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 23 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 24.
-

Awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għat-tranżitu fl-Unjoni.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACE

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
L-Applikazzjoni Tiġi Sottomessa Fl-Sm Fejn L-Operazzjonijiet Ta’ Tranżitu Fl-Unjoni Se Jintemmu
L-Applikant Se Jirċievi Regolarment Merkanzija Mqiegħda Skont Proċedura Ta’ Tranżitu Fl-Unjoni
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 23 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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ACE

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 24 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Konsenjatarju Awtorizzat

6.3.3.2 Awtorizzazzjoni
operazzjoni TIR

għall-istatus

ta’

konsenjatarju

awtorizzat

għall-

Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 25 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 26.
-

Awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għall-operazzjoni TIR.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACT

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
L-Applikazzjoni Għall-Istatus Ta’ Konsenjatarju Awtorizzat Tiġi Sottomessa Fl-Sm Fejn L-Operazzjonijiet Tir Se
Jintemmu
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 25 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat TIR

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

ACT

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 26 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – konsenjatarju Awtorizzat TIR

6.3.3.3 Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tranżitu
tal-Unjoni
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fi Tabella 27 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fi Tabella 28.
-

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tranżitu fl-Unjoni.
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Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACR

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
L-Applikazzjoni Tiġi Sottomessa Fl-Sm Fejn L-Operazzjonijiet Ta’ Tranżitu Fl-Unjoni Se Jibdew
L-Applikant Huwa Awtorizzat Juża Garanzija Komprensiva Jew Eżoneru mill-Garanzija
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 27 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatur Awtorizzat

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

ACR

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 28 Kundizzjonijiet ivverifikati mis–sistema – Konsenjatur Awtorizzat

6.3.3.4 Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 29 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 30.
-

L-awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACP

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 29 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Emittent Awtorizzat

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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ACP

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 30 Kundizzjonijiet ivverifikati mis–sistema – Emittent Awtorizzat

6.3.3.5 Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 31 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 32.
-

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SSE

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 31 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Siġilli Speċjali

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

SSE

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 32 Kundizzjonijiet verifikati mis-sistema – Siġilli Speċjali

6.3.3.6 Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni tat-tranżitu b’sett tad-data
mnaqqas
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 33 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 34.
-

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ta’ tranżitu b’sett ta’ data mnaqqas.
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Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TRD

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 33 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dikjarazzjoni ta’ Tranżitu Mnaqqsa

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

TRD

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni

Tabella 34 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Dikjarazzjoni ta’ Tranżitu Mnaqqsa

6.3.3.7 Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument elettroniku tat-trasport bħala
dikjarazzjoni doganali
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 35 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 36.
-

L-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument tat-trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni doganali.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ETD

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 35 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dokument tat-trasport elettroniku

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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ETD

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 36 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Dokument tat-trasport elettroniku

6.3.4 SERVIZZI REGOLARI TAT-TRASPORT MARITTIMU
Għat-tip ta’ awtorizzazzjoni li ġejja, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 37 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 38.
-

Awtorizzazzjoni biex jiġu stabbiliti servizzi regolari tat-trasport marittimu.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

RSS

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 37 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Servizzi Regolari tat-Trasport Marittimu

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

RSS

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni

Tabella 38 Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema – Servizzi Regolari tat-Trasport Marittimu

6.3.5 APPLIKAZZJONI OĦRA (PROĊESS STANDARD)
Għat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li ġejjin, il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
huma elenkati fit-Tabella 39 filwaqt li l-kundizzjonijiet verifikati awtomatikament mis-sistema huma
elenkati fit-Tabella 40.
-

Awtorizzazzjoni għall-għoti ta’ garanzija komprensiva, inkluż il-possibilità ta’ tnaqqis jew ta’
eżoneru;

-

Awtorizzazzjoni għal differiment tal-pagament tad-dazju pagabbli, sakemm il-permess ma
jingħatax fir-rigward ta’ operazzjoni waħda;
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Awtorizzazzjoni għas-simplifikazzjoni tad-determinazzjoni tal-ammonti li huma parti mill-valur
doganali tal-merkanzija.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU, DPO, CVA

L-Applikant Ma Japplikax Għall-Istess Skop Bħal Dak tad-Deċiżjoni Revokata Jew tad-Deċiżjoni Annullata
L-Applikazzjoni Fiha l-Informazzjoni Kollha Meħtieġa
Il-Kontijiet Ewlenin tal-Applikant għal Skopijiet Doganali Huma Miżmuma jew Huma Aċċessibbli fil-Post talAwtorità Doganali Kompetenti
L-Attivitajiet Parzjali tal-Applikant Jitwettqu fil-Post tal-Awtorità Doganali Kompetenti
Id-DTCA tikkonferma li ebda kundizzjoni oħra ma tista’ twassal għal dan ir-rifjut tal-applikazzjoni
Tabella 39 Kundizzjonijiet li jridu jiġu verifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċess Standard

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħra jistgħu jwasslu għar-rifjut tal-applikazzjoni, l-uffiċjal
doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

CGU, DPO, CVA

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant GĦandu Numru EORI Validu
L-Applikant Huwa Stabbilit Fit-Territorju Doganali tal-Unjoni
Tabella 40 Kundizzjonijiet verifikati mis-sistema – Proċess Standard
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7 TEĦID TA’ DEĊIŻJONI
7.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti / Awtoritajiet doganali kkonsultati.

7.2 ATTIVITÀ
Ladarba l-applikazzjoni tiġi aċċettata, tkun lesta biex tiġi analizzata aktar mill-awtoritajiet doganali
sabiex tkun tista’ tingħata l-awtorizzazzjoni.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali, il-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet huwa mniżżel fl-ewwel parti tal-proċess, kif muri f’Illustrazzjoni 11.

Illustrazzjoni 11 Proċess tat-Teħid tad-Deċiżjonijiet, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Sabiex tingħata awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet doganali jiġu allokati terminu, skont it-tip ta’
awtorizzazzjoni. Tabella 7 telenka t-terminu inizjali allokat, skont it-tip ta’ awtorizzazzjoni, fil-każ ta’
deċiżjoni ta’ Stat Membru wieħed.
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Terminu għat-Teħid ta’
Deċiżjoni (jiem)

Tip ta’ Awtorizzazzjoni

Tqegħid ta’ Merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju
Awtorizzazzjoni biex issir dikjarazzjoni doganali permezz ta’ dħul ta’ data
fir-rekords tad-dikjarant, inkluż għall-proċedura ta’ esportazzjoni

120

Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat

120

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ssimplifikata

120

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ piżatur awtorizzat tal-banana

30

Awtorizzazzjoni għal awtovalutazzjoni

120

Awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin temporanju

120

Proċeduri Speċjali
Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali
tal-merkanzija

60

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar attiv

30

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar passiv

30

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu aħħari

30

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-aċċettazzjoni temporanja

30

Tranżitu
Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għat-tranżitu talUnjoni

120

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għall-operazzjoni
TIR

120

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tranżitu talUnjoni

120

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat

120

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali

120

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni tat-tranżitu b’sett tad-data
mnaqqas

120

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument elettroniku tat-trasport bħala
dikjarazzjoni doganali

120

Servizz Regolari tat-Trasport Marittimu
Awtorizzazzjoni biex jiġu stabbiliti servizzi regolari tat-trasport marittimu

120

Applikazzjonijiet Oħra (Proċess Standard)
Awtorizzazzjoni għall-għoti ta’ garanzija komprensiva, inkluż il-possibilità
ta’ tnaqqis jew ta’ eżoneru

120

Awtorizzazzjoni ta’ differiment tal-pagament

120

Awtorizzazzjoni għas-simplifikazzjoni tad-determinazzjoni tal-ammonti li
huma parti mill-valur doganali tal-merkanzija.

120

Tabella 41 Terminu Inizjali għat-Teħid ta’ Deċiżjoni, skont it-tip ta’ awtorizzazzjoni (deċiżjoni ta’ Stat Membru
wieħed)
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Fil-każ ta’ deċiżjoni ta’ diversi Stati Membri, id-data ta’ skadenza hija stabbilita għal 120 jum
kalendarju, irrispettivament mit-tip ta’ awtorizzazzjoni.
Matul it-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni, u bl-istess mod bħal fil-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni talproċess tal-“Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni”, xi kundizzjonijiet u xi kriterji jridu jiġu vverifikati mill-uffiċjal
doganali tal-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet.
It-Taqsima 7.2.1 Verifika tal-Kundizzjonijiet u tal-Kriterji tindirizza l-preżentazzjoni tal-passi li jsawru
l-verifika effettiva tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji.
Minħabba li l-applikazzjoni waħidha tista’ ma tkunx biżżejjed biex tittieħed deċiżjoni dwar l-għoti talawtorizzazzjoni, l-uffiċjal doganali jista’ jiġi appoġġat minn attivitajiet awżiljarji, bħat-talba ta’
informazzjoni addizzjonali lill-applikant; jew li jiġu kkonsultati l-Istati Membri involuti fl-applikazzjoni / li
jiġu involuti fl-awtorizzazzjoni; jew sempliċiment jiġi estiż it-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni. Barra minn
hekk, matul il-pass tat-teħid tad-deċiżjonijiet, in-negozjant jista’ juri x-xewqa li jimplimenta xi
aġġustamenti fl-applikazzjoni tiegħu. Dawk l-aġġustamenti jridu jiġu ġestiti mill-awtoritajiet doganali.
It-Taqsima 7.2.2 Passi Addizzjonali tiddeskrivi l-attivitajiet awżiljarji differenti li jistgħu jitwettqu qabel
l-għoti tal-awtorizzazzjoni u l-appoġġ għall-verifika tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji.
Fl-aħħar nett, abbażi tar-riżultati tal-verifiki tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji, u r-realizzazzjoni talattivitajiet awżiljarji, l-uffiċjal doganali jkun jista’ jieħu deċiżjoni finali u jagħti, jew ma jagħtix, lawtorizzazzjoni lin-negozjant.
It-Taqsima 7.2.3 Teħid ta’ Deċiżjoni u Notifika tiddeskrivi l-passi finali li jimmiraw li jagħtu lawtorizzazzjoni li tiġi notifikata lill-applikant (li jsir id-detentur tad-deċiżjoni) u lill-Istati Membri involuti.
Fi kwalunkwe mument, in-negozjant jista’ juri x-xewqa li jikkanċella t-talba tiegħu għal deċiżjoni
doganali.
It-Taqsima 7.2.4 Irtirar tal-Applikazzjoni tispjega fil-qosor il-proċess tal-irtirar ta’ applikazzjoni.
Illustrazzjoni 12 tippreżenta l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni, kif
deskritt hawn fuq.

Illustrazzjoni 12 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

7.2.1 VERIFIKA TAL-KUNDIZZJONIJIET U TAL-KRITERJI
Il-verifika tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji mill-uffiċjal doganali ġeneralment issegwi l-istess mudell:
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-

Xi kundizzjonijiet jiġu vverifikati mis-sistema (verifiki awtomatiċi);

-

Xi kundizzjonijiet jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali (verifiki manwali);

-

Abbażi tar-riżultati, l-uffiċjal doganali jiddeċiedi jekk humiex meħtieġa passi addizzjonali (ara fitTaqsima 7.2.2). Jekk tal-anqas jitwettaq pass addizzjonali wieħed, l-uffiċjal doganali jibda lverifika tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji tiegħu mill-ġdid (mat-tlestija ta’ dawk il-passi).

Is-subtaqsimiet li ġejjin jispjegaw il-verifiki differenti li jridu jitwettqu – abbażi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni.
Ta’ min jinnota li – barra mid-dipendenza fuq it-tip ta’ awtorizzazzjoni – il-lista tal-kundizzjonijiet u talkriterji li jridu jiġu vverifikati tiddependi wkoll fuq jekk l-applikant huwiex detentur ta’ awtorizzazzjoni
AEO jew le.
Is-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali tista’ tivverifika b’mod awtomatiku jekk l-applikant huwiex
detentur ta’ tali awtorizzazzjoni abbażi tan-numru EORI tal-applikant.

Sabiex ikun faċli għall-qarrej li jirkupra malajr il-kundizzjonijiet u l-kriterji għal kull tip ta’ awtorizzazzjoni, ilkaxxa ta’ fuq nett fuq in-naħa tal-lemin ta’ kull waħda mit-tabelli li ġejjin fiha waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
-

Kodiċi, li fiha l-kodiċi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni u f’xi każijiet segwita minn karattri addizzjonali li jiddeskrivu
s-sitwazzjoni speċifika (eż. CGU-30 – awtorizzazzjoni għal garanzija komprensiva, b’livell ta’ tnaqqis ta’
30 %);

-

Simbolu

: verifiki li jridu jitwettqu mill-uffiċjal doganali (verifiki manwali);

-

Simbolu

: verifiki mwettqa mis-sistema (verifiki awtomatiċi);

-

Simbolu

(ċertifikat aħmar): tindika li l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO;

-

Simbolu

(ċertifikat blu skur): tindika li l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO;

-

Simbolu
(ċertifikat griż ċar): tindika li l-verifiki jridu jitwettqu irrispettivament minn jekk l-applikant
huwiex detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO jew le.

Barra minn hekk, meta r-riżultat ta’ verifika speċifika jimplika l-verifika ta’ kundizzjoni waħda jew aktar, tiġi
indikata referenza għall-verifika awżiljarja fit-tabella, flimkien mal-kundizzjoni inkwistjoni. Ir-referenza ssegwi lmudell “AUX-...” fejn l-ellissi (“...”) tiġi sostitwita minn kodiċi uniku.
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7.2.1.1 Tqegħid ta’ Merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju
7.2.1.1.1

Awtorizzazzjoni biex issir dikjarazzjoni doganali permezz ta’ dħul ta’ data fir-rekords taddikjarant, inkluż għall-proċedura ta’ esportazzjoni

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EIR

L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
Il-proċedura msemmija tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, għall-ħażna doganali, għall-aċċettazzjoni
temporanja, għall-użu aħħari, għall-ipproċessar attiv, għall-ipproċessar passiv, għall-esportazzjoni jew għarriesportazzjoni
L-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali huwa meħtieġ għal proċedura speċjali kif
imsemmi fl-Artikolu 181 AD
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 42 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dħul fir-rekords tad-dikjarant – LApplikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EIR

Il-proċedura msemmija tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, għall-ħażna doganali, għall-aċċettazzjoni
temporanja, għall-użu aħħari, għall-ipproċessar attiv, għall-ipproċessar passiv, għall-esportazzjoni jew għarriesportazzjoni
L-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali huwa meħtieġ għal proċedura speċjali kif
imsemmi fl-Artikolu 181 AD
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 43 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dħul fir-rekords tad-dikjarant – LApplikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat

Iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CCL

Il-proċedura msemmija tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, għall-ħażna doganali, għall-aċċettazzjoni
temporanja, għall-użu aħħari, għall-ipproċessar attiv, għall-ipproċessar passiv, għall-esportazzjoni jew għarriesportazzjoni
Id-dikjarazzjoni doganali tieħu l-forma ta’ EIDR u l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 150 AD jiġu ssodisfati
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 44 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Żdoganar Ċentralizzat

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

CCL

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-Applikant Hu Detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF
Tabella 45 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mis-sistema – Żdoganar Ċentralizzat

Kif nistgħu naraw, awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF hawn hija prerekwiżit li għandu jingħata
awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat. Għalhekk, il-verifiki umani huma indipendenti minn din issitwazzjoni u r-riżultat ta’ din il-verifika tas-sistema se jitqies meta l-uffiċjal doganali jieħu d-deċiżjoni
finali tiegħu.

