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DEFINIZZJONIJIET U ABBREVJAZZJONIJIET
Id-definizzjonijiet li ġejjin jintużaw tul il-gwida tan-negozju kollha:
Terminu

Definizzjoni

Awtorizzazzjoni

Att mill-awtoritajiet doganali li jappartjeni għal-leġiżlazzjoni doganali li jagħti deċiżjoni
fuq każ partikolari, u li għandu effetti legali fuq il-persuna jew fuq il-persuni kkonċernati
(l-Artikolu 5(39) tal-KDU). Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet
doganali għall-użu tal-proċedura ta’ proċessar attiv jew passiv, kif imsemmi flartikolu 211 (1A) tal-Kodiċi.

Operatur Ekonomiku

Persuna li, matul in-negozju tagħha, tkun involuta f’attivitajiet koperti mil-leġiżlazzjoni
doganali (l-Artikolu 5(5) tal-KDU). F’dan il-kuntest, tissejjaħ ukoll “kummerċjant”.

Detentur (tal-awtorizzazzjoni)

Il-persuna/i ġuridika/ġuridiċi jew l-entità(jiet) li tinħareġ deċiżjoni f’isimha/isimhom.
Din tista’ tirreferi wkoll għar-rappreżentant tad-detentur (BPMs).

Awtorità Doganali

L-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri responsabbli għall-applikazzjoni talleġiżlazzjoni doganali u kwalunkwe awtorità oħra mogħtija s-setgħa taħt il-liġi
nazzjonali li tapplika ċertu leġiżlazzjoni doganali. (L-Artikolu 5(1) tal-KDU).

L-Awtorità Doganali li tieħu dDeċiżjonijiet

L-awtorità doganali kompetenti biex 1) tieħu d-deċiżjoni u 2) timmaniġġja d-deċiżjoni.

L-Uffiċċju Doganali tasSorveljanza

L-uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni u intitolat li jissorvelja proċedura speċjali.

L-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ

L-uffiċċju doganali kompetenti għall-post minn fejn il-merkanzija se titlaq mit-territorju
doganali tal-Unjoni għal destinazzjoni barra mit-territorju doganali tal-Unjoni.

L-Uffiċċju Doganali għarRilaxx għaċ-Ċirkolazzjoni
Libera

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet għal proċeduri speċjali, kull uffiċċju
doganali indikat f’awtorizzazzjoni fejn, għal merkanziji mdaħħla fit-territorju doganali
tal-Unjoni, għandhom jitwettqu l-formalitajiet għar-rilaxx tagħha għaċ-ċirkolazzjoni
libera.

L-Uffiċċju Doganali ta’
Verifika

Kwalunkwe uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni għal proċedura speċjali mogħti
s-setgħa li jirrilaxxa l-merkanzija għal proċedura doganali sussegwenti jew li jirċievi ddikjarazzjoni jew in-notifika ta’ riesportazzjoni għall-finijiet tal-verifika tal-proċeduri
speċjali.

L-Uffiċċju Doganali talEsportazzjoni

L-uffiċċju doganali fejn għall-merkanzija li tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni
Ewropea għandhom jitwettqu l-formalitajiet li jikkonċernaw id-dikjarazzjoni doganali
tal-esportazzjoni jew fejn għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni.

L-Uffiċċju Doganali tatTqegħid

Kwalunkwe uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni għal proċedura speċjali u li
għandu s-setgħa li jirrilaxxa merkanzija għal proċedura speċjali.

BPM

Mudell tal-Proċess tan-Negozju

CCN, CCN2

Network Komuni ta’ Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

CDS/CDMS

Sistema (ta’ Ġestjoni) tad-Deċiżjonijiet Doganali

CS/RD2

Sistema tad-Data ta’ Referenza tas-Servizzi Ċentrali

EORI

Ir-Reġistrazzjoni u l-Identifikazzjoni tal-Operatur Ekonomiku

EU CTP

Portal tan-Negozjanti Doganali tal-UE

INF

Skambju standardizzat ta’ Informazzjoni

IPO

Ipproċessar Attiv, Operazzjoni ta’ Proċessar Attiv

IT

Teknoloġija tal-Informazzjoni

OPO

Ipproċessar Passiv, Operazzjoni ta’ Proċessar Passiv
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Terminu

Definizzjoni
Proċeduri Speċjali

SP

L-INF SP jintuża bħala t-terminu biex jiddefinixxi s-sistema li hija aċċessibbli għalluffiċjali doganali
Portal Speċifiku tal-Kummerċjanti

STP
Għall-INF STP, hija l-interfaċċa tal-utent għall-operaturi ekonomiċi u persuni oħra
TATAFng

Qafas tal-Arkitettura Teknika tal-Applikazzjoni tat-Tariffi, ġenerazzjoni ġdida

TP

Portal tal-Kummerċjanti
KDU, li jissejjaħ il-Kodiċi
-

KDU u KDU DA, IA

L-Att Delegat dwar u l-Att ta’ Implimentazzjoni dwar il-KDU, li jissejħu wkoll
-

UUM u DS

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447

Ġestjoni tal-Utenti Uniformi u Firma Diġitali
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1 DAĦLA
1.1 DIN IL-GWIDA
L-għan ewlieni ta’ dan id-dokument huwa li joħloq gwida għall-utenti tan-negozju tas-sistema INF. Għandu lintenzjoni li jipprovdi dokumentazzjoni li se tintuża mill-utenti finali, mill-uffiċjali doganali għasSistema INF SP ċentrali u mill-kummerċjanti tal-Portal tan-Negozjanti Doganali tal-UE (EU CTP), sabiex
jappoġġahom fil-fehim tagħhom tal-aspetti tan-negozju tal-Iskeda ta’ Informazzjoni għall-Proċeduri Speċjali.
Ladarba s-sistema tkun ġiet aċċessata, il-funzjonalitajiet u l-azzjonijiet differenti jiġu spjegati f’fajl tal-għajnuna
jew gwida għall-utent, li jistgħu jiġu kkonsultati biex wieħed jara x’qed tagħmel buttuna speċifika. Din il-gwida
dettaljata partikolari għall-utent tista’ tiġi aċċessata permezz tas-sistema nnifisha u billi wieħed jaċċessa lfunzjonalità tal-għajnuna, jew mill-paġna ewlenija tal-INF fuq is-sit web tal-europa.