7.2.1.1.3

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ssimplifikata

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SDE

L-impjegat tal-applikant jew tad-detentur huma konxji mill-ħtieġa li l-awtorità doganali tiġi infurmata dwar iddiffikultajiet tal-konformità
Il-proċeduri għal-liċenzji u għall-awtorizzazzjonijiet tal-applikant/tad-detentur huma xierqa
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
Il-proċeduri stabbiliti għall-amministrazzjoni ta’ liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni fejn applikabbli
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 46 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dikjarazzjoni Simplifikata – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF
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Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SDE

Mhux applikabbli
Tabella 47 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dikjarazzjoni Simplifikata – L-Applikant
hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

7.2.1.1.4

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ piżatur awtorizzat tal-banana

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

AWB

L-applikant iżomm rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli effettivi
L-applikant għandu għad-dispożizzjoni tiegħu tagħmir tal-użin xieraq
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-użin
L-applikant huwa involut fl-importazzjoni, fil-ġarr, fil-ħżin jew fl-immaniġġjar tal-banana friska
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 48 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Piżatur Awtorizzat tal-Banana – LApplikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

AWB

L-applikant għandu għad-dispożizzjoni tiegħu tagħmir tal-użin xieraq
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-użin
L-applikant huwa involut fl-importazzjoni, fil-ġarr, fil-ħżin jew fl-immaniġġjar tal-banana friska
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 49 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Piżatur Awtorizzat tal-Banana – LApplikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Awtorizzazzjoni għal awtovalutazzjoni

Iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SAS

Il-proċedura msemmija tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera, għall-ħażna doganali, għall-aċċettazzjoni
temporanja, għall-użu aħħari, għall-ipproċessar attiv, għall-ipproċessar passiv, għall-esportazzjoni jew għarriesportazzjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 50 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Awtovalutazzjoni

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

SAS

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-applikant hu Detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF
Tabella 51 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mis-sistema – Awtovalutazzjoni

Kif nistgħu naraw, awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF hawn hija prerekwiżit li għandu jingħata
awtorizzazzjoni għal awtovalutazzjoni. Għalhekk, il-verifiki umani huma indipendenti minn din issitwazzjoni u r-riżultat ta’ din il-verifika tas-sistema se jitqies meta l-uffiċjal doganali jieħu d-deċiżjoni
finali tiegħu.
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Awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin temporanju

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
L-applikazzjoni qiegħda għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ postijiet oħrajn

TST
AUX-TST-A

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-operazzjonijiet
L-applikant iżomm rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli effettivi
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 52 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħżina temporanju – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
L-applikazzjoni qiegħda għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ postijiet oħrajn

TST
AUX-TST-A

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 53 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħżin temporanju – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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AUX-TST-A – Verifika awżiljarja għal ħżin temporanju A: irrispettivament minn jekk l-applikant huwiex
detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, il-verifika li ġejja trid titwettaq jekk ir-riżultat tal“Applikazzjoni qiegħda għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ postijiet oħra” jkun “Iva”:
TST-A

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
L-applikazzjoni hija talba għaċ-ċaqliq ta’ merkanzija bejn faċilitajiet ta’ ħżin temporanju differenti

AUX-TST-B

Tabella 54 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħżin Temporanju – L-Applikazzjoni
qiegħda għall-Awtorizzazzjoni tal-Użu ta’ Postijiet Oħra

AUX-TST-B – Verifika awżiljarja għal ħżin temporanju B: irrispettivament minn jekk l-applikant huwiex
detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, trid titwettaq il-verifika li ġejja jekk ir-riżultat tal“Applikazzjoni hija talba għaċ-ċaqliq ta’ merkanzija bejn faċilitajiet ta’ ħżin temporanju
differenti” jkun “Iva”:
TST-B

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
Iċ-ċaqliq ta’ merkanzija ma jżidx ir-riskju ta’ frodi

Tabella 55 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħżin Temporanju – l-Applikazzjoni hija
Talba għaċ-Ċaqliq ta’ Merkanzija bejn Faċilitajiet ta’ Ħżin Temporanju Differenti

7.2.1.2 Proċeduri Speċjali
7.2.1.2.1

Awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali tal-merkanzija

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CW1, CW2, CWP

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-applikant iżomm rekords xierqa f’forma approvata mill-awtoritajiet doganali
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-operazzjonijiet
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 56 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħażna Doganali – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CW1, CW2, CWP

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 57 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Ħażna Doganali – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
7.2.1.2.2

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar attiv

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

IPO

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-prodotti pproċessati rriżultaw mill-ipproċessar ta’ merkanzija mqiegħda skont
proċedura ta’ pproċessar huma speċifikati
Il-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-ipproċessar attiv għandhom jiġu eżaminati

AUX-IPO-ECO

L-użu tal-proċedura ma jistax jirriżulta f’evażjoni mill-effett tar-regoli rigward l-oriġini u r-restrizzjonijiet kwantitattivi
applikabbli għall-merkanzija importata
Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-kundizzjonijiet għall-użu tal-oġġetti ekwivalenti huma ssodisfati huma speċifikati
AUX-IPO-A

Aċċessorji tal-produzzjoni kkonċernati
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda talawtorizzazzjoni

Tabella 58 Kundizzjonijiet li għandhom jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

IPO

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni huwa ddeterminat f’konformità mal-Artikolu 86(3) tal-KDU

AUX-IPO-B

Tabella 59 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF
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Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

IPO

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-prodotti pproċessati rriżultaw mill-ipproċessar ta’ merkanzija mqiegħda skont
proċedura ta’ pproċessar huma speċifikati
Il-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-ipproċessar attiv għandhom jiġu eżaminati

AUX-IPO-ECO

L-użu tal-proċedura ma jistax jirriżulta f’evażjoni mill-effett tar-regoli rigward l-oriġini u r-restrizzjonijiet kwantitattivi
applikabbli għall-merkanzija importata
Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-kundizzjonijiet għall-użu tal-oġġetti ekwivalenti huma ssodisfati huma speċifikati
AUX-IPO-A

Aċċessorji tal-produzzjoni kkonċernati
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda talawtorizzazzjoni

Tabella 60 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

IPO

Kundizzjonijiet ivverifikati mis-sistema
L-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni huwa ddeterminat f’konformità mal-Artikolu 86(3) talKDU

AUX-IPO-B

Tabella 61 Kundizzjonijiet li għandhom jiġu vverifikati mis-sistema – Proċessar Attiv – L-Applikant hu detentur ta’
Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

AUX-IPO-A – Verifika Awżiljarja għall-Ipproċessar Attiv A: irrispettivament minn jekk l-applikant
huwiex detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, trid titwettaq il-verifika li ġejja jekk ir-riżultat tal“Aċċessorji tal-produzzjoni kkonċernati” jkun “Iva”:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

IPO

Proċessar attiv jista’ jingħata għall-aċċessorji tal-produzzjoni
Tabella 62 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv – Verifika awżiljarja B

AUX-IPO-B – Verifika Awżiljarja għall-Ipproċessar Attiv B: irrispettivament minn jekk l-applikant huwiex
detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, trid titwettaq il-verifika li ġejja jekk ir-riżultat tal“Ammont ta’ dazju tal-importazzjoni jiġi ddeterminat f’konformità mal-Artikolu 86(3) tal-KDU”
jkun “Iva”:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

IPO

Il-merkanzija ma tkunx tista’ tiġi ekonomikament irrestawrata wara l-ipproċessar għad-deskrizzjoni jew għall-istat li
kienet fih meta tqiegħdet skont il-proċedura
Tabella 63 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Attiv – Verifika awżiljarja B
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AUX-IPO-ECO – Verifika Awżiljarja għall-Ipproċessar Attiv fir-rigward tal-Kundizzjonijiet Ekonomiċi:
meta l-uffiċjal doganali jirreġistra li l-kundizzjonijiet ekonomiċi jridu jiġu vverifikati aktar, in-negozjant jiġi
infurmat awtomatikament b’dan.
Imbagħad, l-uffiċjal doganali jikkomunika mal-Kummissjoni3. Il-Grupp ta’ Esperti Doganali talKummissjoni Ewropea jiddeċiedi dwar jekk ilkundizzjonijiet
ekonomiċi
jkunux
ġew
issodisfati u jikkomunika dak ir-riżultat lilluffiċjal doganali li jirreġistra r-riżultat fisIt-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni jista’ jiġi
estiż b’perjodu massimu ta’ sena biex il-Grupp ta’
sistema.
Esperti

Doganali

jiddeċiedi

dwar

Sabiex ma jinqabżux l-iskadenzi, l-uffiċjal
kundizzjonijiet ekonomiċi ġewx issodisfati.
doganali,
qabel
ma
jikkomunika
lillKummissjoni dwar il-ħtieġa li jiġu vverifikati lkundizzjonijiet ekonomiċi, jirreġistra jekk hijiex
meħtieġa estensjoni tat-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni.
7.2.1.2.3

jekk

il-

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar passiv

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
OPO

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-prodotti pproċessati rriżultaw mill-ipproċessar ta’ merkanzija mqiegħda skont
proċedura ta’ pproċessar huma speċifikati
Il-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-ipproċessar passiv għandhom jiġu eżaminati

AUX-OPO-ECO

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-kundizzjonijiet għall-użu tal-oġġetti ekwivalenti huma ssodisfati huma speċifikati
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 64 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Passiv – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

3

Il-komunikazzjoni mal-Kummissjoni titlesta permezz ta’ mezzi differenti mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali.
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Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
OPO

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-prodotti pproċessati rriżultaw mill-ipproċessar ta’ merkanzija mqiegħda skont
proċedura ta’ pproċessar huma speċifikati
AUX-OPO-ECO

Il-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-ipproċessar passiv għandhom jiġu eżaminati

Il-miżuri biex jiġi stabbilit li l-kundizzjonijiet għall-użu tal-oġġetti ekwivalenti huma ssodisfati huma speċifikati
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 65 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Proċessar Passiv – L-applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

AUX-OPO-ECO – Verifika Awżiljarja għall-Ipproċessar Passiv fir-rigward tal-Kundizzjonijiet Ekonomiċi:
meta l-uffiċjal doganali jirreġistra li l-kundizzjonijiet ekonomiċi jridu jiġu vverifikati aktar, in-negozjant jiġi
infurmat awtomatikament b’dan.
Imbagħad, l-uffiċjal doganali jikkomunika mal-Kummissjoni4. Il-Grupp ta’ Esperti Doganali talKummissjoni Ewropea jiddeċiedi dwar jekk ilkundizzjonijiet
ekonomiċi
jkunux
ġew
issodisfati u jikkomunika dak ir-riżultat lilluffiċjal doganali li jirreġistra r-riżultat fisIt-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni jista’ jiġi
estiż b’perjodu massimu ta’ sena biex il-Grupp ta’
sistema.
Esperti

Doganali

jiddeċiedi

dwar

Sabiex ma jinqabżux l-iskadenzi, l-uffiċjal
kundizzjonijiet ekonomiċi ġewx issodisfati.
doganali,
qabel
ma
jikkomunika
lillKummissjoni dwar il-ħtieġa li jiġu vverifikati lkundizzjonijiet ekonomiċi, jirreġistra jekk hijiex
meħtieġa estensjoni tat-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni.

4

Il-komunikazzjoni mal-Kummissjoni titlesta permezz ta’ mezzi differenti mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali.
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Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu aħħari

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EUS

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-applikant iżomm rekords xierqa f’forma approvata mill-awtoritajiet doganali
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-operazzjonijiet
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 66 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Użu Aħħari – L-Applikant mhux detentur
ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

EUS

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 67 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Użu Aħħari – L-Applikant hu detentur ta’
Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Awtorizzazzjoni għall-użu tal-aċċettazzjoni temporanja

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TEA

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-applikant iżomm rekords xierqa f’forma approvata mill-awtoritajiet doganali
L-applikant jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-operazzjonijiet
L-applikant juża l-merkanzija jew jieħu ħsieb l-użu tagħha jew iwettaq operazzjonijiet ta’ proċessar fuq ilmerkanzija jew jieħu ħsieb li dawn jitwettqu fuqha
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 68 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Aċċettazzjoni Temporanja – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TEA

L-awtoritajiet doganali huma kapaċi jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr arranġamenti amministrattivi
sproporzjonati
L-applikant għandu garanzija
L-applikant juża l-merkanzija jew jieħu ħsieb l-użu tagħha jew iwettaq operazzjonijiet ta’ proċessar fuq ilmerkanzija jew jieħu ħsieb li dawn jitwettqu fuqha
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 69 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Aċċettazzjoni Temporanja – L-Applikant
hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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VER: 5.00

7.2.1.3 Tranżitu
7.2.1.3.1

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACE

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant regolarment jirċievi merkanzija li tkun tqiegħdet skont proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 70 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACE

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant regolarment jirċievi merkanzija li tkun tqiegħdet skont proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 71 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat – L-Applikant
hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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7.2.1.3.2
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Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatarju awtorizzat għall-operazzjoni TIR

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACT

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant/id-detentur regolarment jirċievi merkanzija mċaqalqa f’operazzjoni TIR u li d-DTCA tagħha jkollha
għaliex temmen li ma tistax tissodisfa l-obbligi
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 72 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat TIR – LApplikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACT

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant/id-detentur regolarment jirċievi merkanzija mċaqalqa f’operazzjoni TIR u li d-DTCA tagħha jkollha
għaliex temmen li ma tistax tissodisfa l-obbligi
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 73 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatarju Awtorizzat TIR – LApplikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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7.2.1.3.3

VER: 5.00

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACR

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 74 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatur Awtorizzat – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACR

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 75 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Konsenjatur Awtorizzat – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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7.2.1.3.4

VER: 5.00

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACP

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 76 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Emittent Awtorizzat – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ACP

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 77 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Emittent Awtorizzat – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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VER: 5.00

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SSE

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
Is-siġilli jistgħu jiġu approvati
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 78 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Siġilli Speċjali – L-Applikant mhux
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

SSE

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
Is-siġilli jistgħu jiġu approvati
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 79 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Siġilli Speċjali – L-Applikant hu detentur
ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni tat-tranżitu b’sett tad-data mnaqqas

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TRD

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 80 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Sett tad-Data ta’ Tranżitu Mnaqqas – Lapplikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

TRD

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 81 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Sett tad-Data ta’ Tranżitu Mnaqqas – LApplikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument elettroniku tat-trasport bħala dikjarazzjoni doganali

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ETD

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jopera numru sinifikanti ta’ titjiriet/vjaġġi ġewwa l-Unjoni
Id-dettalji tad-dokument tat-trasport elettroniku huma disponibbli
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant juri livell għoli ta’ kontroll tal-operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-merkanzija, permezz ta’ sistema ta’
ġestjoni tar-rekords kummerċjali u, fejn xieraq, tat-trasport, li tippermetti li jsiru kontrolli doganali xierqa
L-applikant juri standards ta’ kompetenza prattiċi jew kwalifiki professjonali relatati direttament mal-attività
mwettqa
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 82 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dokument tat-trasport elettroniku – LApplikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

ETD

L-applikant/id-detentur juża l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni b’mod regolari
Id-DTCA kapaċi jissorveljaw il-proċedura u jwettqu kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat
L-applikant jopera numru sinifikanti ta’ titjiriet/vjaġġi ġewwa l-Unjoni
Id-dettalji tad-dokument tat-trasport elettroniku huma disponibbli
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 83 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Dokument tat-trasport elettroniku – LApplikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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7.2.1.4 Servizzi Regolari tat-Trasport Marittimu
7.2.1.4.1

Awtorizzazzjoni biex jiġu stabbiliti servizzi regolari tat-trasport marittimu

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

RSS

L-applikant iwiegħed li ma jsir ebda trasbord ta’ merkanzija fuq ir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li ma jsirux waqfiet f’żoni liberi ta’ portijiet tal-Unjoni fuq ir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li ma ssir ebda waqfa f’port barra mit-territorju doganali tal-Unjoni fir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li jirreġistra l-ismijiet tal-bastimenti assenjati lill-RSS, l-ewwel port fejn il-bastiment jibda loperazzjoni tiegħu bħala RSS u l-portijiet tal-Waqfa
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iwiegħed li juża s-servizz għall-bastimenti li jkun irreġistra għal dak il-għan
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 84 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Servizzi Regolari tat-Trasport Marittimu
– L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

RSS

L-applikant iwiegħed li ma jsir ebda trasbord ta’ merkanzija fuq ir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li ma jsirux waqfiet f’żoni liberi ta’ portijiet tal-Unjoni fuq ir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li ma ssir ebda waqfa f’port barra mit-territorju doganali tal-Unjoni fir-rotot tal-RSS
L-applikant iwiegħed li jirreġistra l-ismijiet tal-bastimenti assenjati lill-RSS, l-ewwel port fejn il-bastiment jibda loperazzjoni tiegħu bħala RSS u l-portijiet tal-Waqfa
L-applikant iwiegħed li juża s-servizz għall-bastimenti li jkun irreġistra għal dak il-għan
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 85 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Servizzi Regolari tat-Trasport
Marittimu– L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEOC jew AEOF

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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7.2.1.5 Applikazzjonijiet Oħra (Proċess Standard)
7.2.1.5.1

Awtorizzazzjoni għall-għoti ta’ garanzija komprensiva, inkluż il-possibilità ta’ tnaqqis jew ta’
eżoneru

Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li għandhom jiġu vvalutati għal awtorizzazzjoni għall-għoti ta’ garanzija
komprensiva jiddependu fuq it-tip ta’ djun doganali msemmija fl-applikazzjoni kif ukoll il-livell ta’ tnaqqis
mitlub għal kull wieħed minn dawn it-tipi.
Ta’ min jinnota li mhux il-livelli kollha ta’ tnaqqis jistgħu jintalbu għat-tipi kollha ta’ djun doganali. Ittabella li ġejja tindika l-immappjar possibbli:
Djun Doganali

Livell ta’ garanzija
referenza)

Djun Doganali Eżistenti

(%

ta’

ammont

ta’

100 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
(Ebda tnaqqis)
30 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
100 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
(Ebda tnaqqis)

Djun Doganali Potenzjali

50 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
30 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
0 % tal-parti rilevanti tal-ammont ta’ referenza
(Eżoneru mill-Garanzija)

Tabella 86 Livelli ta’ garanzija li jistgħu jintalbu, abbażi tat-tip ta’ djun doganali

Meta ma jintalab ebda tnaqqis, għal kwalunkwe tip ta’ dejn, u meta l-applikant mhux detentur ta’
awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-0

L-applikant huwa utent regolari tal-proċeduri doganali involuti jew għandu l-kapaċità li jissodisfa l-obbligi
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 87 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Ebda tnaqqis
(kwalunkwe dejn) – L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Meta ma jintalab ebda tnaqqis, għal kwalunkwe tip ta’ dejn, u meta l-applikant hu detentur ta’
awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
CGU-0

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali
Mhux applikabbli

Tabella 88 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Ebda tnaqqis
(kwalunkwe dejn) – L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 30 %, għad-djun doganali potenzjali, u meta l-applikant
mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-30-P

L-applikant huwa utent regolari tal-proċeduri doganali involuti jew għandu l-kapaċità li jissodisfa l-obbligi
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iżomm sistema kontabilistika li hija konsistenti mal-GAAP
L-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u d-daqs tan-negozju
L-impjegat tal-applikant jew tad-detentur huma konxji mill-ħtieġa li l-awtorità doganali tiġi infurmata dwar iddiffikultajiet tal-konformità
L-applikant mhux soġġett għal falliment
L-applikant issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu fir-rigward tad-dazji doganali, tat-taxxi u ta’ dazji oħrajn matul laħħar tliet snin
L-applikant jista’ juri kapaċità finanzjarja suffiċjenti inkluż li ma għandux assi negattivi ħlief meta jkunu koperti
L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 89 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Tnaqqis ta’
30 % (dejn potenzjali) – L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 30 %, għal kwalunkwe tip ta’ dejn doganali potenzjali, u
meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-30-P

L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 90 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – tnaqqis ta’
30 % (dejn potenzjali) – L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO
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Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 30 %, għal djun doganali eżistenti, u meta l-applikant
mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-30-E

L-applikant huwa utent regolari tal-proċeduri doganali involuti jew għandu l-kapaċità li jissodisfa l-obbligi
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iżomm sistema kontabilistika li hija konsistenti mal-GAAP
L-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u d-daqs tan-negozju
L-impjegat tal-applikant jew tad-detentur huma konxji mill-ħtieġa li l-awtorità doganali tiġi infurmata dwar iddiffikultajiet tal-konformità
L-applikant mhux soġġett għal falliment
L-applikant issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu fir-rigward tad-dazji doganali, tat-taxxi u ta’ dazji oħrajn matul laħħar tliet snin
L-applikant jista’ juri kapaċità finanzjarja suffiċjenti inkluż li ma għandux assi negattivi ħlief meta jkunu koperti
L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 91 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Tnaqqis ta’
30 % (dejn eżistenti) – L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 30 %, għal kwalunkwe tip ta’ dejn doganali eżistenti, u
meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-30-E

L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 92 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – tnaqqis ta’
30 % (dejn eżistenti) – L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 50 %, għal djun doganali potenzjali, u meta l-applikant
mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-50

L-applikant huwa utent regolari tal-proċeduri doganali involuti jew għandu l-kapaċità li jissodisfa l-obbligi
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iżomm sistema kontabilistika li hija konsistenti mal-GAAP
L-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u d-daqs tan-negozju
L-applikant mhux soġġett għal falliment
L-applikant issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu fir-rigward tad-dazji doganali, tat-taxxi u ta’ dazji oħrajn matul laħħar tliet snin
L-applikant jista’ juri kapaċità finanzjarja suffiċjenti inkluż li ma għandux assi negattivi ħlief meta jkunu koperti
L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 93 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Tnaqqis ta’
50 % (djun potenzjali) – L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

Meta jintalab tnaqqis ta’ mhux aktar minn 50 %, għal djun doganali potenzjali, u meta l-applikant hu
detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-50

L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 94 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – tnaqqis ta’
50 % (djun potenzjali) – L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Meta jintalab eżoneru mill-garanzija, għal djun doganali potenzjali, u meta l-applikant mhux
detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-W

L-applikant huwa utent regolari tal-proċeduri doganali involuti jew għandu l-kapaċità li jissodisfa l-obbligi
L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iżomm sistema kontabilistika li hija konsistenti mal-GAAP
L-applikant jagħti lill-awtorità doganali aċċess għar-rekords doganali u, fejn applikabbli, għar-rekords tat-trasport
tiegħu
L-applikant għandu sistema loġistika li tiddistingwi bejn merkanzija tal-Unjoni u merkanzija mhux tal-Unjoni
L-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u d-daqs tan-negozju
L-applikant għandu proċeduri sodisfaċenti għall-immaniġġjar ta’ liċenzji u ta’ awtorizzazzjoni u għall-arkivjar tarrekords tal-kumpanija u għall-protezzjoni kontra t-telf ta’ informazzjoni
L-impjegat tal-applikant jew tad-detentur huma konxji mill-ħtieġa li l-awtorità doganali tiġi infurmata dwar iddiffikultajiet tal-konformità
L-applikant għandu miżuri ta’ sigurtà tal-IT sabiex jipproteġu lis-sistema minn dħul mhux awtorizzat u sabiex
jipproteġu d-dokumentazzjoni tal-applikant
L-applikant mhux soġġett għal falliment
L-applikant issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu fir-rigward tad-dazji doganali, tat-taxxi u ta’ dazji oħrajn matul laħħar tliet snin
L-applikant jista’ juri kapaċità finanzjarja suffiċjenti inkluż li ma għandux assi negattivi ħlief meta jkunu koperti
L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-applikant ikollu, jekk applikabbli, proċeduri sodisfaċenti għall-ġestjoni tal-liċenzji u għall-awtorizzazzjoni relatati
mal-miżuri tal-politika kummerċjali jew mal-kummerċ tal-prodotti agrikoli
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 95 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Eżoneru millgaranzija (djun potenzjali) – L-Applikant mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.

Meta jintalab eżoneru mill-garanzija, għal djun doganali potenzjali, u meta l-applikant hu detentur
ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CGU-W

L-applikant għandu riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopri l-ammont ta’ referenza mhux kopert mill-garanzija
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 96 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Garanzija Komprensiva – Eżoneru millgaranzija (djun eżistenti) – L-Applikant hu detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO
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Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Fil-każijiet kollha hawn fuq, ma twettqet ebda verifika speċifika mis-sistema.
7.2.1.5.2

Awtorizzazzjoni għal differiment tal-pagament tad-dazju pagabbli, sakemm il-permess ma
jingħatax fir-rigward ta’ operazzjoni unika

Irrispettivament minn jekk l-applikant hux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li
ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

DPO

Garanzija hija pprovduta
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 97 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Differiment ta’ Pagament – L-Applikant
hu/mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Ma twettqet ebda verifika speċifika mis-sistema.
7.2.1.5.3

Awtorizzazzjoni għas-simplifikazzjoni tad-determinazzjoni tal-ammonti li huma parti millvalur doganali tal-merkanzija.

Meta l-applikant mhux detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CVA

L-applikant ma nstabx ħati ta’ reati kriminali serji jew ma wettaqx ksur serju ta’ leġiżlazzjoni doganali jew ta’ regoli
tat-tassazzjoni
L-applikant iżomm sistema kontabilistika li hija konsistenti mal-GAAP
L-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u d-daqs tan-negozju
L-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, fiċ-ċirkostanzi tkun tirrappreżenta spejjeż
amministrattivi sproporzjonati
Il-valur doganali determinat, mhux se jvarja b’mod sinifikanti minn dak stabbilit fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 98 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Valutazzjoni Doganali – L-Applikant
mhux detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
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Meta l-applikant hu detentur ta’ awtorizzazzjoni AEO, iridu jitwettqu l-verifiki li ġejjin:
Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali

CVA

L-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, fiċ-ċirkostanzi tkun tirrappreżenta spejjeż
amministrattivi sproporzjonati
Il-valur doganali determinat, mhux se jvarja b’mod sinifikanti minn dak stabbilit fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni
L-Uffiċjal Doganali jikkonferma li ebda raġuni oħra ma tista’ twassal għaċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni
Tabella 99 Kundizzjonijiet li jridu jiġu vverifikati mill-awtoritajiet doganali – Valutazzjoni Doganali – L-Applikant hu
detentur ta’ Awtorizzazzjoni AEO

Innota li f’każ li jkun indikat li kundizzjonijiet oħrajn jistgħu jwasslu għal ċaħda ta’ awtorizzazzjoni, luffiċjal doganali jrid jispeċifika dawn il-kundizzjonijiet.
Fil-każi kollha hawn fuq, ma twettqet ebda verifika speċifika mis-sistema.

7.2.2 PASSI ADDIZZJONALI
Matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, hemm attivitajiet awżiljarji differenti li jistgħu jitwettqu qabel
l-għoti tal-awtorizzazzjoni u l-appoġġ għall-verifika tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji. L-attivitajiet li ġejjin
jistgħu jkunu parti mill-proċess:
-

Ikkonsulta l-Istat(i) Membru/i involuti – jekk id-deċiżjoni taffettwa wkoll Stat Membru għajr lawtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet, tali Stat Membru jkun involut fil-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet. Xi Stati Membri se jiġu kkonsultati f’terminu partikolari.

-

Talb għal Informazzjoni addizzjonali – f’xi punt matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, luffiċjal doganali jista’ jirrealizza li ma għandux l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tittieħed
deċiżjoni. F’tali każ, l-uffiċjal doganali jitlob lin-negozjant l-informazzjoni addizzjonali. Innegozjant mistenni jibgħat l-informazzjoni mitluba f’terminu stabbilit mill-uffiċjal doganali. Itterminu ma jistax jaqbeż it-30 jum. L-informazzjoni addizzjonali tiġi vverifikata mill-uffiċjal
doganali, jekk l-informazzjoni tissodisfax l-aspettattivi.

-

Ġestjoni tal-aġġustamenti - Matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, in-negozjant jitħalla
jwettaq l-aġġustamenti sabiex jiżgura li l-kundizzjonijiet u l-kriterji għall-għoti talawtorizzazzjoni mitluba jiġu ssodisfati. In-negozjant jipproponi wkoll terminu, li fih jimplimenta
l-aġġustamenti. In-negozjant jista’ jimplimenta l-aġġustamenti biss meta l-uffiċjal doganali jkun
approva kemm l-aġġustamenti kif ukoll it-terminu propost. Jekk l-aġġustamenti jiġu rifjutati milluffiċjal doganali, in-negozjant ikun liberu li jissottometti proposta oħra għal aġġustamenti. LIstati Membri involuti jiġu informati wkoll dwar l-aġġustamenti. Ladarba n-negozjant jinnotifika
l-implimentazzjoni, l-uffiċjal doganali jivverifika jekk jissodisfawx l-aspettattivi.

-

Estensjoni tat-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni – jekk l-uffiċjal doganali ma jkunx jista’ jieħu
deċiżjoni fi ħdan it-terminu, jista’ jiddeċiedi li jestendi t-terminu. L-estensjoni possibbli tatterminu tvarja, u tiddependi mill-ħtiġijiet tal-uffiċjal doganali biex iwettaq l-investigazzjonijiet
dwar l-applikant. In-notifika lin-negozjant tiddependi fuq jekk tistax tfixkel l-investigazzjoni jew
le.

Dawn il-passi addizzjonali se jiġu spjegati aktar fid-dettall f’kapitoli ddedikati.

7.2.3 TEĦID TA’ DEĊIŻJONI U NOTIFIKA
Malli l-uffiċjal doganali jivverifika l-kundizzjonijiet u l-kriterji kollha u malli ma jkun jeħtieġ ebda pass
addizzjonali, huwa jirreġistra jekk ikollux il-ħsieb jieħu deċiżjoni favorevoli jew le.
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Fil-każ pożittiv, huwa jirreġistra d-dettalji kollha tal-awtorizzazzjoni mogħtija u kemm id-detentur kif
ukoll l-Istat Membru involut jiġu nnotifikati bl-awtorizzazzjoni.
Fil-każ negattiv, l-applikant jiġi infurmat dwar ir-raġunijiet tad-deċiżjoni maħsuba u jkollu d-dritt li
jesprimi l-fehma tiegħu (permezz tal-proċess tad-Dritt għas-Smigħ) li trid tiġi analizzata mill-uffiċjal
doganali. Imbagħad huwa jista’ jirrevedi l-intenzjoni tiegħu biex jieħu deċiżjoni favorevoli u – fil-każ
pożittiv – jagħti l-awtorizzazzjoni.
Meta tittieħed deċiżjoni favorevoli, id-deċiżjoni tiġi assenjata Numru ta’ Referenza tad-Deċiżjoni
awtomatiku u uniku. Dan huwa strutturat kif ġej:
[Kodiċi tal-Pajjiż][Kodiċi tat-Tip ta’ Awtorizzazzjoni][Karattri Liberi]
Eżempju: BETSTBE000001-2018-PNC2366
Bi:
-

il-kodiċi tal-pajjiż ikun il-kodiċi ISO tal-awtorità doganali responsabbli mill-applikazzjoni, u
jikkonsisti f’żewġ karattri (fl-eżempju, “BE” għall-Belġju);

-

il-kodiċi tat-tip ta’ awtorizzazzjoni (fl-eżempju TST);
il-karattri liberi li jiġu ġġenerati awtomatikament (massimu ta’ 29 karattru, fl-eżempju
BE000001-2018-PNC2366). B’mod awtomatiku, is-CDMS juża l-algoritmu li ġej5 biex
jiddetermina l-karattri liberi:

-

o

DTCA;

o

Sing (“-”);

o

Sena attwali;

o

Sing (“-”);

o

3 ittri aleatorji;

o

Numru inkrimentali.

Meta l-awtorizzazzjoni tkun favorevoli u tingħata lid-detentur, u meta l-applikant fl-applikazzjoni tiegħu
jindika li jagħti l-kunsens tiegħu għall-pubblikazzjoni fil-lista tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni, il-lista
msemmija qabel tiġi aġġornata, filwaqt li jiddaħħlu ddettalji li ġejjin fis-sit web xieraq:
-

Detentur tal-awtorizzazzjoni;

-

Tip ta’ awtorizzazzjoni;

-

Id-data tad-dħul fis-seħħ jew, jekk ikun
applikabbli, il-perjodu ta’ validità;

-

L-Istat Membru tal-awtorità doganali li tieħu
d-deċiżjonijiet;

-

L-uffiċċju
sorveljanza.

doganali

TERMINOLOĠIJA

kompetenti/ta’

Ladarba tingħata l-awtorizzazzjoni, lapplikant isir detentur talawtorizzazzjoni.
Dawn iż-żewġ kelmiet jintużaw fiddokumentazzjoni biex issir distinzjoni bejn
il-ġestjoni tal-applikazzjoni u l-ġestjoni talawtorizzazzjoni. Madankollu, ta’ min
jinnota li l-applikant u d-detentur huma listess persuna.

Meta d-deċiżjoni finali tkun għadha sfavorevoli għallapplikant, dan għandu d-dritt jappella kontra ddeċiżjoni. Dan il-proċess jiġi rfinut aktar f’taqsima sussegwenti.

5
Ta’ min jinnota li l-awtorizzazzjoni pre-eżistenti (awtorizzazzjoni bbażata fuq il-karti u introdotta fis-sistema) ma tistax tiġi
kkodifikata bl-istess mudell. Is-sistema tirrifjuta l-introduzzjoni tagħhom.
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7.2.4 IRTIRAR TAL-APPLIKAZZJONI
B’mod simili għall-proċess tal-Aċċettazzjoni tal-Applikazzjoni, in-negozjant jista’ jitlob l-irtirar talawtorizzazzjoni tiegħu fi kwalunkwe mument qabel ma tittieħed id-deċiżjoni jekk tingħatax lawtorizzazzjoni (jew le). Meta l-irtirar jiġi kkonfermat mis-sistema, dan ma jistax jiġi analizzat aktar millawtoritajiet doganali u ebda azzjoni ulterjuri ma tkun tista’ titwettaq rigward dik l-applikazzjoni
speċifika.
In-negozjant ikun liberu li japplika mill-ġdid għal awtorizzazzjoni ġdida billi jissottometti applikazzjoni
ġdida għal deċiżjoni doganali.
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8 ĠESTJONI TAL-AĠĠUSTAMENTI
8.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• L-awtoritajiet doganali kkonsultati.