1.2 X’INHU INF?
INF huwa l-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni għall-ġestjoni ta’ informazzjoni standardizzata maħluqa
għal proċeduri ta’ proċessar attiv u passiv. L-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni jiġi ttrattat fi rwoli
differenti tal-uffiċċji doganali (ara aktar tard fil-fluss tal-proċess). L-informazzjoni tiġi ġestita sabiex jiġi
kkalkulat id-dejn doganali, l-ammont ta’ dazji doganali li ma għandhomx jitħallsu, jiġu vverifikati l-kriterji ta’
ekwivalenza jew sabiex jiġi vverifikat li l-prodott ewlieni ttrasformat jkun ġie pproċessat mal-merkanzija
mqiegħda taħt IP.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jipprovdi r-rekord tal-INF bl-elementi tad-data stabbiliti fl-Anness 71-05 tal-Att
Delegat tal-KDU. Elementi oħra tad-data kif imsemmija f’dan l-anness għandhom jimtlew mill-uffiċċju doganali
kkonċernat.
L-uffiċċji doganali kkonċernati jużaw l-informazzjoni rilevanti, biex jikkalkulaw id-dazji fuq l-importazzjoni u leżenzjonijiet, pereżempju biex jivverifikaw il-kwantitajiet ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni rilaxxata fit-territorju
doganali tal-Unjoni.
Sfond
Qabel l-introduzzjoni tas-sistema INF, l-iskedi ta’ informazzjoni kienu jiġu pprovduti f’formoli stampati u
kellhom jiġu ttimbrati mill-uffiċċji doganali.
Sabiex jiġi ssimplifikat l-użu tal-iskedi INF, ġie deċiż li tinħoloq sistema tal-IT INF li l-bażi ġuridika tagħha
tista’ tinstab fil-KDU u fid-DA u fl-IA tal-KDU. Din is-sistema INF tfasslet ukoll biex tnaqqas l-ammont ta’
xogħol stampat, biex tipprovdi trattament indaqs bejn l-operaturi ekonomiċi, biex tħaffef il-loġistika u loperazzjonijiet ta’ esportazzjoni/importazzjoni u biex tagħmilha aktar faċli għad-dwana biex timmonitorja u
timmaniġġja r-reġimi speċjali.
Minħabba li l-KDU, id-DA u l-IA tal-KDU ma applikawx immedjatament għar-regolament dwar l-INF, ġie
ffissat perjodu tranżitorju, kif deskritt fl-Atti Delegati Tranżizzjonali. Matul dan il-perjodu, setgħu jintużaw erba’
tipi ta’ formoli tal-INF:
-

l-INF1 għall-IP IM/EX biex tingħata informazzjoni lill-uffiċċju doganali ta’ verifika dwar il-kalkolu
tad-dazju doganali, l-ammont ta’ garanzija jew l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ politika kummerċjali;
l-INF9 għall-IP IM/EX użat biex jiġu vverifikati l-kriterji ta’ ekwivalenza jew li l-prodott ewlieni
ttrasformat ikun ġie pproċessat mal-merkanzija mqiegħda taħt IP;
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-

-

l-INF5 għall-IP EX/IM użat biex jiġi vverifikat li l-kwantità tal-merkanzija mhux tal-Unjoni importata
tikkorrispondi mal-kwantità tal-merkanzija tal-Unjoni inkorporata fil-prodott esportat u biex jiġi
kkalkulat l-ammont tad-dazji doganali li ma hemmx għalfejn jitħallsu;
l-INF2 għall-OP EX/IM użat biex jiġi vverifikat jekk il-merkanzija ewlenija ttrasformata kinitx koperta
mill-merkanzija esportata u biex jiġi kkalkulat id-dazju doganali meta merkanzija taħt OP tiġi importata
fit-territorju tal-Unjoni doganali.

Il-perjodu tranżitorju ntemm fl-1 ta’ Ġunju 2020 u s-sistema INF saret operazzjonali. Is-sistema INF ma
għadhiex tuża t-terminoloġija speċifika għall-formoli stampati tal-INF. Mill-1 ta’ Ġunju 2020, is-sistema INF
tkopri, b’formola elettronika unika, il-każijiet kollha li qabel kienu ġestiti bi skedi tal-INF differenti: INF IP
(ipproċessar attiv) u INF OP (ipproċessar passiv), kull wieħed għal IM/EX (importazzjoni segwita
b'esportazzjoni) u EX/IM (esportazzjoni segwita b'importazzjoni).
L-Anness 71-05 (tal-Att Delegat tal-KDU) jagħmel distinzjoni bejn l-“Iskambju standardizzat tal-informazzjoni
(INF) bejn l-awtoritajiet doganali għadu mhux meħtieġ iżda l-uffiċċju doganali tas-sorveljanza għandu jagħmel
disponibbli l-elementi tad-data tal-INF rilevanti fis-sistema elettronika relatata mal-INF” bħala t-Taqsima A; u l“Iskambju Standardizzat tal-informazzjoni (INF) bejn l-awtoritajiet doganali huwa meħtieġ iżda l-elementi taddata tal-INF għadhom mhumiex disponibbli fis-sistema elettronika relatata mal-INF” bħala t-Taqsima B.
It-Taqsima B tikkonċerna t-talba għal informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali (biss) biex jiġi ddeterminat lammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni wara IM/EX IPO. L-Artikolu 181(1) jiddikjara li INF mhuwiex
obbligatorju għall-IP IM/EX li jinvolvi Stat Membru wieħed, madankollu, meta awtorità doganali titlob
informazzjoni dwar IP IM/EX li jinvolvi Stat Membru wieħed, allura l-SCO għandha tipprovdi l-informazzjoni
bl-użu tas-sistema INF.
Eżempju dwar awtorizzazzjoni ta’ bosta Stati Membri: awtorizzazzjoni IPO IM/EX valida fi Stat Membru NA li
għaliha, id-dazju doganali jrid jitħallas fl-Istat Membru NB. L-uffiċċju doganali responsabbli NB jikkuntattja
lill-SCO f’NA bl-użu tat-Taqsima B tal-INF.
Ipproċessar attiv
L-ipproċessar attiv ifisser li l-merkanzija mhux tal-Unjoni tiġi importata sabiex tiġi pproċessata fit-territorju
doganali tal-Unjoni f’operazzjoni waħda jew aktar ta’ pproċessar (manifattura, tiswija). Meta jiġu importati,
dawn il-prodotti ma jiġux soġġetti għal dazju fuq l-importazzjoni, taxxi oħrajn relatati mal-importazzjoni
tagħhom bħall-VAT jew id-dazji tas-sisa, u miżuri ta’ politika kummerċjali, sakemm ma jipprojbixxux id-dħul
jew il-ħruġ ta’ merkanzija fit-territorju doganali tal-Unjoni jew minnu.
Ipproċessar passiv
L-ipproċessar passiv huwa l-ipproċessar tal-merkanzija tal-Unjoni barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u meta
tkun ġejja lura bħala prodotti pproċessati fl-Unjoni, tista’ tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera. Id-dazji jridu
jitħallsu biss fuq il-valur miżjud barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. F’ċerti ċirkostanzi, l-aktar f’każ ta’
tiswija taħt garanzija, l-importazzjoni mill-ġdid hija libera mid-dazju.

1.2.1 VANTAĠĠI TAS-SISTEMA
•
•
•
•

L-ebda kontroll ieħor ibbażat fuq karti
Negozjar mal-IPO, mal-OPO IM/EX u mal-EX/IM
L-armonizzazzjoni tal-proċeduri użati u tar-rekwiżiti tad-data, definiti fil-BPMs
L-użu ta’ sistema unika u ta’ portal tal-kummerċjanti għal operaturi ekonomiċi u persuni oħra
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1.2.2 REFERENZI
1.2.2.1 Referenzi legali
•
•
•
•
•
•
•

Il-KDU, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 1, l-Artikolu 6: mezzi għall-iskambju u l-ħżin ta’ informazzjoni u
rekwiżiti komuni tad-data
Il-KDU, Titolu III, il-Kapitolu 1, it-Taqsima 2, l-Artikolu 86: regoli speċjali għall-kalkolu tal-ammont
ta’ dazju fuq l-importazzjoni
L-Artikolu 176 tad-DA: skambju standardizzat ta’ informazzjoni u obbligi tad-detentur ta’
awtorizzazzjoni għall-użu ta’ proċedura ta’ proċessar
L-Artikolu 181 tad-DA: skambju standardizzat ta’ informazzjoni
L-Artikolu 271 tal-IA: sistema elettronika relatata mal-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni
L-Anness 71-05: l-elementi tad-data biex jiġi ssodisfat l-ipproċessar ta’ INF
L-Artikolu 88 tal-KDU: Id-delega tas-setgħa (a)

1.2.2.2 Referenzi tal-kuntest
•

•

Referenza għal-landing page tal-INF SP
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o X’tip ta’ informazzjoni tista’ tinstab: Id-dokumenti ta’ gwida, BPM, Q u A, referenzi għassistema
Referenzi għall-BPMs ta’ L4
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 GĦAL MIN HI MAĦSUBA DIN IL-GWIDA?
Dan id-dokument huwa maħsub għal qarrejja bi sfondi u bi rwoli operazzjonali varji fid-dominju tas-sistema
relatat mal-INF SP. Dawn jistgħu jkunu:
• Amministrazzjonijiet nazzjonali tal-UE;
• Uffiċjali tal-UE;
• Uffiċjali doganali fl-UE – bħala utenti tas-sistema INF SP;
• Il-Komunità Kummerċjali tal-UE – bħala utenti tas-sistema CTP/INF STP tal-UE.
Din it-taqsima għandha l-għan li telenka l-partijiet ikkonċernati differenti li jirrappreżentaw l-utenti finali tassistema INF SP.
L-utenti tal-Portal tal-Kummerċjanti (EU CTP, INF STP):
•
•

Il-kummerċjant, imsejjaħ ukoll l-operatur ekonomiku, li huwa d-detentur tal-awtorizzazzjoni f’dan ilkuntest;
Ir-rappreżentant huwa persuna li tista’ taġixxi f’isem kummerċjant. B’referenza għall-Gwida għall-Istati
Membri
u
l-Kummerċ
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant dirett tiegħu biss jista’ jqiegħed il-merkanzija,
kif spjegat fit-Taqsima “Drittijiet u obbligi”.

L-utenti tas-sistema INF SP (ċentrali);
•
•

L-uffiċjal doganali tal-awtorità tad-dwana li tieħu d-deċiżjonijiet (DTCA)
L-uffiċjal doganali ta’ wieħed mill-uffiċċji doganali l-oħrajn imsemmija fl-awtorizzazzjonijiet
IPO/OPO, minbarra d-DTCA
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1.4 X’INHI L-ISTRUTTURA TAS-SISTEMA?
Is-sistema INF SP hija sistema ċentrali, li jfisser li s-sistema tiġi żviluppata fil-livell tal-Unjoni, u ssir disponibbli
għall-Istati Membri kollha. Dan ifisser li hemm sistema ċentrali li saret disponibbli u li għandha tkun aċċessibbli
mill-kummerċjanti u mill-uffiċjali doganali minn punt ta’ dħul uniku.
Il-graff li ġejja turi l-komponenti differenti tas-sistema:

•
•
•
•
•
•

L-operatur ekonomiku (l-utent fuq in-naħa tax-xellug) jeħtieġ li jkollu numru EORI validu, ġestit fissistema EOS. Il-kredenzjali u r-rwoli tiegħu huma definiti fl-UUM&DS;
L-operatur ekonomiku jaċċessa l-EU CTP permezz tal-UUM&DS, li jintuża bħala punt ta’ dħul uniku
għal diversi sistemi oħra u l-għan tiegħu huwa li jinkludi l-aċċess għal sistemi oħra fil-futur qarib;
L-INF STP, li huwa modulu speċifiku jew funzjoni definita taħt l-EU CTP. L-INF STP dejjem irid jiġi
aċċessat bl-użu tal-EU CTP;
L-utent tal-uffiċjal doganali (l-utent fuq in-naħa tal-lemin) huwa definit fis-CCN2, u r-rwol tal-uffiċċju
tiegħu huwa definit f’CS/RD2;
L-uffiċjal doganali jaċċessa l-interfaċċa tal-utent tal-INF SP permezz tal-kredenzjali CCN2;
Is-sistema INF SP ċentrali tinteraġixxi ma’ informazzjoni maħżuna fis-sistema tad-Deċiżjonijiet
Doganali u t-TATAFng

Ma hemm l-ebda komponenti nazzjonali.
L-istrateġija tas-sistema INF SP hija li tuża approċċ ċentrali, fejn l-Istati Membri jużaw biss l-applikazzjoni talUE. L-informazzjoni li ġejja mis-sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali, f’każ li l-Istat Membru jagħżel approċċ
nazzjonali u jaħżen l-awtorizzazzjonijiet tiegħu fis-sistema nazzjonali tiegħu stess, jew approċċ ibridu fejn
jintużaw awtorizzazzjonijiet nazzjonali u tal-UE kkombinati, mhijiex se tkun marbuta awtomatikament bejn iżżewġ sistemi. L-istess japplika għas-sistemi nazzjonali ta’ importazzjoni u esportazzjoni fejn jinżammu ddikjarazzjonijiet. Approċċ minn sistema għal sistema biex jiġu konnessi dawn is-sistemi mhuwiex previst flewwel fażi tal-proġett, kif definit fid-Dokument ta’ Viżjoni.

1.5 PUNTI EWLENIN TAL-PROĠETT
Ir-rekwiżiti ta’ livell għoli u ta’ negozju ġew żviluppati u ppubblikati bħala l-livell BPM Livell 2 u Livell 3,
f’nofs l-2016.
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Abbażi tal-verżjoni adottata tal-Atti ta’ Implimentazzjoni u Delegati f’Diċembru 2015, ir-Rekwiżiti funzjonali
inizjali nħolqu u ġew ippubblikati sal-aħħar tal-2016 bħala BPM Livell 4.
L-iżvilupp tas-sistema għall-fażi pilota kien ibbażat fuq dawn ir-rekwiżiti funzjonali inizjali.
Ġiet introdotta fażi pilota għal 7 Stati Membri u għal għadd ta’ kummerċjanti biex jużaw is-sistema bħala fażi ta’
qabel il-produzzjoni, l-Istati Membri l-oħrajn kollha se jingħaqdu fid-data ta’ meta tmur live.
Matul din il-fażi pilota, ir-rakkomandazzjonijiet u l-korrezzjonijiet mill-membri tal-pilota ġew tradotti f’rekwiżiti
tekniċi aġġornati, kif ukoll f’rekwiżiti funzjonali. Dan wassal għal talbiet għal tibdil u għal dijagrammi BPM
Livell 4 aġġornati, u għal aġġornamenti tas-sistema għad-data finali tal-produzzjoni.
L-attivazzjoni hija ppjanata għal Ġunju 2020, li jtemm il-perjodu tranżitorju.