8.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tal-Ġestjoni tal-Aġġustamenti huwa parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Illustrazzjoni
13 turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-proċess tal-Ġestjoni talAġġustamenti huwa wieħed mill-Attivitajiet Awżiljarji.

Illustrazzjoni 13 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

Matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, in-negozjant jitħalla jwettaq aġġustamenti biex jiżgura li lkundizzjonijiet u l-kriterji għall-għoti tal-awtorizzazzjoni mitluba jkunu ssodisfati. In-negozjant jista’
jipproponi aġġustamenti wara li l-applikazzjoni tiġi aċċettata, iżda qabel ma tittieħed id-deċiżjoni.
Illustrazzjoni 14 tippreżenta l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Ġestjoni tal-Aġġustamenti.
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Illustrazzjoni 14 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Ġestjoni tal-Aġġustamenti

Il-proċess tal-Ġestjoni tal-Aġġustamenti jibda bis-sottomissjoni tal-aġġustamenti proposti minnegozjant. L-aġġustament jirrappreżenta informazzjoni rilevanti għal kwalunkwe verifika li jeħtieġ li tiġi
vverifikata mill-uffiċjal doganali, u li għin għall-validazzjoni pożittiva. Verifika rilevanti tfisser kwalunkwe
verifika elenkata fil-Kapitolu “3. Teħid ta’ Deċiżjoni”. Flimkien mal-aġġustamenti, in-negozjant
jissottometti wkoll proposta għal terminu għall-implimentazzjoni tal-aġġustamenti proposti. Ma hemm lebda limitazzjoni fuq it-terminu propost, iżda jenħtieġ ikun irrappreżentat minn żmien raġonevoli
meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-aġġustamenti proposti.
L-uffiċjal doganali għandu jieħu deċiżjoni dwar l-aġġustamenti proposti. L-eżitu mid-deċiżjoni huwa dan
li ġej:
-

Il-proposta hi approvata – l-uffiċjal doganali jaqbel dwar iż-żewġ aġġustamenti u t-terminu
għall-implimentazzjoni tagħhom;

-

Il-proposta mhix approvata – l-uffiċjal doganali ma jaqbilx dwar l-aġġustamenti, jew dwar itterminu għall-implimentazzjoni tagħhom, jew dwar it-tnejn.

Jekk għal xi raġuni l-uffiċjal doganali jiddeċiedi li jirrifjuta l-aġġustamenti, in-negozjant għandu jiġi
nnotifikat dwar dan il-fatt flimkien mad-dettalji tar-rifjut. F’dan il-każ, in-negozjant huwa liberu li
jissottometti proposta ġdida għal aġġustamenti.
Jekk l-aġġustamenti proposti jiġu approvati, l-uffiċjal doganali għandu janalizza jekk it-terminu għatteħid ta’ deċiżjoni jeħtieġx li jiġi estiż. Is-sitwazzjonijiet li ġejjin jistgħu jippreżentaw:
-

L-uffiċjal doganali jiddeċiedi li jestendi t-terminu eżistenti u li jirreġistra t-terminu l-ġdid fissistema. It-terminu l-ġdid għat-teħid ta’ deċiżjoni jiġi nnotifikat lin-negozjant;

-

It-terminu jibqa’ l-istess u ma tintbagħat ebda notifika lin-negozjant.

Ladarba t-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni jiġi estiż, is-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali tivverifika jekk
ikunx hemm konsultazzjoni għadha għaddejja ma’ Stat Membru wieħed jew aktar. Jekk mill-anqas
konsultazzjoni waħda tkun għadha għaddejja, l-uffiċjal doganali jirreġistra jekk it-terminu għallkonsultazzjoni mal-Istat(i) Membru/i jenħtieġx li jiġi estiż. Jekk jiddeċiedi li jestendi t-terminu, l-Istat(i)
Membru/i jiġi/u nnotifikati bix-xieraq.
Jekk l-applikant ma jimplimentax l-aġġustamenti matul it-terminu, il-proċess sempliċiment jieqaf.
Min-naħa l-oħra, ladarba n-negozjant ikun implimenta l-aġġustamenti fiż-żmien it-terminu, huwa
jinnotifika lill-uffiċjal doganali dwar l-aġġustamenti u jipprovdi prova tal-implimentazzjoni talaġġustamenti.
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Fl-aħħar nett, l-uffiċjal doganali jrid jivverifika jekk l-aġġustamenti implimentati jikkonformawx malaspettattivi. Huwa mbagħad jirreġistra r-riżultat ta’ din il-validazzjoni.
Jekk ikun hemm mill-anqas konsultazzjoni waħda li tkun għadha għaddejja ma’ Stat(i) Membru/i, lIstat(i) Membru/i jiġi/u infurmat(i) b’mod awtomatiku dwar l-aġġustamenti implimentati. L-uffiċjal
doganali tal-Istat Membru kkonsultat jista’ jqis dan, meta jivverifika l-kundizzjonijiet u l-kriterji.
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9 TALBA GĦAL INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI
9.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• L-awtoritajiet doganali kkonsultati.

9.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tat-Talb għal Informazzjoni Addizzjonali huwa parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Illustrazzjoni 15 turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-proċess
tat-Talb għal Informazzjoni Addizzjonali huwa wieħed mill-Attivitajiet Awżiljarji.

Illustrazzjoni 15 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

Jekk l-uffiċjal doganali jassumi li l-informazzjoni li għandu mhix biżżejjed biex jieħu deċiżjoni, huwa
jista’ jitlob lin-negozjant għal informazzjoni addizzjonali. Fl-istess ħin, l-uffiċjal doganali jestendi tterminu għat-teħid ta’ deċiżjoni bit-terminu mogħti lin-negozjant biex jipprovdi l-informazzjoni
addizzjonali.
Illustrazzjoni 16 tippreżenta ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-Talba għal Informazzjoni
Addizzjonali.
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Illustrazzjoni 16 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-Talba għal Informazzjoni Addizzjonali

Il-proċess tat-Talb għal Informazzjoni Addizzjonali jibda meta l-uffiċjal doganali jirrealizza li ma
għandux biżżejjed informazzjoni għat-teħid ta’ deċiżjoni. Sabiex jitlob din l-informazzjoni lin-negozjant,
l-uffiċjal doganali għandu jiddefinixxi b’mod ċar liema informazzjoni jeħtieġ. L-informazzjoni mitluba
tkun relatata mal-verifiki (kundizzjonijiet u kriterji) mwettqa mill-uffiċjal doganali. Fl-istess ħin, l-uffiċjal
doganali jrid jistabbilixxi terminu tul liema in-negozjant jipprovdi l-informazzjoni mitluba. Irid jiġi nnutat li
t-terminu ma jistax jaqbeż it-30 jum kalendarju.

Minħabba li n-negozjant jintalab jipprovdi l-informazzjoni addizzjonali, l-uffiċjal doganali jista’ ma
jkunx kapaċi jipproċedi ’l quddiem bl-eżami tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji biex jieħu deċiżjoni.
B’konsegwenza ta’ dan, it-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni jiġi estiż awtomatikament bl-istess perjodu ta’
żmien bħal dak li jorbot lin-negozjant.

In-negozjant jiġi infurmat awtomatikament dwar it-talba għal informazzjoni addizzjonali u dwar itterminu rilevanti biex jipprovdi l-informazzjoni. In-negozjant għandu żewġ possibbiltajiet kif jindirizza ttalba għal informazzjoni addizzjonali:
•
•

In-negozjant isegwi t-talba u jipprovdi l-informazzjoni mitluba fit-terminu preskritt;
In-negozjant ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba fil-ħin jew ma jipprovdiha qatt.

Ta’ min jinnota li jekk it-terminu biex tiġi riċevuta l-informazzjoni addizzjonali jiskadi, dan ma
jimplikax awtomatikament li l-applikazzjoni se tirċievi deċiżjoni sfavorevoli. L-uffiċjal doganali jista’
jitlob l-informazzjoni addizzjonali mill-ġdid.

Ladarba l-informazzjoni addizzjonali tkun ġiet ipprovduta min-negozjant, l-uffiċjal doganali jivverifika
jekk l-informazzjoni pprovduta tikkonformax mal-aspettattivi. Jekk l-informazzjoni pprovduta tkun
sodisfaċenti, tintuża fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-verifika tal-kundizzjonijiet u tal-kriterji.
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Jekk l-informazzjoni addizzjonali pprovduta ma tkunx korretta jew tkun insuffiċjenti, l-uffiċjal doganali
huwa liberu li jitlob lin-negozjant mill-ġdid għal informazzjoni addizzjonali, bi speċifikazzjoni preċiża talinformazzjoni mistennija.
Jekk ikun hemm mill-anqas konsultazzjoni waħda li għadha għaddejja mal-Istat(i) Membru/i, l-Istat(i)
Membru/i jiġi/u awtomatikament infurmat(i) dwar l-informazzjoni addizzjonali min-negozjant għallawtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet. L-uffiċjal doganali tal-Istat Membru kkonsultat jista’ jqis dan,
meta jivverifika l-kundizzjonijiet u l-kriterji.
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10 ESTENSJONI TAT-TERMINU TUL IL-PROĊESS TATTEĦID TA’ DEĊIŻJONI
10.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet.

10.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tal-Estensjoni tat-Terminu huwa parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. L-Illustrazzjoni
17 turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-proċess tal-Estensjoni
tat-Terminu huwa wieħed mill-Attivitajiet Awżiljarji.

Illustrazzjoni 17 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

Matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-uffiċjal doganali jista’ jitlob estensjoni tat-terminu meta ma
jkunx jista’ jieħu deċiżjoni fi żmien 30 u 120 jum kalendarju (kif ippreżentat fit-taqsima relatata malproċess tat-“Teħid ta’ Deċiżjoni”) iddedikat għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
L-Illustrazzjoni 18 tippreżenta l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Estensjoni tat-Terminu.
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Illustrazzjoni 18 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Estensjoni tat-Terminu

Meta l-uffiċjal doganali ma jkunx jista’ jieħu deċiżjoni fit-terminu standard ta’ bejn 30 u 120 jum
kalendarju, huwa jista’ jirreġistra talba għal estensjoni tat-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni. Iż-żewġ
sitwazzjonijiet li ġejjin huma possibbli:
-

L-uffiċjal doganali jitlob estensjoni tat-terminu minħabba li ma jkunx jista’ jieħu deċiżjoni fitterminu standard għat-teħid ta’ deċiżjoni;

-

Meta jkun hemm raġunijiet serji għala wieħed għandu jissuspetta ksur tal-leġiżlazzjoni doganali
u l-uffiċjal doganali jwettaq investigazzjonijiet fil-konfront tan-negozjant, l-uffiċjal doganali jista’
jitlob estensjoni tat-terminu għall-investigazzjonijiet li jkunu għadhom għaddejjin.

It-termini għall-każijiet imsemmija hawn fuq ivarjaw. Tabella 100 telenka t-termini għat-tipi differenti ta’
estensjonijiet fi ħdan il-proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni.
Tip ta’ estensjoni

Terminu

Estensjoni tat-terminu tintalab minn uffiċjal doganali, li ma jkunx jista’ jieħu
deċiżjoni fit-terminu standard
Estensjoni tat-terminu tintalab mill-uffiċjal doganali, li jkun qed iwettaq linvestigazzjonijiet fil-konfront tan-negozjant

Mass. 30 jum
Mass. 9 xhur

Tabella 100 Ħarsa ġenerali tat-termini għat-tipi differenti ta’ estensjonijiet fi ħdan il-proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

L-estensjoni tat-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni tista’ tintalab diversi drabi, iżda t-terminu akkumulat ma
jistax jaqbeż il-valuri definiti f’Tabella 100. L-evalwazzjoni u l-approvazzjoni tat-termini huma ġestiti
mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali. Jekk l-estensjoni tat-terminu kumulattiv għal proċess tat-teħid
tad-deċiżjonijiet partikolari jkun inqas minn dak definit f’Tabella 100, it-talba għat-terminu tiġi approvata
mis-sistema. Inkella, it-terminu mitlub jiġi rifjutat. Fiż-żewġ każijiet, l-uffiċjal doganali jiġi infurmat birriżultat.
Ladarba t-terminu mitlub jiġi approvat, in-negozjant jiġi nnotifikat bir-raġunijiet għall-estensjoni tatterminu għat-teħid ta’ deċiżjoni, kif ukoll bil-perjodu l-ġdid tat-terminu għat-Teħid ta’ Deċiżjoni nnifisha.
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Eċċezzjoni dwar in-notifika lin-negozjant
-

Jekk l-uffiċjal doganali jwettaq investigazzjonijiet, huwa għandu jidentifika jekk in-notifika
tan-negozjant tkunx se tfixkel l-investigazzjoni. Jekk in-notifika tista’ tfixkel linvestigazzjonijiet li jkunu għadhom għaddejjin, in-negozjant ma jiġix notifikat blestensjoni tat-terminu.
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11 KONSULTAZZJONI MAL-ISTATI MEMBRI INVOLUTI (TIP
I)
11.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• L-awtoritajiet doganali kkonsultati.

11.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti huwa parti mill-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet. Illustrazzjoni 19 turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti huwa wieħed mill-Attivitajiet Awżiljarji.

Jekk jogħġbok innota li dik il-konsultazzjoni (Tip I) hija applikabbli biss għall-awtorizzazzjonijiet:
fil-grupp ta’ Proċedura Standard, ħlief għall-Garanzija komprensiva;
fit-tqegħid ta’ merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Grupp ta’ Ħżin Temporanju, ħlief għal
Żdoganar Ċentralizzat u Ħżin Temporanju;
fil-grupp RSS;
Emittent awtorizzat, Dokument tat-Trasport Elettroniku u Dikjarazzjoni Simplifikata b’Sett ta’
Data Mnaqqas.
-

Barra minn hekk, il-konsultazzjoni mal-Istati Membri involuti hija fakultattiva jew obbligatorja skont it-tip
ta’ awtorizzazzjoni. Il-konsultazzjoni (Tip I) hija obbligatorja fil-każ tal-RSS u tal-ETD. Inkella, hija
fakultattiva.
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Illustrazzjoni 19 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni

Meta fid-deċiżjoni doganali jkun involut Stat Membru wieħed jew aktar (barra mid-DTCA), l-uffiċjal
doganali jista’ jikkonsulta l-kundizzjonijiet u l-kriterji li jridu jiġu vverifikati mill-Istati Membri involuti. LIstati Membri involuti huma dawk definiti mill-applikant, fl-applikazzjoni tad-deċiżjoni doganali taħt lelement tad-data “Validità Ġeografika”. Għat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li għalihom il-konsultazzjoni tkun
fakultattiva, l-Istati Membri li jridu jiġu kkonsultati jeħtieġ jintgħażlu mill-uffiċjal doganali mil-lista talIstati Membri involuti. Għat-tipi ta’ awtorizzazzjoni li għalihom il-konsultazzjoni tkun obbligatorja, l-Istati
Membri kollha involuti jiġu kkonsultati awtomatikament.
It-talba għall-konsultazzjoni fiha lista ta’ kundizzjonijiet u ta’ kriterji li jridu jiġu vverifikati u t-terminu li
matulu jingħata r-riżultat tal-konsultazzjoni. It-terminu huwa ffissat legalment għal 45 jum għat-tipi ta’
awtorizzazzjoni msemmija hawn fuq, ħlief għall-RSS, li għalihom it-terminu huwa ffissat għal 15-il jum.
Illustrazzjoni 20 tippreżenta l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati
Membri Involuti.
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Illustrazzjoni 20 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti

Il-proċess jibda matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, meta l-uffiċjal doganali jkollu bżonn
jikkonsulta l-kundizzjonijiet u l-kriterji ma’ Stat Membru involut. It-talba għall-konsultazzjoni li tintbagħat
lill-uffiċjal doganali tal-Istat Membru involut ikun fiha dan li ġej:
-

Numru ta’ referenza tal-applikazzjoni li lilu jrid jiġi pprovdut ir-riżultat tal-konsultazzjoni;

-

Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li għandhom jiġu vverifikati;

-

Terminu għat-tlestija tal-konsultazzjoni.

Ladarba t-talba tiġi rċevuta, l-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali kkonsultata jibda jivverifika lkundizzjonijiet u l-kriterji rilevanti.
Hemm żewġ eżiti possibbli minn din il-verifika:
-

Il-kundizzjonijiet u l-kriterji huma ssodisfati;

-

Mill-anqas waħda mill-kundizzjonijiet u mill-kriterji mhix issodisfata.