Barra minn hekk, ġie stabbilit Grupp tal-Proġetti Kummerċjali b’għadd ta’ Stati Membri (l-aktar dawk li
pparteċipaw fil-proġett pilota) u membri tal-Grupp ta’ Kuntatt dwar il-Kummerċ. L-għan ta’ dan il-grupp huwa li
jiżviluppa l-materjali ta’ komunikazzjoni u li jtejjeb is-sistema b’rakkomandazzjonijiet u jiddiskuti fuq livell
tattiku l-iżvilupp ulterjuri tal-proċess. Dan għandu jwassal ukoll għall-elaborazzjoni u għat-twettiq tat-tieni fażi
tas-sistema, kif deskritt fid-dokument ta’ Viżjoni.

1.6 KAMP TA’ APPLIKAZZJONI
Is-sistema INF SP hija mmirata biex tiġġestixxi proċeduri speċjali b’mod uniku billi tuża l-istess sistema ta’
informazzjoni elettronika.
Dan li ġej huwa inkluż wara talba tal-INF mill-Kummerċjant, magħrufa bħala t-Taqsima A:
•
•
•
•

ipproċessar attiv IM/EX li jinvolvi aktar minn Stat Membru wieħed;
ipproċessar attiv EX/IM li jinvolvi Stat Membru wieħed jew aktar;
ipproċessar passiv EX/IM li jinvolvi Stat Membru wieħed jew aktar;
ipproċessar passiv IM/EX li jinvolvi aktar minn Stat Membru wieħed.

Funzjoni speċifika fis-sistema INF SP tippermetti l-komunikazzjoni bejn l-uffiċjali doganali (mingħajr ma
tiddaħħal talba tal-INF mill-Kummerċjant), magħrufa bħala t-Taqsima B:
•

ipproċessar attiv IM/EX li jinvolvi Stat Membru wieħed biss.
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Kif issemma' fl-istabbiliment tas-sistema, l-INF huwa relatat mad-Deċiżjonijiet Doganali jew malawtorizzazzjoni, u jista’ jkun ukoll ta’ livell nazzjonali.

Il-proċessi kummerċjali ewlenin tal-INF SP huma:
•
•
•
•
•
•
•
•

Itlob lill-INF biex jimmonitorja l-proċeduri speċjali
Oħloq INF biex jimmonitorja proċedura speċjali;
Itlob lill-INF biex jiddetermina d-dmirijiet jew il-miżuri ta’ politika kummerċjali;
Ipproċessa l-INF;
Emenda l-INF;
Annulla l-INF;
Ipprovdi informazzjoni dwar l-INF lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni;
Ikkonsulta l-INF.
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2 KIF TAĊĊESSA S-SISTEMA ?
2.1 L-UE CTP U L-INF STP
X’inhuma r-rekwiżiti biex operatur ekonomiku juża s-sistema?
L-ewwel prerekwiżit biex operatur ekonomiku jkun jista’ juża s-sistema INF, huwa li jippreżenta numru EORI
validu. Sabiex jikseb numru EORI, l-operatur ekonomiku jeħtieġ li jikkuntattja lill-awtorità kompetenti għarreġistrazzjoni tal-EORI fil-pajjiż fejn ikunu se jsiru l-attivitajiet doganali ewlenin, bħall-awtorizzazzjoni talproċeduri ta’ proċessar attiv u/jew passiv.
L-operatur ekonomiku jenħtieġ li jiġi identifikat mis-sistema UUM&DS, li hija sistema federata ta’ ġestjoni talutenti fil-livell trans-Ewropew. L-identifikazzjoni tal-utenti u r-relazzjoni tagħhom mal-operaturi ekonomiċi flUUM&DS taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jkunu qed jużaw is-sistema ta’ ġestjoni tal-utenti taloperaturi ekonomiċi nazzjonali tagħhom. L-operaturi ekonomiċi jistgħu jaċċessaw l-INF STP bħala modulu flEU CTP permezz tal-internet.
L-operaturi ekonomiċi jew ir-rappreżentanti tagħhom jistgħu biss idaħħlu, jistaqsu, jikkonsultaw jew
jimmodifikaw l-informazzjoni relatata mat-talbiet rispettivi dwar l-INF, u fejn meħtieġ jipprovdu informazzjoni
addizzjonali.

2.1.1 X’TIP

TA’
EKONOMIĊI?

AĊĊESSI

HUMA

DISPONIBBLI

GĦALL-OPERATURI

L-operatur ekonomiku jista’ jew jaċċessa u jdaħħal l-informazzjoni fis-sistema hu stess, jew jiddelega l-kompitu
tat-twettiq tal-formalitajiet doganali lil xi ħadd ieħor.
Is-sistema tippermetti r-rappreżentazzjoni li ġejja:
•
•

L-EO jista’ jiddelega lil rappreżentant doganali u f’dan il-każ l-EO jibqa’ responsabbli għall-azzjonijiet
imwettqa mir-Rappreżentant Doganali (entità ddelegata) f’isem l-EO;
Id-delegazzjoni għall-impjegati hija dejjem “mandat”. L-EO jew il-CR jibqgħu responsabbli għallazzjonijiet tal-impjegati tagħhom.

Irreferi għad-delegazzjonijiet biex iwettqu formalitajiet doganali fuq is-sit web https://ec.europa.eu taħt AEO
għal aktar informazzjoni dwar id-delegazzjonijiet.

2.1.2 X’INHUMA R-RWOLI DIFFERENTI DEFINITI?
•
•

•

Rwol ta’ konsultazzjoni
o Aċċess qari biss għal informazzjoni relatata mal-kummerċjant
Rwol amministrattiv
o Użat għat-tħejjija u l-ġestjoni ta’ abbozzi,
o it-tlugħ u t-tħassir ta’ dokumenti mehmużin f'abbozzi,
o l-istampar ta’ dettalji u
o l-ġestjoni ta’ allerti relatati mal-posta elettronika
Rwol ta’ sottomissjoni
o L-istess bħar-rwol amministrattiv u
o Jista’ jissottometti t-talbiet tal-INF u jwettaq azzjonijiet relatati mat-talbiet
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2.1.3 KIF JISTA’ WIEĦED JIKSEB AĊĊESS GĦAS-SISTEMA BĦALA OPERATUR
EKONOMIKU?
F’każ li int (bħala Operatur Ekonomiku) teħtieġ li jkollok aċċess għas-sistema, l-ewwel jenħtieġ li tikkuntattja
lill-awtoritajiet doganali nazzjonali, li jistgħu jagħtuk il-kredenzjali biex taċċessa l-EU CTP billi tuża s-sistema
UUM&DS.

2.2 IS-SISTEMA ĊENTRALI INF SP
L-uffiċjali doganali, li jaċċessaw is-sistema INF SP, jenħtieġ li jiġu identifikati mill-infrastruttura tas-CCN2. Lutenti tas-CCN2 huma konnessi ma’ Stat Membru speċifiku. L-identifikazzjoni tal-utenti u l-assenjazzjoni tarrwoli tal-utenti tagħhom huma taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru korrispondenti li juża l-għodod tas-CCN2.
L-uffiċjali doganali se jaċċessaw l-interfaċċa tal-utent tal-applikazzjoni INF SP permezz tas-CCN2.
Il-kontroll tal-aċċess għall-funzjonalitajiet tal-INF huwa awtorizzat b’mod ulterjuri fuq il-bażi tar-rwoli tal-utenti
tagħhom. Ir-rwoli tal-utenti huma definiti abbażi tas-servizzi tal-organizzazzjoni u jawtorizzaw l-aċċess għallfunzjonalitajiet meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kompiti speċifiċi. Ir-rwol tal-utent jipprovdi l-awtorizzazzjoni
għall-informazzjoni kollha li hija l-proprjetà tal-Istat Membru tal-uffiċjal tad-dwana.