Ladarba l-verifika titlesta, ir-riżultat tal-konsultazzjoni – li jkun fih il-verifika tal-verifiki meħtieġa jintbagħat awtomatikament lill-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet.
Meta l-konsultazzjonijiet kollha jitlestew, l-uffiċjal doganali jirreġistra r-riżultat finali tal-konsultazzjoni
(pożittiv jew negattiv) flimkien ma’ ġustifikazzjoni. Huwa mbagħad ikun jista’ jkompli l-verifika talkundizzjonijiet u tal-kriterji, sostnuta mir-riżultati individwali tal-konsultazzjoni.
Jekk, waqt li jkunu qed jivverifikaw ilkundizzjonijiet
u
l-kriterji,
l-awtoritajiet
ikkonsultati jirrealizzaw li t-terminu propost
mhux biżżejjed għall-verifika, l-uffiċjal doganali
tal-awtorità doganali kkonsultata jista’ jitlob lillawtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet għal
estensjoni tat-terminu. L-uffiċjal doganali tadDTCA jiġi nnotifikat b’tali talba u japprovaha

L-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali
kkonsultata jista’ jitlob estensjoni waħda biss tatterminu.
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jew jirrifjutaha.
Jekk l-uffiċjal doganali japprova t-talba għall-estensjoni tat-terminu, is-sistema tad-Deċiżjoni Doganali
testendi t-terminu b’mod awtomatiku għal konsultazzjoni mal-Istat Membru. L-uffiċjal doganali tal-Istat
Membru kkonsultat imbagħad jiġi nnotifikat bir-riżultat tat-talba għall-estensjoni tat-terminu. In-notifika
tista’ jkun waħda minn dawn li ġejjin:
-

It-talba għall-estensjoni tat-terminu ġiet approvata. In-notifika tinkludi wkoll informazzjoni dwar lestensjoni (numru ta’ jiem) u d-data ta’ skadenza l-ġdida għall-proċess ta’ konsultazzjoni;

-

It-talba għall-estensjoni tat-terminu ġiet rifjutata. In-notifika turi wkoll ir-raġuni għar-rifjut.

Meta l-Istat Membru kkonsultat ma jibgħat ebda riżultat tal-konsultazzjoni fit-terminu, il-kundizzjonijiet u
l-kriterji jitqiesu ssodisfati minn dan l-Istat Membru kkonsultat.
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12 KONSULTAZZJONI MAL-ISTATI MEMBRI INVOLUTI (TIP
II)
12.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti / Awtoritajiet doganali kkonsultati.

12.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti huwa parti mill-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet. Illustrazzjoni 21 turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti huwa wieħed mill-Attivitajiet Awżiljarji.

-

Jekk jogħġbok innota li l-Konsultazzjoni (Tip II) hija applikabbli biss għall-awtorizzazzjonijiet:
fil-grupp ta’ Proċedura Speċjali;
Żdoganar Ċentralizzat u Ħżin Temporanju;
Garanzija Komprensiva.

Barra minn hekk, il-konsultazzjoni mal-Istati Membri involuti hija fakultattiva jew obbligatorja skont it-tip ta’
awtorizzazzjoni. Il-konsultazzjoni (Tip II) hija obbligatorja fil-każ tas-CCL u tat-TST. Inkella, hija
fakultattiva.
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Illustrazzjoni 21 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni
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Meta jkun hemm Stat Membru wieħed jew aktar involuti fid-deċiżjoni doganali (flimkien mad-DTCA), luffiċjal doganali jista’ jitlob verifika tal-abbozz ta’ awtorizzazzjoni mill-Istat(i) Membru/i involut/i. L-Istati
Membri involuti huma dawk definiti mill-applikant, fl-applikazzjoni tad-deċiżjoni doganali taħt l-element
tad-data “Validità Ġeografika”. Għal awtoritajiet relatati mat-tranżitu, l-Istati Membri li għandhom jiġu
kkonsultati jeħtieġ jintgħażlu mill-uffiċjal doganali mil-lista tal-Istati Membri involuti. Għat-tipi ta’
awtorizzazzjoni li għalihom il-konsultazzjoni tkun obbligatorja, l-Istati Membri kollha involuti jiġu
kkonsultati awtomatikament.
Illustrazzjoni 22 tippreżenta l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati
Membri Involuti.

Illustrazzjoni 22 Ħarsa Ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti

Il-proċess jibda b’mod differenti għat-tipi ta’ awtorizzazzjoni msemmija qabel:
-

Żdoganar Ċentralizzat u Ħżin Temporanju – l-Istati Membri li jridu jiġu kkonsultati huma
identifikati mis-sistema;

-

Proċeduri Speċjali u Garanzija Komprensiva – għal kull Stat Membru involut l-uffiċjal
doganali jirreġistra jekk kienx sar qbil li l-ftehim preċedenti u l-informazzjoni li għandha tkun
ipprovduta jiġu sostitwiti jew jekk hemmx qbil biex il-konsultazzjoni ma tibqax għaddejja. Irriżultati li ġejjin huma possibbli:
o Għal kull Stat Membru fejn kien hemm qbil li l-ftehim preċedenti u l-informazzjoni li
għandha tkun ipprovduta jiġu sostitwiti, notifika sempliċi tal-awtorizzazzjoni “futura” se
tintbagħat lilhom u ma tkun meħtieġa ebda konsultazzjoni oħra;
o Għal kull Stat Membru fejn kien hemm qbil li ma ssirx konsultazzjoni, il-proċess
jintemm;
o Għal kull Stat Membru ieħor li jrid jiġi kkonsultat, il-proċess ikompli għaddej.
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Jekk il-proċess ta’ konsultazzjoni jkompli, l-uffiċjal doganali jitlob lill-Istati Membri involuti sabiex
japprovaw l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni jew sabiex jibagħtu lura l-oġġezzjonijiet dwaru. It-talba
mibgħuta lill-uffiċjal doganali għall-konsultazzjoni tal-Istati Membru/i kkonsultat(i) fiha l-elementi li ġejjin
(iżda mhux biss):
-

Applikazzjoni aċċettata;

-

Abbozz ta’ awtorizzazzjoni;

-

Pjan ta’ kontroll, jekk applikabbli;

-

Terminu sabiex ikun ipprovdut il-qbil jew sabiex jiġu pprovduti oġġezzjonijiet dwar l-abbozz ta’
awtorizzazzjoni.

L-uffiċjal doganali tal-Istat Membru kkonsultat għandu jipprovdi l-qbil jew l-oġġezzjonijiet dwar l-abbozz
ta’ awtorizzazzjoni fi żmien speċifiku. It-terminu sa meta għandu jiġi pprovdut il-qbil jew l-oġġezzjonijiet
dwar l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni huwa definit legalment u jvarja skont it-tip ta’ awtorizzazzjoni kif muri
fit-Tabella 101.

Terminu sabiex ikun
ipprovdut ilqbil/oġġezzjonijiet (ġranet)

Tip ta’ Awtorizzazzjoni

Tqegħid ta’ Merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju
Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat

45

Awtorizzazzjoni għall-ħżin temporanju

30

Proċeduri Speċjali
L-awtorizzazzjonijiet kollha

30

Proċedura Standardizzata
Awtorizzazzjoni għal garanzija komprensiva

30

Tabella 101 Terminu sabiex ikun ipprovdut qbil jew oġġezzjonijiet

Ladarba l-uffiċjal doganali tal-Istat Membru involut jirċievi t-talba għal konsultazzjoni dan għandu
jipproċedi kif ġej:
-

Jaqbel fuq l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni pprovdut; jew

-

Jipprovdi oġġezzjonijiet dwar l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni.

Meta l-uffiċjal doganali tal-Istat Membru involut ma jipprovdix qbil jew oġġezzjonijiet dwar l-abbozz ta’
awtorizzazzjoni fit-terminu, l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni jitqies awtomatikament li jkun ġie aċċettat millIstat Membru kkonsultat.
Jekk l-uffiċjal doganali tal-Istat Membru involut jaqbel fuq l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni propost, dan
jinforma lid-DTCA kif xieraq u mbagħad ma jkunx hemm aktar xi jsir. L-uffiċjal doganali tal-awtorità
doganali li tieħu d-deċiżjonijiet imbagħad jiġi informat bir-riżultat tal-konsultazzjoni.
Jekk l-uffiċjal doganali tal-Istat Membru kkonsultat ma jaqbilx mal-abbozz ta’ awtorizzazzjoni, dan
għandu jqajjem oġġezzjonijiet u jipprovdihom lill-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali li tieħu ddeċiżjonijiet.
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Malli jaslu l-oġġezzjonijiet għand l-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet, l-uffiċjal doganali għandu
jiddeċiedi jekk l-oġġezzjonijiet li waslu humiex aċċettabbli jew le u għandu jagħmel waħda minn dawn li
ġejjin:
-

Sabiex jasal għal qbil, l-uffiċjal doganali jiddeċiedi li jaġġorna l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni. Luffiċjal doganali jagħżel lill-Istati Membri li jridu jiġu informati dwar il-bidla u l-abbozz ta’
awtorizzazzjoni mbagħad jintbagħat lill-uffiċjali doganali ta’ dawn l-Istati Membri;

-

L-uffiċjal doganali jiddeċiedi li ma jaġġornax l-abbozz ta’ awtorizzazzjoni.

Ta’ min wieħed jinnota li l-fatt li jinstab qbil huwa proċess iterattiv. Aktar skambji bejn id-DTCA u luffiċjali doganali involuti huma possibbli.

Sabiex jintlaħaq qbil, il-leġiżlazzjoni tiddefinixxi terminu. It-terminu jiddependi mit-tip ta’ awtorizzazzjoni
u hu muri fit-Tabella 102.

Terminu sabiex jintlaħaq qbil
(ġranet)

Tip ta’ Awtorizzazzjoni

Tqegħid ta’ Merkanzija skont Proċedura Doganali u ta’ Ħżin Temporanju
Awtorizzazzjoni għal żdoganar ċentralizzat

90

Awtorizzazzjoni għall-ħżin temporanju

60

Proċeduri Speċjali
L-awtorizzazzjonijiet kollha

60

Proċedura Standardizzata
Awtorizzazzjoni għal garanzija komprensiva

60

Tabella 102 Terminu sabiex jintlaħaq qbil

Meta l-uffiċjal doganali tal-Istat Membru
kkonsultat ikun ikkomunika oġġezzjonijiet u
ma jintlaħaq ebda qbil fit-terminu muri fitTabella 102, l-awtorizzazzjoni tingħata
għall-parti li dwarha ma tkun tqajmet ebda
oġġezzjoni.

It-termini kollha msemmija f’dan id-dokument
huma kostanti u ma tista’ tingħatalhom ebda
estensjoni possibbli.

12.3 SOMMARJU TAL-KONSULTAZZJONI
AWTORIZZAZZJONI
Awtorizzazzjoni

Tip

SKONT

Terminu sabiex ikun
ipprovdut ilqbil/oġġezzjonijiet

Konsultazzjoni
101

IT-TIP

TA’

Terminu sabiex
jintlaħaq qbil
(ġranet)

Gwida għall-Utenti Professjonali tal-Attività relatata madDeċiżjonijiet Doganali
Konsultazzjoni mal-Istati Membri involuti (Tip II)

VER: 5.00

(ġranet)
ACE

Mhux
applikabbli

Le

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

ACP

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

ACR

Mhux
applikabbli

Le

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

ACT

Mhux
applikabbli

Le

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

AWB

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

CCL

II

Obbligatorju

45

90

CGU

II

Fakultattiv

30

60

CVA

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

CW

II

Fakultattiv

30

60

DPO

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

EIR

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

ETD

I

Obbligatorju

45

Mhux applikabbli

EUS

II

Fakultattiv

30

60

IPO

II

Fakultattiv

30

60

OPO

II

Fakultattiv

30

60

RSS

I

Obbligatorju

15

Mhux applikabbli

SAS

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

SDE

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

SSE

Mhux
applikabbli

Le

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

TEA

II

Fakultattiv

30

60

TRD

I

Fakultattiv

45

Mhux applikabbli

TST

II

Obbligatorju

30

60

Tabella 103 Sommarju tal-konsultazzjoni skont it-tip ta’ awtorizzazzjoni
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13 IRTIRAR TAL-APPLIKAZZJONI
13.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

13.2 ATTIVITÀ
Ladarba n-negozjant jibgħat l-applikazzjoni, huwa jista’ jirtiraha. L-irtirar tal-applikazzjoni huwa
possibbli jew matul l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni jew matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, iżda
qabel ma tittieħed id-deċiżjoni jekk tingħatax l-awtorizzazzjoni (jew le).
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali, l-irtirar huwa mniżżel flewwel parti tal-proċess, kif muri fil-Illustrazzjoni 23.

Illustrazzjoni 23 Proċess tat-Teħid tad-Deċiżjonijiet, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 24 turi ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Irtirar.
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Grant
Authorisation

Granted

Application Withdrawn

Request
Withdrawal

Withdraw
Application and
Notify

Illustrazzjoni 24 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tal-Irtirar

Ladarba t-talba tal-irtirar tintbagħat min-negozjant, din tiġi aċċettata awtomatikament u l-approvazzjoni
tiġi nnotifikata lin-negozjant. L-istat tal-applikazzjoni jinbidel għal “Irtirata”.
Jekk aktar minn Stat Membru wieħed ikun involut fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, dawn
għandhom jiġu nnotifikati dwar l-irtirar. L-Istati Membri involuti huma identifikati skont il-“Validità
Ġeografika” tal-applikazzjoni.

Ta’ min wieħed jinnota li jekk l-applikazzjoni ma kinitx diġà aċċettata (qiegħda fl-istat “Irreġistrata”),
l-irtirar ma għandux jiġi nnotifikat lill-Istati Membri involuti, ladarba l-Istati Membri involuti ma jkunux diġà
ġew innotifikati bl-applikazzjoni nfisha.

Ladarba l-applikazzjoni tiġi rtirata b’suċċess, in-negozjant huwa liberu li jibgħat applikazzjoni ġdida.
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14 DRITT GĦAL APPELL
14.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

14.2 ATTIVITÀ
In-negozjant għandu d-dritt li jappella kontra kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet doganali
relatata ma’ applikazzjoni jew deċiżjoni.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali, il-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet huwa mniżżel fl-ewwel parti tal-proċess, kif muri fl-Illustrazzjoni 25.

Illustrazzjoni 25 Proċess tat-Teħid tad-Deċiżjonijiet, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 26 turi ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tad-Dritt għal Appell.
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Time limit to take
decision expired
Authorisation not
granted
Authorisation
revoked

Not Granted
Appeal Against
Decision

Take Decision and
Notify
Granted

Authorisation
annulled

Illustrazzjoni 26 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess tad-Dritt għal Appell

Id-dritt għal appell huwa marbut bir-regolamenti nazzjonali u għalhekk jiġi ttrattat barra mis-sistema ta’
Deċiżjonijiet Doganali. Ir-riżultat tal-proċess tad-dritt għal appell biss huwa rifless fis-sistema.
In-negozjant għandu d-dritt għal appell fiż-żewġ każijiet li ġejjin:
-

Id-deċiżjoni ttieħdet u ma tkunx favorevoli għall-applikant;

-

Ma nkisbet ebda deċiżjoni min-negozjant dwar l-applikazzjoni fit-terminu għat-Teħid ta’
deċiżjoni.

Kif enfasizzat fl-Illustrazzjoni 26, in-negozjant jista’ jappella wkoll kontra r-revoka jew l-annullament.
Madankollu din il-funzjonalità għadha mhijiex implimentata fis-sistema CDMS u hija meqjusa bħala titjib futur.

Meta n-negozjant jappella, l-uffiċjal doganali jirreġistra fis-sistema d-data tal-bidu tal-proċedura u
jiġġustifika r-raġuni tal-appell.
Meta l-proċedura tad-dritt għal appell tintemm, l-uffiċjal doganali jirreġistra d-dettalji tar-riżultat, flimkien
mal-ġustifikazzjoni.
Meta l-awtorizzazzjoni tkun ingħatat u r-riżultat tad-dritt għal appell ikun favorevoli, l-istatus taddeċiżjoni jerġa’ jsir “attiv” u n-negozjant u l-Istati Membri involuti jiġu notifikati dwar dan il-fatt.
Meta l-awtorizzazzjoni tkun ingħatat u r-riżultat tad-dritt għal appell ma jkunx favorevoli, lawtorizzazzjoni tibqa’ l-istess. Ebda attur ma jkun informat.
Jekk ir-raġuni għall-appell kienet li t-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni skada jew li tkun ittieħdet deċiżjoni
sfavorevoli, u jekk ir-riżultat tad-dritt għal appell huwa favorevoli, in-numru taʼ referenza tad-deċiżjoni
jiġi assenjat għall-awtorizzazzjoni. In-negozjant u l-Istat Membru involut imbagħad jiġu notifikati bixxieraq.
Jekk ir-raġuni għall-appell kienet li t-terminu għat-teħid ta’ deċiżjoni skada jew li ttieħdet deċiżjoni
sfavorevoli, u jekk ir-riżultat tad-dritt għal appell għadu sfavorevoli, in-negozjant u l-Istat Membru
involut imbagħad jiġu notifikati bix-xieraq.
Meta r-riżultat tad-dritt għal appell ikun pożittiv, meta jkun innotifikat lill-Istat Membru u meta l-qbil
sabiex tkun ippubblikata d-deċiżjoni jkun ingħata min-negozjant, id-deċiżjoni se tkun awtomatikament
ippubblikata fuq is-sit web ix-xieraq billi n-negozjant jiżdied mal-lista ta’ detenturi.
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15 SOSPENSJONI TAD-DEĊIŻJONI
15.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

15.2 ATTIVITÀ
F’każijiet speċifiċi, deċiżjoni tista’ tiġi sospiża. Għaldaqstant, ma tibqax aktar valida matul ċertu perjodu
ta’ żmien. Is-sospensjoni tista’ tintalab jew mill-Awtorità Doganali jew mid-detentur.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali (Illustrazzjoni 27), issospensjoni hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, kif muri fl-Illustrazzjoni 28.