2.2.1 X’INHUMA R-RWOLI DIFFERENTI DEFINITI?
•
•
•
•

Oħloq
Immodifika
Ikkanċella
Iġġestixxi l-INF’s

JIĠU ĠESTITI D-DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦALL-UŻU MINN
UFFIĊJAL TAD-DWANA?

2.2.2 KIF

Dan għandu jsir permezz tas-CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3 BRAWŻERS RAKKOMANDATI
Jeżistu varjetà ta’ brawżers tal-internet fis-suq, u b’din id-diversità, mhux dejjem ikun possibbli li s-sistema tiġi
żviluppata b’tali mod li tkun qed taġixxi bl-aħjar mod għal kull brawżer użat, minħabba l-fatt li l-informazzjoni
mhux biss trid tintwera fuq skrin, iżda teħtieġ ukoll input u interazzjoni mal-utent finali.
Il-brawżers tal-web li huma appoġġati mill-Kummissjoni, u għalhekk rakkomandati għall-użu mas-sistema INF,
jew biex jiġi aċċessat il-portal tal-kummerċjant jew biex tiġi aċċessata l-interfaċċa INF SP ċentrali huma:
•
•
•

Google Chrome, mill-verżjoni 80.0 ’il quddiem
Microsoft Edge, verżjoni 44 u aktar riċenti
Mozilla Firefox, verżjoni 73.0 u aktar riċenti

Brawżers li huma bbażati fuq teknoloġija eqdem, bħall-Microsoft Internet Explorer, jistgħu juru parti millinformazzjoni b’mod korrett, iżda mhux dejjem jipproċessaw u juru r-riżultat tal-informazzjoni pproċessata
b’mod korrett, u għalhekk ma għadhomx appoġġati.
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2.4 PREREKWIŻITI GĦAL INF
Qabel ma tibda ddaħħal l-INF’s, huwa tajjeb li tifhem is-sistemi ta’ informazzjoni relatati, l-informazzjoni
relatata li tintuża fl-INF. L-INF huwa relatat ħafna mal-elementi li ġejjin:
•
•
•

Informazzjoni dwar l-operatur ekonomiku
L-awtorizzazzjoni li għaliha hija applikabbli l-proċedura speċjali
F’każ li l-merkanzija jew il-materja prima jiġu importati għall-ipproċessar taħt proċedura speċjali, jew
il-prodotti pproċessati jerġgħu jiddaħħlu taħt il-proċedura speċjali, l-informazzjoni li tkun disponibbli
fid-dikjarazzjoni doganali
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3 GWIDA GĦALL-OPERATUR EKONOMIKU
Għas-sempliċità fil-gwida, tul din il-gwida kollha, l-operatur ekonomiku jew id-delegat, l-impjegat, irrappreżentant tiegħu, se ssir referenza għalih bħala l-“operatur ekonomiku”.

3.1 L-ILLOGGJAR FIS-SISTEMA
Kif issemma' fil-kapitolu 2.1, l-operatur ekonomiku jenħtieġ li jkollu numru EORI validu biex jidħol fis-sistema
EU CTP. Is-sistema tal-portal tista’ tiġi aċċessata permezz tal-Internet bil-link li ġejja:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Huwa l-aħjar li tibda l-link mill-paġna ewlenija tal-EU CTP mis-sit web tal-Europa, peress li l-link tista’ tinbidel
fil-futur qarib (l-applikazzjoni tissejjaħ EU CTP, filwaqt li qabel kienet tissejjaħ GTP, generic trader portal
(portal ġeneriku tal-kummerċjanti))

Hekk kif tiġi awtentifikat/a permezz tal-UUM&DS, l-ewwel paġna li tirċievi tkun il-paġna “Minn fejn int”
(wayf).

Agħżel “Dwana” bħala d-dominju, u l-pajjiż fejn trid tiġi awtentifikat. Bħala tip ta’ attur, agħżel jekk tidħolx fissistema bħala operatur ekonomiku, jew meta tkun ġejt iddelegat/a mill-operatur ekonomiku.
L-opzjonijiet differenti huma:
•
•

Tip ta’ attur = Operatur Ekonomiku; Naġixxi f’ismi stess;
Delegazzjoni tal-ewwel livell:
o Tip ta’ attur = Impjegat; Naġixxi f’isem il-persuna fiżika/ġuridika li ġejja mal-Operatur
Ekonomiku (Direttament)
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o

Tip ta’ attur = Impjegat; Naġixxi f’isem il-persuna fiżika/ġuridika li ġejja mar-Rappreżentant
doganali (Direttament)

Il-kummerċjant jilloggja permezz ta’ EU CTP. Mill-menu tax-xellug, jistgħu jiġu aċċessati l-STPs differenti
bħall-INF STP. In-notifiki mill-applikazzjonijiet kollha tal-back-office jintwerew għall-STPS differenti kollha.

L-INF STP jiftaħ fi ħdan l-EU CTP li minnu jistgħu jiġu mnedija, ikkonsultati talbiet tal-INF, ...

3.2 OĦLOQ TALBA TAL-INF
Fil-kuntest tal-każijiet tal-INF speċifikati fil-kapitolu 1.6, l-operatur ekonomiku jista’ jdaħħal talba għal INF,
fejn ikun meħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni, u l-INF jista’ jiġi pproċessat ulterjorment mill-Uffiċċju
Doganali tas-Sorveljanza.

3.2.1 ID-DĦUL TA’ INFORMAZZJONI ĠENERALI
Bir-referenza għall-awtorizzazzjoni mogħtija, l-informazzjoni li ġejja hija disponibbli mid-deċiżjoni doganali:
•
•

tirreferi għall-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet fejn ingħatat l-awtorizzazzjoni;
l-awtorizzazzjoni fiha r-referenzi għad-detentur tal-awtorizzazzjoni, u għar-rappreżentant
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Meta n-numru ta’ referenza tal-awtorizzazzjoni jkun iddaħħal fil-formola, l-informazzjoni ta’ hawn fuq tista’ tiġi
rkuprata awtomatikament mill-awtorizzazzjoni, meta jkun possibbli għas-sistema li tikkonnettja mas-sistema
għal deċiżjonijiet doganali.

3.2.2 ID-DĦUL TA’ INFORMAZZJONI
GĦALL-PRODOTTI

SPEĊIFIKA GĦALL-MERKANZIJA U

Skont il-każijiet differenti għall-ipproċessar (attiv jew passiv), il-merkanzija għandha timtela, u fl-aħħar nett ilprodotti pproċessati. Fil-każ tal-IP EX/IM u tal-OP IM/EX, l-ewwel il-prodotti pproċessati jiġu esportati jew
importati, filwaqt li aktar tard tiġu ppreżentata l-merkanzija mdaħħla għall-ipproċessar attiv/passiv, għallkuntrarju tal-IP IM/EX u l-OP EX/IM. Din l-informazzjoni għandha tiddaħħal fil-formola tal-merkanzija u talprodotti pproċessati.