AppliGation for
Customs DeGision

Grant
Authorisation
AppliGation
ManaGement

Authorisation is
Granted?

Yes

Manage
Authorisation

End of Validity of
Authorisation

Authorisation
Management

No

End

Illustrazzjoni 27: Perspettiva ta’ livell għoli tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali
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Illustrazzjoni 28: Sospensjoni tad-Deċiżjoni hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni

L-awtorità doganali se tibda s-sospensjoni meta:
-

Hemm raġunijiet biżżejjed għal annullament, revoka jew emenda tad-deċiżjoni, iżda hemm
bżonn ta’ aktar investigazzjonijiet;

-

Id-detentur tad-deċiżjoni ma għadux jissodisfa l-kundizzjonijiet jew ma jikkonformax mal-obbligi
imposti matul dik id-deċiżjoni, iżda jista’ jieħu miżuri sabiex jiżgura s-sodisfazzjon jew ilkonformità;

-

Wara rivalutazzjoni, l-uffiċjal doganali jirrealizza li d-deċiżjoni jeħtieġ li tiġi sospiża.

Id-detentur tad-deċiżjoni jista’, b’mod volontarju, jitlob sospensjoni meta:
-

Huwa temporanjament mhux kapaċi jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-deċiżjoni jew li jikkonforma
mal-obbligi imposti f’dik id-deċiżjoni. F’dak il-każ, id-detentur għandu jinnotifika lill-awtoritajiet
doganali kif xieraq u jinformahom dwar il-miżuri li se jieħu u dwar kemm għandu bżonn żmien
sabiex jimplimentahom.

Huwa fl-interess tad-detentur li japplika volontarjament għal sospensjoni ta’ deċiżjoni.
Pereżempju, id-detentur jirrealizza li ma għadux jikkonforma mal-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni attiva.
Hu jista’ jitlob is-sospensjoni tad-deċiżjoni. F’dan il-każ, is-sospensjoni tista’ tintemm malli hu jerġa’
jissodisfa l-kundizzjonijiet.
Madankollu, jekk l-Awtoritajiet Doganali jirrealizzaw, qabel in-negozjant, li hu ma għadux jikkonforma malobbligi imposti fid-deċiżjoni, dawn jistgħu jibdew il-proċess ta’ revoka.
F’dak il-każ, id-detentur jista’ jitlef l-awtorizzazzjoni tiegħu u d-dritt li jerġa’ japplika għall-istess
awtorizzazzjoni għas-sena sussegwenti (1).
Innota li f’każ ta’ annullament, id-detentur jitlef id-dritt li jerġa’ japplika għall-istess awtorizzazzjoni għat-3
snin sussegwenti.
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Skont ir-raġuni tas-sospensjoni, se jingħata bidu għal wieħed miż-żewġ proċessi li ġejjin:
-

Sospensjoni tad-Deċiżjoni – Proċess ewlieni (deskritt fit-taqsima 15.2.1);

-

Sospensjoni tad-Deċiżjoni – Miżuri li għandhom Jittieħdu (deskritti fit-taqsima 15.2.2).

Ta’ min wieħed jinnota li s-sistema ma tippermettix li l-istatus ta’ awtorizzazzjoni jinbidel aktar minn
darba kuljum. Għalhekk, il-proċess tas-sospensjoni jista’ jinbeda malli tingħata l-awtorizzazzjoni iżda ssistema se tipprevjeni lill-utent milli jikkonferma l-bidla tal-istatus għal “Sospiż” jekk id-data tal-bidu talvalidità tal-awtorizzazzjoni tkun fl-istess ġurnata jew jekk l-istatus tal-awtorizzazzjoni diġà inbidel flistess ġurnata. Twissija se titlob lill-utent sabiex ikompli fil-ġurnata li jmiss, mill-aktar fis possibbli.

15.2.1

SOSPENSJONI - PROĊESS EWLIENI

Sospensjoni tad-Deċiżjoni hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni. Illustrazzjoni 29 turi lħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ewlieni tas-Sospensjoni tad-Deċiżjoni.

Illustrazzjoni 29: Ħarsa Ġenerali ta’ Livell Għoli lejn il-Proċess Ewlieni tas-Sospensjoni tad-Deċiżjoni

Il-proċess tas-Sospensjoni tad-Deċiżjoni jiġi azzjonat meta l-awtorità doganali tqis li jista’ jkun hemm
biżżejjed raġunijiet sabiex titħassar, tiġi revokata jew emendata d-deċiżjoni, iżda ma jkunx għad
għandha l-elementi neċessarji kollha sabiex tiddeċiedi fuq l-annullament, ir-revoka jew l-emenda. Jista’
jinbeda wkoll awtomatikament meta tiġi vvalutata mill-ġdid id-deċiżjoni li wasslet għas-sospensjoni.
L-uffiċjal doganali jirreġistra r-raġuni għas-sospensjoni u jirreġistra wkoll jekk ir-raġuni għassospensjoni taqax taħt l-indikazzjoni tal-kundizzjoni “Id-Detentur Ma Kienx Akkużat b’Reat Kriminali
Serju jew Ma Wettaqx Ksur Serju ta’ Leġiżlazzjoni Doganali jew ta’ Regoli tat-Tassazzjoni” li ma ġietx
issodisfata.
Malli l-uffiċjal doganali jirreġistra r-raġuni għal sospensjoni, ir-raġunijiet tas-sospensjoni maħsuba jiġu
kkomunikati lin-negozjant (permezz tal-proċess tad-Dritt għas-Smigħ). Imbagħad, id-detentur għandu
30 jum kalendarju sabiex jipprovdi l-opinjoni tiegħu. Ladarba din tiġi pprovduta, l-awtorità doganali
tista’ tevalwa l-ġustifikazzjoni pprovduta mid-detentur u tiddetermina jekk id-deċiżjoni hux se tkun
eventwalment sospiża jew le.
Jekk id-deċiżjoni se tkun sospiża, il-perjodu ta’ sospensjoni għandu jikkorrispondi għall-perjodu ta’
żmien meħtieġ mill-awtorità doganali sabiex tistabbilixxi jekk il-kundizzjonijiet għal annullament, revoka
jew emenda humiex issodisfati.
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Minn perspettiva ġenerali, dak il-perjodu ma jistax jaqbeż 30 jum kalendarju. Madankollu, fejn lawtorità doganali kkunsidrat li d-detentur tad-deċiżjoni jista’ ma jissodisfax il-kriterji għaliex wettaq ksur
serju tal-leġiżlazzjoni doganali, ma hemmx limitu taż-żmien u s-sospensjoni tkompli sakemm iddeċiżjoni tittieħed minn entità ġudizzjarja.
Malli s-sospensjoni tkun ikkonfermata mill-uffiċjal doganali, kemm id-detentur kif ukoll l-Istati Membri
involuti (jekk ikun hemm) jiġu nnotifikati bis-sospensjoni. L-istatus tad-deċiżjoni huwa aġġornat għal
“Sospiża”.
Tliet xenarji potenzjali huma mbagħad possibbli:
1. Fil-każ fejn il-kundizzjonijiet mhux issodisfati jirreferu għal reat kriminali serju jew għal ksur
serju tal-leġiżlazzjoni doganali, id-deċiżjoni tiġi sospiża sakemm l-awtoritajiet ġudizzjarji
jipprovdu d-deċiżjoni lill-awtorità doganali.
Dik id-deċiżjoni tista’ tkun:
•

Tmiem is-sospensjoni u d-deċiżjoni tinżamm attiva;

•

Emenda tad-deċiżjoni;

•

Annullament tad-deċiżjoni;

•

Revoka tad-deċiżjoni.

2. Fil-każ fejn il-kundizzjonijiet mhux issodisfati ma jirreferux għall-każ preċedenti, l-uffiċjal
doganali janalizza jekk id-deċiżjoni tridx tiġi emendata, annullata jew revokata. Jekk le, issospensjoni tintemm u d-deċiżjoni tibqa’ attiva, inkella l-proċess iddedikat jinbeda.
3. Meta ż-żmien għall-identifikazzjoni ta’ jekk il-kundizzjonijiet għall-emenda, annullament jew
revoka humiex issodisfati jiskadi, is-sospensjoni tintemm direttament.

15.2.2

SOSPENSJONI - MIŻURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU

Sospensjoni tad-Deċiżjoni – Miżuri li għandhom Jittieħdu hija parti mill-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni u
turi l-ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn dan il-proċess.
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Illustrazzjoni 30: Ħarsa Ġenerali ta’ Livell Għoli lejn is-Sospensjoni tad-Deċiżjoni – Proċess tal-Miżuri li għandhom
Jittieħdu

Dan il-proċess jinbeda meta:
-

-

Awtorità doganali tikkunsidra li l-kundizzjonijiet għad-deċiżjoni mhumiex issodisfati jew li ddetentur tad-deċiżjoni ma jikkonformax mal-obbligi imposti f’dik id-deċiżjoni, u huwa xieraq li ddetentur tad-deċiżjoni jitħalla jieħu miżuri sabiex jiżgura li -kundizzjonijiet jew il-konformità malobbligi jiġu ssodisfati;
Id-detentur bagħat talba spontanja għas-sospensjoni tad-deċiżjoni għaliex temporanjament
mhux kapaċi jissodisfa l-kundizzjonijiet. Din it-talba tinkludi proposta għall-miżuri li għandhom
jittieħdu u l-perjodu ta’ żmien sabiex jittieħdu dawn il-miżuri.

Meta s-sodisfazzjon ta’ kundizzjoni waħda jew aktar jew meta l-konformità ma’ obbligi jistgħu jkunu
żgurati mid-detentur li jieħu l-miżuri, l-uffiċjal doganali jirreġistra r-raġuni li għaliha d-deċiżjoni trid tiġi
sospiża – inkluż il-miżuri mitlubin li għandhom jittieħdu. In-negozjant huwa nnotifikat kif xieraq.
Ladarba jirċievi n-notifika, in-negozjant għandu d-Dritt għas-smigħ. Skont ir-riżultat tad-Dritt għassmigħ, id-deċiżjoni tas-sospensjoni tista’ titwarrab. Inkella, skont it-talba tal-awtoritajiet doganali, iddetentur għandu jipproponi miżuri li hu se jieħu u l-perjodu ta’ żmien sabiex fih jieħu dawn il-miżuri.
Waqt li jistenna li l-miżuri jintbagħtu, l-uffiċjal doganali jista’ jikkunsidra li n-negozjant jista’ ma
jibgħathom qatt. Għaldaqstant, hu jista’ jiddeċiedi li ma jibqax jistenna u jwaqqaf il-proċedura. Bħala
konsegwenza hu se jirreġistra jekk id-deċiżjoni għandhiex tibqa’ attiva, għandhiex tiġi annullata,
għandhiex tiġi revokata jew emendata.
Ladarba jintbagħtu, il-miżuri proposti u l-perjodu ta’ żmien sabiex jittieħdu l-miżuri (jew b’mod
spontanju jew fuq talba tal-uffiċjal doganali) jiġu evalwati mill-uffiċjal doganali, hu xorta jista’ jirrifjuta lmiżuri u/jew il-perjodu ta’ żmien li fihom għandhom jittieħdu l-miżuri u għalhekk jiddeċiedi li jannulla,
jirrevoka, jemenda d-deċiżjoni jew li jżommha attiva.
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Jekk il-miżuri proposti u l-perjodu ta’ żmien huma aċċettati, l-uffiċjal doganali jiddetermina l-perjodu ta’
sospensjoni, li għandu jikkorrispondi mal-perjodu ta’ żmien innotifikat mid-detentur tad-deċiżjoni.
Malli s-sospensjoni tkun ikkonfermata mill-uffiċjal doganali, kemm id-detentur kif ukoll l-Istati Membri
involuti (jekk ikun hemm) jiġu nnotifikati bis-sospensjoni. L-istatus tad-deċiżjoni huwa aġġornat għal
“Sospiża”.
Tliet riżultati huma mbagħad possibbli:
- Id-detentur jipprovdi l-miżuri li kien jeħtieġ sabiex jikkonforma fil-limitu ta’ żmien;
- Id-detentur jitlob estensjoni tat-terminu sabiex jieħu miżuri;
- it-terminu sabiex jittieħdu l-miżuri jiskadi.
Jekk id-detentur ilesti l-miżuri fi żmien xieraq, dawn jiġu evalwati mill-uffiċjal doganali. Jekk dawn
jikkonformaw mal-aspettattivi, is-sospensjoni trid titwaqqaf. Iżda jekk il-miżuri ma jissodisfawx ilkundizzjonijiet jew ma jikkonformawx mal-obbligi, l-uffiċjal doganali jeħtieġ jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni
tridx tiġi annullata, revokata jew emendata. Imbagħad jinbeda l-proċess xieraq.
Jekk id-detentur jitlob estensjoni tat-terminu sabiex jieħu l-miżuri, l-uffiċjal doganali jevalwa jekk itterminu jistax jiġi estiż u d-detentur jiġi nnotifikat bix-xieraq, billi jiġi informat dwar l-aċċettazzjoni jew le
tal-estensjoni tat-terminu.
Jekk it-terminu sabiex jittieħdu l-miżuri jiskadi, id-deċiżjoni tridx tiġi revokata u l-proċess ta’ revoka
jinbeda awtomatikament.

15.2.3

KIF TINTEMM SOSPENSJONI?

Bħala sommarju tat-taqsimiet preċedenti, is-sospensjoni tista’ tintemm b’diversi modi.
1) Meta l-għan tas-sospensjoni kien li tinvestiga jekk id-deċiżjoni għandhiex tiġi annullata,
revokata jew emendata għaliex kien hemm biżżejjed raġunijiet li taw prova ta’ dan:
a. L-uffiċjal doganali jista’ jiddeċiedi li jemenda d-deċiżjoni; f’liema każ – wara li ddeċiżjoni tiġi emendata – is-sospensjoni tintemm u l-awtorizzazzjoni terġa’ ssir attiva;
b. L-uffiċjal doganali jista’ jiddeċiedi li jannulla d-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni
tintemm awtomatikament bl-annullament tad-deċiżjoni;
c. L-uffiċjal doganali jista’ jiddeċiedi li jirrevoka d-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni
tintemm awtomatikament bir-revoka tad-deċiżjoni;
d. It-terminu sabiex jiġu identifikati l-kundizzjonijiet għal annullament, revoka jew emenda
skada; f’liema każ, is-sospensjoni tintemm awtomatikament u d-deċiżjoni terġa’ ssir
attiva.
2) Meta s-sospensjoni kienet ibbażata fuq il-fatt li d-detentur kien kiser leġiżlazzjoni doganali jew
regoli ta’ tassazzjoni u kellha l-għan li tagħti ħin lil qorti jew lil entità ġudizzjarja oħra sabiex
tieħu deċiżjoni:
a. L-awtoritajiet jistgħu jiddeċiedu li jemendaw id-deċiżjoni; f’liema każ – wara li ddeċiżjoni tiġi emendata – is-sospensjoni tintemm u l-awtorizzazzjoni terġa’ ssir attiva;
b. L-awtoritajiet jistgħu jiddeċiedu li jannullaw id-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni
tintemm awtomatikament bl-annullament tad-deċiżjoni;
c. L-awtoritajiet jistgħu jiddeċiedu li jirrevokaw id-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni
tintemm awtomatikament bir-revoka tad-deċiżjoni;
d. L-awtoritajiet jistgħu jiddeċiedu li jżommu d-deċiżjoni attiva u għalhekk din tintemm
awtomatikament u d-deċiżjoni terġa’ ssir attiva.
3) Meta s-sospensjoni għandha l-għan tħalli l-ħin lin-negozjant sabiex jieħu l-miżuri:
a. It-terminu sabiex jittieħdu l-miżuri jista’ jiskadi; f’liema każ, is-sospensjoni tintemm u ddeċiżjoni tiġi revokata;
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b. L-uffiċjal doganali jikkonkludi li l-miżuri meħuda għall-konformità mal-obbligi mhumiex
sodisfaċenti u jiddeċiedi li jemenda d-deċiżjoni; f’liema każ – wara li d-deċiżjoni tiġi
emendata – is-sospensjoni tintemm u l-awtorizzazzjoni terġa’ ssir attiva;
c. L-uffiċjal doganali jikkonkludi li l-miżuri meħuda għall-konformità mal-obbligi mhumiex
sodisfaċenti u jiddeċiedi li jannulla d-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni tintemm
awtomatikament bl-annullament tad-deċiżjoni;
d. L-uffiċjal doganali jikkonkludi li l-miżuri meħuda għall-konformità mal-obbligi mhumiex
sodisfaċenti u jiddeċiedi li jirrevoka d-deċiżjoni; f’liema każ is-sospensjoni tintemm
awtomatikament bir-revoka tad-deċiżjoni;
e. L-uffiċjal doganali jikkonkludi li l-miżuri meħuda jikkonformaw mal-obbligi u ssospensjoni tintemm awtomatikament, b’hekk terġa’ ġġib l-awtorizzazzjoni attiva;
f. It-terminu li fih għandu jiġi stabbilit jekk il-miżuri meħudin jissodisfawx il-kundizzjonijiet
jew jikkonformawx mal-obbligi jiskadi; is-sospensjoni wkoll tintemm awtomatikament u
l-awtorizzazzjoni terġa’ ssir attiva.

Fil-każijiet kollha t’hawn fuq, fejn is-sospensjoni tintemm u d-deċiżjoni terġa’ ssir attiva, id-detentur jiġi
nnotifikat awtomatikament dwar it-tmiem is-sospensjoni. F’każ li jkun hemm aktar minn Stat Membru
wieħed involut fl-awtorizzazzjoni, dawn jiġu informati wkoll bix-xieraq.
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16 EMENDA TAD-DEĊIŻJONI
16.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

16.2 ATTIVITÀ
Ladarba tingħata l-awtorizzazzjoni, kemm in-negozjant jew l-uffiċjal doganali jista’ jitlob emenda għaddeċiżjoni. L-emenda tista’ tirriżulta wkoll mill-proċess tar-Rivalutazzjoni tad-deċiżjoni, mill-proċess tasSospensjoni tad-deċiżjoni jew mill-proċess tal-Annullament tad-deċiżjoni bil-mod li ġej:
-

Matul il-proċess ta’ rivalutazzjoni l-uffiċjal doganali jinvestiga jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji
għadhomx issodisfati. Jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji ma jibqgħux issodisfati, il-proċess ta’
emenda jista’ jinbeda;

-

Jekk hemm biżżejjed raġunijiet biex wieħed jemmen, li d-deċiżjoni trid tiġi emendata, iżda luffiċjal doganali jkun għad ma għandux l-informazzjoni meħtieġa kollha, id-deċiżjoni tista’ tiġi
sospiża qabel l-emenda;

-

Jekk id-deċiżjoni tiġi annullata din ma tistax tiġi emendata. Madankollu jekk id-deċiżjoni ma tiġix
annullata matul il-proċess ta’ annullament, xorta tista’ tiġi emendata.

Ta’ min wieħed jinnota li s-sistema ma tippermettix li l-istatus ta’ awtorizzazzjoni jinbidel aktar minn
darba kuljum. Għalhekk, il-proċess ta’ emenda jista’ jinbeda malli tingħata l-awtorizzazzjoni iżda ssistema se tipprevjeni lill-Uffiċjal Doganali milli jikkonferma l-emenda6 jekk id-data tal-bidu tal-validità
tal-awtorizzazzjoni tkun fl-istess ġurnata jew jekk l-istatus tal-awtorizzazzjoni jkun diġà nbidel fl-istess
ġurnata. Twissija se titlob lill-utent sabiex ikompli fil-ġurnata li jmiss, mill-aktar fis possibbli. Barra minn
hekk, id-detentur jista’ jitlob emendi sussegwenti biss jekk l-emenda li tkun ġiet ippreżentata qabel
tkun tlestiet.

Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali (Illustrazzjoni 31), l-emenda
hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, kif muri fl-Illustrazzjoni 32.

6
Minn perspettiva kummerċjali, l-istatus effettivament ma jinbidilx għal emenda regolari: l-awtorizzazzjoni tibqa’ attiva.
Madankollu, minn perspettiva teknika, ir-restrizzjoni trid tiġi kkunsidrata għaliex l-emenda tikkonsisti fil-ħolqien ta’ status “Attiv”
ġdid li għandu jdum, mill-inqas ġurnata waħda sħiħa.
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Illustrazzjoni 31 Proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 32 Emenda tad-Deċiżjoni bħala parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni
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Illustrazzjoni 33 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Emenda

Il-proċess ta’ emenda jibda bil-ħtieġa tal-emenda, li toriġina minn partijiet ikkonċernati differenti.ItTabella 104 telenka r-raġunijiet kollha għal emenda bl-oriġinatur enfasizzat.
Raġuni għall-emenda

Oriġinatur

Detentur ta’ awtorizzazzjoni jixtieq jemenda d-deċiżjoni

Negozjant

Detentur jibgħat l-informazzjoni, li tista’ tinfluwenza t-tkomplija jew il-kontenut
tad-deċiżjoni

Negozjant

Kundizzjoni waħda jew aktar ma kinux jew m’għadhomx issodisfati

Uffiċjal doganali

Id-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ

Uffiċjal doganali

Il-proċess tar-“Rivalutazzjoni tad-deċiżjoni”, tas-“Sospensjoni tad-deċiżjoni” jew
tal-“Annullament tad-deċiżjoni” jintemm u tkun meħtieġa emenda

Sistema tadDeċiżjonijiet
Doganali

Tabella 104 Raġunijiet għal emendar tal-awtorizzazzjoni

Meta kundizzjoni waħda jew aktar għal awtorizzazzjoni ma kinitx jew ma baqgħetx issodisfata, jew
meta deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ, l-uffiċjal doganali jirreġistra r-raġunijiet
għall-intenzjoni li d-deċiżjoni tkun emendata. Barra minn hekk, l-uffiċjal doganali jindika jekk l-emenda
hijiex minuri; f’dan il-każ, la l-konsultazzjoni mal-Istati Membri involuti u lanqas id-Dritt tas-Smigħ ma
jingħata bidu matul il-bqija tal-proċess. Inkella, il-proċess ikompli kif deskritt hawn taħt.
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Huwa f’idejn l-uffiċjal doganali li jiddetermina jekk l-emenda tkunx minuri jew le.
Ebda kundizzjoni vverifikata mis-sistema.
Jekk aktar minn Stat Membru wieħed ikun involut, l-uffiċjal doganali jista’ jiddeċiedi li jikkonsultahom.
Wara l-proċess ta’ konsultazzjoni (jekk isir), l-uffiċjal doganali jirreġistra jekk id-deċiżjoni għadx trid tiġi
emendata jew le. Jekk ma tkun meħtieġa ebda emenda u din ma tkunx intalbet min-negozjant, l-Istat
Membru kkonsultat jiġi nnotifikat li l-awtorizzazzjoni se tibqa’ kif inhi.
Jekk l-emenda tkun meħtieġa u din ma tkunx intalbet min-negozjant, il-proċess ikompli bil-proċess tadDritt għas-Smigħ sabiex in-negozjant ikun jista’ jesprimi l-opinjoni tiegħu. Wara l-proċess tad-Dritt
għas-Smigħ, l-uffiċjal doganali jirreġistra jekk id-deċiżjoni għadx trid tiġi emendata jew le. Jekk emenda
mhijiex meħtieġa, in-negozjant jiġi nnotifikat li d-deċiżjoni se tibqa’ attiva.
Meta d-deċiżjoni tkun għad trid tiġi emendata, l-uffiċjal doganali se jirreġistra d-deċiżjoni emendata.
Meta l-interessi leġittimi tan-negozjant jeħtieġu hekk, l-uffiċjal doganali jista’ jipposponi d-data li fiha
tidħol fis-seħħ l-emenda sa sena . F’każijiet oħra, l-emenda tiġi applikabbli direttament.
Ladarba d-deċiżjoni tkun emendata, in-negozjant jiġi nnotifikat awtomatikament dwar l-emenda. Jekk
aktar minn Stat Membru wieħed ikun involut fid-deċiżjoni, dawn ukoll jiġu informati awtomatikament
dwar l-emenda.

Għal RSS, fil-każ ta’ emenda li tikkonċerna l-ismijiet ta’ bastimenti u/jew l-ewwel port
u/jew portijiet tal-waqfa, id-data tad-dħul fis-seħħ għandha tkun massimu ta’ ġurnata xogħol
waħda wara li tasal it-talba. Għalhekk, ladarba n-negozjant ikun talab l-emenda, din issir effettiva
immedjatament (mingħajr konferma meħtieġa mill-awtoritajiet doganali).

Meta l-emenda taffettwa deċiżjoni sospiża, is-sospensjoni tintemm u l-istatus talawtorizzazzjoni jiġi aġġornat għal “attiv” malli jintemm il-proċess ta’ emenda.
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17 ANNULLAMENT TAD-DEĊIŻJONI
17.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

17.2 ATTIVITÀ
Ladarba tingħata l-awtorizzazzjoni, l-uffiċjal doganali jista’ jiddeċiedi li jannulla d-deċiżjoni. Lannullament jista’ jirriżulta wkoll mill-proċess tar-Rivalutazzjoni tad-deċiżjoni jew mill-proċess tasSospensjoni bil-mod li ġej:
-

Matul il-proċess ta’ rivalutazzjoni l-uffiċjal doganali jinvestiga jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji
għadhomx issodisfati. Jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji ma jkunux aktar issodisfati, jista’ jingħata
bidu għall-proċessi tal-annullament, tal-emenda, tar-revoka jew tas-sospensjoni;

-

Jekk hemm biżżejjed raġunijiet biex wieħed jemmen li d-deċiżjoni trid tiġi annullata, iżda l-uffiċjal
doganali għad ma għandux l-informazzjoni meħtieġa kollha, id-deċiżjoni tista’ tiġi sospiża qabel
l-annullament.

Ta’ min wieħed jinnota li s-sistema ma tippermettix li l-istatus ta’ awtorizzazzjoni jinbidel aktar minn
darba kuljum. Għalhekk, il-proċess ta’ annullament jista’ jinbeda malli tingħata l-awtorizzazzjoni iżda ssistema se tipprevjeni lill-utent milli jikkonferma l-bidla tal-istatus għal “Annullat” jekk id-data tal-bidu
tal-validità tal-awtorizzazzjoni tkun fl-istess ġurnata jew jekk l-istatus tal-awtorizzazzjoni jkun diġà
nbidel fl-istess ġurnata. Twissija se titlob lill-utent sabiex ikompli fil-ġurnata li jmiss, mill-aktar fis
possibbli.

Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali (Illustrazzjoni 34), lannullament huwa parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, kif muri fl-Illustrazzjoni 35.
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Illustrazzjoni 34 Proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 35 Annullament tad-Deċiżjoni bħala parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni

Illustrazzjoni 36 tippreżenta ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Annullament.
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Illustrazzjoni 36 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Annullament

Il-proċess ta’ annullament jinbeda mill-ħtieġa għal annullament, li toriġina mill-uffiċjal doganali jew
minn proċess ieħor. Tabella 105 telenka r-raġunijiet kollha għal annullament bl-oriġinatur enfasizzat.

Raġuni għall-annullament

Oriġinatur

Id-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni

Uffiċjal doganali

Id-deċiżjoni hija bbażata fuq informazzjoni dwar l-applikant mhux korretta jew
mhux kompluta u l-applikant kien jaf jew kellu jkun jaf b’mod raġonevoli li linformazzjoni ma kinitx korretta jew ma kinitx kompluta u li d-deċiżjoni kienet
tkun differenti li kieku l-informazzjoni kienet korretta/kompluta

Uffiċjal doganali

Riżultat mill-“proċess tar-Rivalutazzjoni” jew mill-“proċess tas-Sospensjoni”
jindika li d-deċiżjoni teħtieġ li tiġi annullata

Sistema tadDeċiżjonijiet
Doganali

Tabella 105 Raġunijiet għall-annullament tad-deċiżjoni

Meta l-uffiċjal doganali jirreġistra l-intenzjoni li jannulla d-deċiżjoni, hu jindika r-raġuni għall-intenzjoni li
jannulla, li tista’ tkun jew li d-deċiżjoni ma għadhiex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni doganali jew li ddeċiżjoni kienet ibbażata fuq informazzjoni ta’ applikazzjoni mhux korretta/mhux kompluta u li ddeċiżjoni kienet tkun differenti li kieku l-informazzjoni kienet korretta/kompluta.
Ladarba l-intenzjoni tal-annullament tiġi rreġistrata, il-proċess tad-Dritt għas-Smigħ jinbeda sabiex
jippermetti lin-negozjant jesprimi l-opinjoni tiegħu fir-rigward tal-annullament. Skont ir-riżultat talproċess tad-Dritt għas-Smigħ, l-uffiċjal doganali jiddeċiedi jekk l-annullament tad-deċiżjoni għadux
meħtieġ, jekk hux meħtieġa emenda jew revoka tad-deċiżjoni doganali jew jekk id-deċiżjoni tistax
tibqa’ valida. Meta jkun meħtieġ annullament, id-deċiżjoni tiġi annullata. Meta l-annullament ma jkunx
meħtieġ, id-deċiżjoni tista’ tibqa’ valida jew il-proċess tal-Emenda tad-Deċiżjoni jew tar-Revoka tadDeċiżjoni jinbdew – skont id-deċiżjoni tal-uffiċjal doganali.
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Ladarba d-deċiżjoni tiġi annullata, din ma tistax tiġi ġestita aktar. In-negozjant jiġi nnotifikat
awtomatikament dwar l-annullament. Jekk aktar minn Stat Membru wieħed ikun involut fid-deċiżjoni,
dawn ukoll jiġu informati awtomatikament dwar l-annullament.

Hemm xebh bejn il-proċessi ta’ Revoka u ta’ Annullament. Id-differenza bejniethom hija li
wara r-revoka, id-deċiżjoni ma tibqax valida, filwaqt li wara l-annullament, id-deċiżjoni
daqslikieku qatt ma eżistiet.

Ladarba l-awtorizzazzjoni tiġi annullata, in-negozjant ma jistax japplika għall-istess deċiżjoni għal tliet
snin jekk ir-raġuni għall-annullament kienet li n-negozjant naqas milli jissodisfa obbligazzjoni imposta
matul dik id-deċiżjoni.
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18 REVOKA TAD-DEĊIŻJONI
18.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti.

18.2 ATTIVITÀ
Ladarba tingħata l-awtorizzazzjoni, kemm in-negozjant jew l-uffiċjal doganali jista’ jitlob revoka taddeċiżjoni. Ir-revoka tad-deċiżjoni tista’ tirriżulta wkoll mill-proċess tar-Rivalutazzjoni tad-deċiżjoni, millproċess tas-Sospensjoni jew mill-proċess tal-Annullament tad-deċiżjoni bil-modi li ġejjin:
-

Matul il-proċess ta’ rivalutazzjoni l-uffiċjal doganali jinvestiga jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji
għadhomx issodisfati. Jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji ma jibqgħux issodisfati, il-proċess ta’
revoka jista’ jinbeda;

-

Jekk hemm biżżejjed raġunijiet biex wieħed jemmen li d-deċiżjoni trid tiġi revokata, iżda l-uffiċjal
doganali jkun għad ma għandux l-informazzjoni meħtieġa kollha, id-deċiżjoni tista’ tiġi sospiża
qabel ir-revoka;

-

Jekk id-deċiżjoni tiġi annullata, din ma tistax tiġi revokata. Madankollu jekk id-deċiżjoni ma tiġix
annullata matul il-proċess ta’ annullament, xorta tista’ tiġi revokata.