3.2.3 DETTALJI LI GĦANDHOM JIĠU PPROVDUTI
Wara l-ħolqien ta’ talba tal-INF, l-uffiċċju doganali jiftaħ it-talba u jekk ikun hemm bżonn jitlob id-dettalji (meta
l-informazzjoni pprovduta fit-talba tal-INF ma tkunx biżżejjed biex ikun jista’ jipproċedi). Kull meta dawn iddettalji jintalbu mill-uffiċċju tad-dwana, jidher kompitu addizzjonali fl-EU CTP, bin-notifika biex jiġu pprovduti
d-dettalji għal din it-talba. Bil-ftuħ tal-kompitu, l-attività tista’ tkompli b’mod bilaterali (l-uffiċċju doganali
jirċievi kompitu meta titlesta, eċċ…).

3.3 INFORMAZZJONI SPEĊIFIKA GĦAL KULL TIP TA’ INF
Għall-INF speċifiku: IP (IM/EX), IP (EX/IM), OP (EX/IM) u OP (IM/EX), se jkun hemm regoli u
kundizzjonijiet li għalihom informazzjoni jew oqsma speċifiċi se jkunu obbligatorji jew fakultattivi. Din ittaqsima tispeċifika l-informazzjoni meħtieġa għal kull tip ta’ sitwazzjoni.

3.4 REĠISTRAZZJONI B’SUĊĊESS
Meta t-talba tal-INF tiegħek tkun ġiet irreġistrata b’suċċess, tirċievi notifika u n-numru ta’ referenza tassottomissjoni.
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Meta l-INF jinħoloq mill-Uffiċċju Doganali tas-sorveljanza, l-operatur ekonomiku jirċievi n-numru INF. Dan innumru partikolari tal-INF irid jiġi pprovdut fid-dikjarazzjonijiet doganali sussegwenti kollha bħala dokument
addizzjonali (kodiċi C710).
Xi jiġri jekk id-dikjarazzjoni doganali ma tinkludix referenza għall-INF għalkemm l-INF ikun intalab u nħoloq.
Id-dikjarazzjoni doganali li jkollha tinkludi r-referenza għall-INF tista’ tiġi kkumplimentata aktar tard meta nnumru INF isir magħruf.
L-operatur ekonomiku jista’ wkoll ikun irid ikun jaf jekk l-INF jistax jintalab u jinħoloq b’mod retrospettiv u
jekk iva, x’azzjonijiet jenħtieġ li jieħu fil-kuntatt tad-dikjarazzjoni(jiet) doganali diġà ppreżentata(i) jekk ikun
hemm; u jekk it-tweġiba tkun le, l-operatur ekonomiku żgur irid ikun jaf x’jiġri mbagħad (id-dikjarazzjoni
doganali tiġi invalidata jew tibqa’ valida iżda l-vantaġġ tad-dazju jiġi miċħud jew possibbilment ma jseħħ xejn?
INFs rikapitolattivi ntużaw fil-passat, din għadha opzjoni (eż. il-kombinazzjoni ta’ diversi INFs f’INF wieħed fi
stadju aktar tard, pereżempju, il-kombinazzjoni ta’ diversi INF OP EX/IM wara l-ħruġ tal-merkanzija f’INF OP
EX/IM rikapitulattiv wieħed li jista’ jintuża meta l-prodott ipproċessat jiġi rilaxxat f’ċirkolazzjoni libera fl-UE).

Għal spjegazzjoni dettaljata dwar l-oqsma użati fis-sistema, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta’ għajnuna
online disponibbli fis-sistema, jew fuq il-paġna web tal-INF SP, taħt “Informazzjoni ta’ Sfond Rilevanti”.
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4 GWIDA GĦALL-UFFIĊJAL DOGANALI
4.1 KONFIGURAZZJONI TAL-KONTIJIET
Qabel ma tibda tuża l-INF SP bħala uffiċjal doganali, il-kont tiegħek jeħtieġ li jiġi ppreparat biex taċċessa u tuża
l-applikazzjoni. Il-kont tiegħek irid jiġi kkonfigurat mill-amministrazzjoni nazzjonali tiegħek fil-livell ta’ CCN2
u CS/RD2.
Fil-livell tas-CCN2, jistgħu jiġu assenjati r-rwoli li ġejjin, abbażi tad-drittijiet ta’ aċċess għall-ġestjoni tal-INFs:
Ir-rwol jibda bis-CCN2.Role.INF.
Rwol

Deskrizzjoni

Konsultazzjoni

B’dan ir-rwol, id-data kollha jew xi elementi tad-data jistgħu jiġu aċċessati filmodalità ta' qari biss, iżda ma tista’ tittieħed l-ebda azzjoni ta’ editjar

INFRequestA

L-utent jista’ joħloq talba tal-INF tat-tip A

INFRequestB

L-utent jista’ joħloq talba tal-INF tat-tip B bejn uffiċċji differenti għall-kalkolu
tad-dmirijiet

INF

Dan ir-rwol kien maħsub biex INFs ibbażati fuq il-formoli eżistenti fuq karta
stampata jiddaħħlu mill-kummerċjanti, minbarra l-ħolqien ta’ INFs li ġejjin minn
talba

Proċess

L-utent jista’ jemenda u jipproċessa l-INFs differenti

F’CS/RD2, jistgħu jiġu assenjati r-rwoli li ġejjin, abbażi tat-tip ta’ rwol tal-uffiċċju doganali fil-proċess tal-INFs:
Rwol

Deskrizzjoni

DIS

L-uffiċċju doganali ta’ verifika

EXP

L-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni

EXT

L-uffiċċju doganali tal-ħruġ

PLA

L-uffiċċju doganali tat-tqegħid

RFC

L-uffiċċju doganali tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera

SCO

L-uffiċċju doganali kompetenti tas-sorveljanza

Ir-rwoli tal-uffiċċju doganali ma għandhom l-ebda struttura ġerarkika. Jekk jogħġbok oqgħod attent/a li r-rwoli
EXT u EXP ikunu l-istess bħal dawk fis-Sistema ta’ Kontroll tal-Esportazzjoni (ECS), biex kull bidla li ssir firrwoli tal-uffiċċju EXT u EXP għal INF SP ikollha wkoll impatt fuq l-ECS.