Ta’ min wieħed jinnota li s-sistema ma tippermettix li l-istatus ta’ awtorizzazzjoni jinbidel aktar minn
darba kuljum. Għalhekk, il-proċess ta’ revoka jista’ jinbeda malli tingħata l-awtorizzazzjoni iżda ssistema se tipprevjeni lill-utent milli jikkonferma l-bidla tal-istatus għal “Revokat” jekk id-data tal-bidu
tal-validità tal-awtorizzazzjoni tkun fl-istess ġurnata jew jekk l-istatus tal-awtorizzazzjoni jkun diġà
nbidel fl-istess ġurnata. Twissija se titlob lill-utent sabiex ikompli fil-ġurnata li jmiss, mill-aktar fis
possibbli.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali (Illustrazzjoni 37), ir-revoka
hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, kif muri fl-Illustrazzjoni 38.
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Illustrazzjoni 37 Proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 38 Revoka tad-Deċiżjoni bħala parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni

Illustrazzjoni 39 turi ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Revoka.
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Illustrazzjoni 39 Ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Revoka

Il-proċess ta’ revoka jibda bil-ħtieġa ta’ revoka, li toriġina minn partijiet ikkonċernati differenti. Tabella
106 telenka r-raġunijiet kollha għal revoka bl-oriġinatur enfasizzat.

Raġuni għar-revoka

Oriġinatur

Id-detentur tad-deċiżjoni jitlob ir-revoka tad-deċiżjoni

Negozjant

Id-detentur ma għadux irreġistrat f’konformità mal-Artikolu 9(1) tal-KDU u nnumru EORI mhux validu

Uffiċjal doganali

Id-detentur tad-deċiżjoni jonqos milli jieħu, fiż-żmien stipulat, miżuri meħtieġa
sabiex jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti għad-deċiżjoni jew jikkonforma malobbligi imposti f’dik id-deċiżjoni

Uffiċjal doganali

Id-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ

Uffiċjal doganali

Kundizzjoni waħda jew aktar ma kinux jew m’għadhomx issodisfati

Uffiċjal doganali

Il-proċess tar-“Rivalutazzjoni tad-Deċiżjoni”, tas-“Sospensjoni tad-Deċiżjoni”
jew tal-“Annullament tad-Deċiżjoni” jintemm u tkun meħtieġa revoka

Sistema tadDeċiżjonijiet
Doganali

Tabella 106 Raġunijiet għar-revoka tal-awtorizzazzjoni

Meta r-raġunijiet għal revoka elenkati hawn fuq japplikaw, l-uffiċjal doganali għandu jinvestiga jekk innegozjant għandux xorta jkun intitolat għall-awtorizzazzjoni speċifika. L-uffiċjal doganali jistabbilixxi
jekk tkunx meħtieġa revoka. Jekk ir-revoka tkun meħtieġa, l-uffiċjal doganali jirreġistra l-intenzjoni li lawtorizzazzjoni tiġi revokata. L-uffiċjal doganali jirreġistra wkoll ir-raġuni li għaliha hu beħsiebu
jirrevoka deċiżjoni.
Jekk it-talba għal revoka ma toriġinax min-negozjant u d-deċiżjoni mhijiex sospiża, il-proċess ikompli
bil-proċess tad-Dritt għas-Smigħ sabiex in-negozjant ikun jista’ jesprimi l-fehma tiegħu. L-uffiċjal
doganali mbagħad għandu jirreġistra jekk id-deċiżjoni għadx trid tiġi revokata jew le. Jekk ma tkun
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meħtieġa ebda revoka, in-negozjant jiġi nnotifikat li d-deċiżjoni mhux se tiġi revokata. Jekk id-deċiżjoni
tridx tiġi revokata, l-uffiċjal doganali jirreġistra d-data effettiva tar-revoka.
Meta l-interessi leġittimi tan-negozjant jeħtieġu hekk, l-uffiċjal doganali jista’ jipposponi d-data li fiha
tidħol fis-seħħ ir-revoka sa sena. F’każijiet oħra, ir-revoka tkun effettiva immedjatament.
Ladarba d-deċiżjoni tiġi revokata, din ma tistax tiġi ġestita aktar. In-negozjant huwa nnotifikat
awtomatikament dwar ir-revoka. Jekk aktar minn Stat Membru wieħed ikun involut fid-deċiżjoni, dawn
ukoll ikunu awtomatikament informati bir-revoka.

Hemm xebh bejn il-proċessi ta’ Revoka u ta’ Annullament. Id-differenza bejniethom hija li wara rrevoka, id-deċiżjoni ma tibqax valida, filwaqt li wara l-annullament, id-deċiżjoni daqslikieku qatt
ma eżistiet.

Ladarba l-awtorizzazzjoni tiġi revokata, in-negozjant ma jistax japplika għall-istess deċiżjoni għal sena
jekk ir-raġuni għar-revoka kienet li n-negozjant naqas milli jissodisfa obbligazzjoni imposta matul dik
id-deċiżjoni.
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19 RIVALUTAZZJONI TAD-DEĊIŻJONI
19.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• Awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet;
• Stati Membri involuti;
• Awtorità Oħra.

19.2 ATTIVITÀ
Ladarba tingħata l-awtorizzazzjoni, in-negozjant, l-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali li tieħu ddeċiżjonijiet, l-uffiċjali doganali tal-Istati Membri involuti jew awtoritajiet oħra jistgħu jitolbu
rivalutazzjoni tad-deċiżjoni.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali (Illustrazzjoni 40), irrivalutazzjoni hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni, kif muri fl-Illustrazzjoni 41.
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Illustrazzjoni 40: Perspettiva ta’ livell għoli tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali
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Illustrazzjoni 41: Rivalutazzjoni tad-Deċiżjoni hija parti mill-proċess tal-Ġestjoni tal-Awtorizzazzjoni

L-Illustrazzjoni 42 turi ħarsa ġenerali ta’ livell għoli lejn il-proċess ta’ Rivalutazzjoni.
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Illustrazzjoni 42: Perspettiva ta’ livell għoli tal-proċess ta’ Rivalutazzjoni

Il-proċess ta’ rivalutazzjoni jibda bil-ħtieġa ta’ rivalutazzjoni, li toriġina minn partijiet ikkonċernati
differenti. Tabella 107 telenka r-raġunijiet kollha għal rivalutazzjoni bl-oriġinatur enfasizzat.
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Raġuni għal rivalutazzjoni

Oriġinatur

Detentur jibgħat l-informazzjoni, li tista’ tinfluwenza t-tkomplija jew il-kontenut
tad-deċiżjoni

Negozjant

Hemm bidliet ewlenin fil-leġiżlazzjoni

Uffiċjal doganali

Riżultati tal-monitoraġġ juru li deċiżjoni trid tiġi rivalutata

Uffiċjal doganali

L-Istat Membru involut jibgħat l-informazzjoni, li tista’ tinfluwenza t-tkomplija
jew il-kontenut tad-deċiżjoni

Stat Membru involut

Awtorità oħra tibgħat l-informazzjoni, li tista’ tinfluwenza t-tkomplija jew ilkontenut tad-deċiżjoni

Awtorità oħra

Awtorizzazzjoni ta’ AEO Revokata7

Sistema taddeċiżjonijiet doganali

Tabella 107 Raġunijiet għal rivalutazzjoni tal-awtorizzazzjoni

Il-proċess ta’ rivalutazzjoni jista’ jinbeda biss jekk l-istatus tad-deċiżjoni jkun attiv.

Jekk il-proċess ma jingħatax bidu mill-uffiċjal doganali, dan l-ewwel jivverifika li l-informazzjoni li waslet
teħtieġ rivalutazzjoni. Jekk le, dan jista’ jieħu deċiżjoni li jibda proċess ieħor (emenda, annullament,
revoka, sospensjoni).
Jekk il-proċess jinbeda mill-uffiċjal doganali, dan jirreġistra l-intenzjoni tiegħu sabiex jirrivaluta, flimkien
mar-raġuni għal rivalutazzjoni.
Fiż-żewġ każijiet, in-negozjant imbagħad jiġi nnotifikat dwar ir-rivalutazzjoni.
Imbagħad, l-uffiċjal doganali jiċċekkja jekk il-kundizzjonijiet u l-kriterji vverifikati qabel ma ta d-deċiżjoni
għadhomx validi. Barra minn hekk, jekk ikun involut aktar minn Stat Membru wieħed, l-uffiċjal doganali
jista’ jiddeċiedi li jikkonsultahom (il-proċess ta’ konsultazzjoni huwa deskritt fil-gwidi għall-utenti
“Konsultazzjoni mal-Istati Membri Involuti”).
Ladarba l-kundizzjonijiet u l-kriterji huma vverifikati u l-konsultazzjonijiet jitwettqu (jekk huma rilevanti),
l-uffiċjal doganali tal-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet iżomm l-informazzjoni kollha sabiex
jiddetermina jekk id-deċiżjoni tridx tibqa’ attiva, tkunx revokata, annullata, sospiża jew emendata. Hu
mbagħad jirreġistra r-riżultat tar-rivalutazzjoni, flimkien mal-effett tad-deċiżjoni (jekk applikabbli).
Jekk l-uffiċjal doganali jiddetermina li l-kundizzjonijiet u l-kriterji għadhom issodisfati u r-riżultat tarrivalutazzjoni huwa li jżomm id-deċiżjoni attiva, id-detentur jiġi nnotifikat bix-xieraq.
Inkella, jekk id-deċiżjoni trid tiġi revokata, emendata, sospiża jew annullata, jitnieda l-proċess
korrispondenti. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni se jkun innotifikat kif xieraq fil-proċess xieraq.

7

Din hija applikabbli biss fil-kuntest ta’ “Tqegħid ta’ merkanzija skont proċedura doganali u ta’ ħżin temporanju”
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20 DRITT GĦAS-SMIGĦ
20.1 PARTIJIET IKKONĊERNATI INVOLUTI FIL-PROĊESS
• Negozjant;
• Awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet.

20.2 ATTIVITÀ
Il-proċess tad-Dritt għas-Smigħ jinbeda minn każijiet fejn hemm intenzjoni li tittieħed deċiżjoni li se
taffettwa b’mod negattiv lin-negozjant, li tippermetti lin-negozjant jesprimi l-fehma tiegħu/jippreżenta
appell b’riżultat ta’ hekk.
Mill-perspettiva ta’ livell għoli tagħna tal-proċess tad-Deċiżjonijiet Doganali, il-proċess tad-Dritt għasSmigħ huwa mniżżel fil-partijiet kollha tal-proċess tal-Għoti tal-Awtorizzazzjoni u l-Ġestjoni talAwtorizzazzjoni , kif muri fl-Illustrazzjoni 43.

AppliGation for
Customs DeGision

Grant
Authorisation
Application
ManaZement

Authorisation is
Granted?

Yes

ManaGe
Authorisation

End of Validity of
Authorisation

Authorisation
ManaZement

No

End

Illustrazzjoni 43 Proċess tad-Dritt għas-Smigħ, bħala parti mill-proċess tad-Deċiżjonijet Doganali

Illustrazzjoni 44 tippreżenta s-sitwazzjonijiet fejn il-proċess tad-Dritt għas-smigħ jista’ jsir.
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Illustrazzjoni 44 Okkorrenzi tal-proċess tad-Dritt għas-Smigħ

Il-proċess se jinbeda kull meta n-negozjant ikollu Dritt għas-Smigħ. Dan jista’ jseħħ fil-proċess tatTeħid ta’ Deċiżjoni u ta’ Notifika, fil-proċess tal-Emenda tad-deċiżjoni, fil-proċess tal-Annullament taddeċiżjoni, fil-proċess tar-Revoka tad-deċiżjoni u fil-proċess tas-Sospensjoni tad-deċiżjoni. Tabella 108
telenka s-sitwazzjonijiet fejn japplika d-Dritt għas-Smigħ.

Sitwazzjonijiet fejn japplika l-RTBH
Proċess tat-Teħid ta’ Deċiżjoni
Meta l-uffiċjal doganali jiċċekkja l-kundizzjonijiet u l-kriterji kollha, hu beħsiebu jieħu deċiżjoni
sfavorevoli.
Proċess tas-Sospensjoni tad-Deċiżjoni
Meta l-uffiċjal doganali jkollu raġunijiet biżżejjed sabiex jemmen li d-deċiżjoni għandha tiġi annullata,
revokata jew emendata, jinbeda l-proċess tas-sospensjoni tad-deċiżjoni;
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li s-sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet għad-deċiżjoni jew konformità malobbligi jista’ jkun żgurat billi d-detentur jieħu l-miżuri, jinbeda l-proċess tas-sospensjoni tad-deċiżjoni;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ rivalutazzjoni; il-proċess tas-sospensjoni tad-deċiżjoni jinbeda.
Proċess tal-Emenda tad-Deċiżjoni
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li kundizzjoni waħda jew aktar ma kinux jew ma għadhomx issodisfati,
il-proċess tal-emenda tad-deċiżjoni jinbeda;
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li d-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ skont lArtikolu 23(3) tal-KDU, jinbeda l-proċess tal-emenda tad-deċiżjoni;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ rivalutazzjoni; il-proċess tal-emenda tad-deċiżjoni jinbeda;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ sospensjoni; il-proċess tal-emenda tad-deċiżjoni jinbeda;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ annullament mhux mitmum; il-proċess tal-emenda tad-deċiżjoni jinbeda.
Proċess tal-Annullament tad-Deċiżjoni
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li d-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni doganali, jinbeda lproċess tal-annullament tad-deċiżjoni;
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Sitwazzjonijiet fejn japplika l-RTBH
Meta d-deċiżjoni kienet ibbażata fuq informazzjoni mhux korretta/mhux kompluta u l-applikant kien jaf
jew suppost kien jaf b’mod raġonevoli li l-informazzjoni ma kinitx korretta/kompluta u li d-deċiżjoni
kienet tkun differenti li kieku l-informazzjoni kienet korretta/kompluta, jinbeda l-proċess tal-annullament
tad-deċiżjoni;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ rivalutazzjoni; il-proċess tal-annullament tad-deċiżjoni jinbeda;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ sospensjoni; il-proċess tal-annullament tad-deċiżjoni jinbeda;
Proċess tar-Revoka tad-Deċiżjoni
Meta d-detentur ma jibqax irreġistrat skont l-Artikolu 9(1) tal-KDU u n-numru EORI mhux validu,
jinbeda l-proċess tar-revoka tad-deċiżjoni.
Meta d-detentur ikun naqas milli jieħu l-miżuri meħtieġa fiż-żmien stipulat sabiex jissodisfa lkundizzjonijiet u l-kriterji jew sabiex jikkonforma mal-obbligi imposti f’dik id-deċiżjoni, jinbeda l-proċess
tar-revoka tad-deċiżjoni;
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li d-deċiżjoni ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni doganali, jinbeda lproċess tar-revoka tad-deċiżjoni;
Meta l-uffiċjal doganali jintebaħ li kundizzjoni waħda jew aktar ma ġietx jew ma tkunx għadha
ssodisfata, apparti dawk li jeħtieġu annullament, jinbeda l-proċess tar-revoka tad-deċiżjoni;
Meta l-uffiċjal doganali jistabbilixxi li l-konsenjatur awtorizzat ma għadx għandu awtorizzazzjoni valida
sabiex juża garanzija komprensiva jew eżoneru mill-garanzija, jinbeda l-proċess tar-revoka taddeċiżjoni;8
Bħala riżultat tal-proċess ta’ rivalutazzjoni; il-proċess tar-revoka tad-deċiżjoni jinbeda;
Bħala riżultat tal-proċess ta’ sospensjoni; il-proċess tar-revoka tad-deċiżjoni jinbeda;

Bħala riżultat tal-proċess ta’ annullament mhux mitmum; il-proċess tar-revoka tad-deċiżjoni jinbeda.

Tabella 108 Sitwazzjonijiet fejn japplika l-RTBH

L-uffiċjal doganali l-ewwel jikkomunika r-raġunijiet tad-deċiżjoni maħsuba lin-negozjant
(awtorizzazzjoni maħsuba / raġuni għas-sospensjoni / emenda / annullament / revoka). In-negozjant
jingħata 30 ġurnata sabiex iwieġeb għar-raġunijiet tad-deċiżjoni intiża. In-negozjant huwa mistenni
jipprovdi l-opinjoni tiegħu f’dan iż-żmien stipulat.
Jekk il-proċess tad-Dritt għas-Smigħ jitwettaq fil-kuntest ta’ applikazzjoni għal deċiżjoni, it-terminu
sabiex tittieħed id-deċiżjoni jiġi estiż bi 30 ġurnata.
Meta n-negozjant jipprovdi lill-uffiċjal doganali bl-opinjoni tiegħu, dan jista’ jindika li se jesprimi l-fehma
tiegħu ulterjorment f’messaġġ ieħor. Madankollu dan ma għandux impatt fuq it-terminu msemmi hawn
fuq. L-espressjoni addizzjonali tal-opinjoni tiegħu għandha tiġi pprovduta fl-istess terminu.
Ladarba l-uffiċjal doganali jirċievi l-opinjoni tan-negozjant, din se tintuża fil-kuntest tal-proċess, li ta
bidu għall-proċess tad-Dritt għas-smigħ.
8

Applikabbli biss għal awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ Konsenjatur Awtorizzat
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