Sabiex tuża s-sistema INF SP għall-amministrazzjonijiet doganali, din hija applikazzjoni awtonoma li tista’ tiġi
aċċessata mill-URL li ġej:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp
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4.2 ĦARSA ĠENERALI
Il-ġestjoni tal-INF fl-uffiċċji doganali differenti tista’ tiġi mqassra għat-tipi ta’ INFs kif ġej:

It-tabella li ġejja tiddeskrivi r-rwol tal-uffiċċji differenti fis-sistema INF:

L-Uffiċċju
Doganali tasSorveljanza

L-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza (SCO) huwa l-uffiċċju doganali
indikat fl-awtorizzazzjoni u jintitola li proċedura speċjali tiġi
mmonitorjata. Dan l-uffiċċju, fil-prattika, jista’ jkun l-uffiċċju
doganali indikat fl-awtorizzazzjoni bħala l-uffiċċju doganali li
awtorizza d-deċiżjoni (l-uffiċċju doganali li ta l-awtorizzazzjoni). Dan
l-uffiċċju se jiġi rifless fl-INF bħala l-uffiċċju doganali tassorveljanza. L-SCO se jkun responsabbli l-ewwel nett biex
•
•

•

Jittratta t-talba tal-INF u jlesti l-validazzjoni tagħha
Jivverifika l-emenda tal-kriterji tal-INF, għalkemm dan jista’
jsir minn kwalunkwe rwol tal-uffiċċji doganali, skont ilkriterji
Jannulla l-INF

L-SCO huwa indikat fl-awtorizzazzjoni bħala element tad-data 4/13
skont l-Anness A tal-KDU DA.

L-Uffiċċju
Doganali tatTqegħid

L-Uffiċċju
Doganali ta’
Verifika

L-Uffiċċju Doganali tat-Tqegħid (COoP) għandu s-setgħa li jirrilaxxa
l-merkanzija għal proċedura speċjali.
Il-COoP huwa indikat fl-awtorizzazzjoni bħala l-element tad-data
4/10 skont l-Anness A tal-KDU DA.
Fil-każ tal-IP IM/EX, l-Uffiċċju Doganali ta’ Verifika (COoD) għandu
s-setgħa li jirrilaxxa l-merkanzija għal proċedura doganali sussegwenti
jew li jirċievi d-dikjarazzjoni/notifika ta’ riesportazzjoni. L-Uffiċċju
Doganali jivverifika jekk hemmx merkanzija fi stadju mhux mibdul
u/jew prodotti intermedji fid-dikjarazzjoni doganali u jidentifika jekk
il-kwantitajiet għall-merkanzija u l-prodotti pproċessati ntlaħqux.
Il-COoD huwa indikat fl-awtorizzazzjoni bħala element tad-data 4/11
skont l-Anness A tal-KDU DA.

L-Uffiċċju
Doganali talĦruġ

L-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ (COoE) huwa fejn il-merkanzija se
titlaq mill-UE, u fejn se jiġu rreġistrati r-riżultati tal-ħruġ.
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L-Uffiċċju
Doganali talEsportazzjoni

L-Uffiċċju Doganali tal-Esportazzjoni (COoExp) huwa l-uffiċċju
doganali li jindirizza l-formalitajiet għad-dikjarazzjonijiet talesportazzjoni għall-merkanzija li tkun qed toħroġ ’il barra mill-UE. Lidentifikazzjoni għall-kwantitajiet tad-dikjarazzjoni doganali talesportazzjoni tiġi vvalidata kontra l-kwantitajiet fid-data tal-INF.

L-Uffiċċju
Doganali

għaċĊirkolazzjoni
Libera

L-Uffiċċju Doganali għaċ-Ċirkolazzjoni Libera (COfR) jimmaniġġja
l-formalitajiet għall-merkanzija li tiddaħħal fl-UE u fejn tiġi rilaxxata
għaċ-ċirkolazzjoni libera.

4.3 OĦLOQ TALBA TAL-INF F’ISEM ID-DETENTUR
Is-sistema toffri l-possibbiltà għall-uffiċjal doganali li jkun jista' joħloq talba tal-INF f’isem id-detentur talawtorizzazzjoni. Dan jista’ jkun f’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Portal tal-Kummerċjanti, u l-informazzjoni
tintbagħat b’mod differenti lill-uffiċċju doganali. Kull Stat Membru jiddefinixxi l-proċess preċiż li jkun jenħtieġ
li jiġi segwit jekk l-Uffiċjal Doganali ikollu bżonn joħloq talba tal-INF f’isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni.
L-informazzjoni li ġejja għandha tingħata, simili għal dak li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jdaħħal meta jitlob
INF permezz tal-EU CTP (u l-komponent INF STP tiegħu):

-

-

Lingwa tal-formola
Id-data tas-sottomissjoni tat-talba
In-numru tal-awtorizzazzjoni, jew in-numru tad-dikjarazzjoni f’każ li ma jkun għad hemm disponibbli
l-ebda awtorizzazzjoni, minħabba li din tiġi applikata aktar tard, billi jiġu pprovduti elementi
addizzjonali tad-data dwar id-dikjarazzjoni doganali. Jekk jogħġbok irreferi għall-kapitolu speċifiku
“5.4 Dikjarazzjoni doganali sservi bħala applikazzjoni għal awtorizzazzjoni” dwar kif tuża r-referenzi
fid-dikjarazzjoni doganali u/jew l-INF
In-numru tal-EORI tad-detentur u/jew tar-rappreżentant tal-identifikazzjoni
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L-informazzjoni tad-detentur u tar-rappreżentant tiġi rkuprata mis-sistema, ladarba timtela l-EORI. Is-sistema
timla minn qabel l-informazzjoni tad-detentur, hekk kif jiddaħħal in-numru tal-awtorizzazzjoni jekk lawtorizzazzjoni tkun tista’ tiġi rkuprata mis-Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali (CDS). F’każijiet fejn in-numru
tal-awtorizzazzjoni ma jkunx jista’ jinstab mis-CDS, l-informazzjoni tal-EORI trid timtela manwalment. F’każ li
l-awtorizzazzjoni ssir permezz tad-dikjarazzjoni doganali, l-informazzjoni tal-EORI trid tiżdied ukoll
manwalment (peress li din l-informazzjoni ma tistax tiġi rkuprata mis-sistemi nazzjonali).

Barra minn hekk, l-Uffiċjal Doganali jeħtieġ iżid il-merkanzija u l-prodotti pproċessati koperti mit-talba tal-INF
kif ukoll il-kwantitajiet u l-valuri tagħhom.
Il-mudelli tal-tlugħ f'lott huma disponibbli biex jittellgħu oġġetti multipli f’fajl estern u biex jiġu importati flapplikazzjoni INF SP. Dawn il-mudelli tal-Excel jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sistema u fl-ewwel skeda
jkun fihom test ta’ spjegazzjoni dwar kif jimtlew l-iskedi ta’ tlugħ f'lott: Kif timla l-formola, kif timporta u
tesporta d-data lejn fajl CSV. Dawn il-mudelli fihom l-oqsma li ġejjin, li għandhom jiġu pprovduti għal kull
oġġett speċifiku:
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•
•
•
•

Il-Kodiċi tal-Komodità, sa 14-il ċifra;
Deskrizzjoni tal-merkanzija;
Il-kwantità tal-merkanzija u l-unità ta’ kejl relatata;
Il-valur (l-ammont u l-munita) tal-merkanzija;

u fuq bażi fakultattiva:
•
•

Id-dettalji għall-applikazzjoni tal-miżuri tal-politika kummerċjali;
Oġġetti ekwivalenti.

Ladarba l-informazzjoni timtela, il-fajl jenħtieġ li jiġi kkonvertit (funzjoni ta’ esportazzjoni) f’fajl tal-valur
separat b’virgola, sabiex ikun jista’ jittella’ fis-sistema.

4.4 AĊĊETTA T-TALBA TAL-INF U OĦLOQ L-INF
Meta tasal it-talba tal-INF, it-talba jkun fiha kompitu speċifiku biex taċċetta l-ħolqien ta’ INF. L-uffiċjal
doganali jista’ jipproċedi u joħloq l-INF billi jagħżel “Iva” mill-għażla li hemm isfel nett tal-formola tat-talba.
Qabel ma jieħu d-deċiżjoni dwar il-ħolqien tal-INF, l-uffiċjal doganali jista’ jara l-kontenut tat-talba tal-INF billi
jikklikkja fuq it-tab “Data tal-INF”. L-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza jibgħat notifika rilevanti dwar laċċettazzjoni tat-Talba tal-INF permezz tas-sistema tad-detentur tal-awtorizzazzjoni.
L-għażla ta’ “Le” twassal biex it-talba tal-INF tiġi miċħuda. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jirċievi n-notifika
rilevanti permezz tas-sistema INF dwar ir-rifjut tat-talba INF mill-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza.

Qabel ma jivvalida t-Talba tal-INF A għal IP EX/IM jew OP IM/EX, l-Uffiċjal Doganali jenħtieġ li jivverifika li
l-operatur Ekonomiku inkluda informazzjoni dwar il-merkanzija ekwivalenti fit-talba. Meta tkun qed tara linformazzjoni, tidher marka “√” quddiem ringiela li tinkludi merkanzija ekwivalenti u salib “x” quddiem ringiela
li ma tinkludix merkanzija ekwivalenti.
Jekk il-merkanzija ekwivalenti tiġi inkluża fl-INF, fl-istadji sussegwenti tal-ipproċessar tal-INF xi oqsma taddata jimtlew b’mod awtomatiku. Jekk l-informazzjoni dwar merkanzija ekwivalenti tkun nieqsa mill-INF, ikun
possibbli għall-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza li jemenda l-INF fi stadju aktar tard permezz tal-Proċess ta’
emenda.
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4.5 IP IM/EX
L-IP IM/EX hija proċedura doganali fejn il-merkanzija mhux tal-Unjoni titqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar
attiv, u mbagħad tiġi pproċessata u wara, il-proċedura ta’ proċessar attiv tingħalaq billi ssir riesportazzjoni talmerkanzija fi stadju mhux mibdul, prodotti intermedji jew prodotti pproċessati. L-ipproċessar attiv jista’
jingħalaq ukoll billi l-merkanzija titqiegħed fi stadju mhux mibdul, prodotti intermedji jew prodotti pproċessati
taħt proċedura doganali sussegwenti (din l-opzjoni partikolari għadha ma ġietx implimentata).
F’każ ta’ pproċessar attiv IM/EX li jinvolvi aktar minn Stat Membru wieħed, hemm bżonn ta’ INF IP IM/EX.
Wara l-ħolqien tal-INF fl-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza, l-ipproċessar tal-INF fis-sistema INF jitwettaq kif
muri hawn:

-

Kull waħda mill-azzjonijiet li għandhom jittieħdu minn Uffiċċju Doganali speċifiku ssir disponibbli filkantuniera ta’ fuq tal-lemin tal-iskrin. L-azzjonijiet li ġejjin huma disponibbli fil-proċess IP IM/EX

4.5.1 IPPROĊESSA L-INF FIT-TQEGĦID
Meta d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-merkanzija taħt proċedura ta’ proċessar attiv (il-kodiċi talproċedura doganali mitluba 51) tirreferi għal INF bil-kodiċi tad-dokument addizzjonali C710 akkumpanjat minnumru tal-INF; l-uffiċjal doganali jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija billi juża l-qasam “Fittex INF”
mill-menu tax-xellug sabiex isib l-INF li jaqbel man-numru INF iddikjarat.
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Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bil-proċess ta’ tqegħid fis-sistema INF
billi jikklikkja l-buttuna tal-azzjoni “Qiegħed il-merkanzija”.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
-

MRN
Tip ta’ dikjarazzjoni
Kodiċi tal-Proċedura Mitlub
Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti

Għandha tiġi miżjuda wkoll l-informazzjoni li ġejja:
-

-

Il-merkanzija mhux tal-Unjoni li titqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv, il-kodiċi tal-komodità,
id-deskrizzjoni tal-merkanzija, il-kwantità u l-valur tal-merkanzija. L-MRN imdaħħal hawn fuq jiġi
awtomatikament ittrasferit għal dan il-qasam ukoll.
Agħżel id-data tat-tqegħid attwali meta l-merkanzija tqiegħdet taħt il-proċedura u l-aħħar data għallgħeluq tal-proċedura. Id-data attwali tat-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura tista’ tkun id-data
attwali jew kwalunkwe data fil-passat.

4.5.2 IPPROĊESSA L-INF MAL-VERIFIKA
Meta d-dikjarazzjoni doganali għar-riesportazzjoni tal-merkanzija mqiegħda taħt proċedura ta’ proċessar attiv
tkun tirreferi għal INF bil-kodiċi tad-dokument addizzjonali C710 akkumpanjat min-numru INF, l-uffiċjal
doganali tal-Uffiċċju Doganali ta’ Verifika jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija bl-użu tat-taqsima
“Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex isib l-INF li jaqbel man-numru INF iddikjarat.
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Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bil-proċess ta’ verifika fis-sistema
INF. Jenħtieġ li l-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju Doganali ta’ Verifika jagħżel il-buttuna ta’ azzjoni “Ivverifika”
sabiex jerġa’ jiġi dirett lejn il-paġna li ġejja sabiex jipproċedi bil-kompiti li ġejjin.

Daħħal id-data effettiva tal-verifika. Meta l-iskadenza tal-verifika mill-istadju preċedenti tkun għaddiet, l-uffiċjal
doganali jerġa’ jiġi dirett lejn il-paġna fejn jiddeċiedi jekk jipproċedix bil-verifika minkejja l-iskadenza tad-data
tal-għeluq. Fil-ħarġa li jmiss se jiżdied qasam addizzjonali għal ġustifikazzjoni.

Deċiżjoni pożittiva tippermetti li wieħed jipproċedi bil-proċess tal-Verifika fis-sistema INF.
L-azzjoni li jmiss hija l-provvediment reali ta’ dettalji speċifiċi:

-

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
Il-prodotti pproċessati attwali li jinkisbu taħt l-iP (il-kodiċi tal-komodità, id-deskrizzjoni tal-prodotti, ilkwantità tal-prodotti u l-unità ta’ kejl, il-valur tal-prodotti u l-munita)
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-

Kaxxa tal-għażla fakultattiva għall-mili tal-Merkanzija fi stadju mhux mibdul, u/jew prodotti
intermedji. Meta tintgħażel waħda minn dawn l-opzjonijiet, għandha tiddaħħal informazzjoni
addizzjonali fis-sistema INF bix-xieraq.

Nota
Wara l-ipproċessar tal-INF f’Verifika, l-INF jista’ jiġi pproċessat aktar fil-Ħruġ. Jista’ jkun hemm każijiet fejn lINF ma jiġix ipproċessat aktar fil-Ħruġ.

4.5.3 IPPROĊESSA L-INF FIL-ĦRUĠ
L-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ, abbażi tal-informazzjoni tan-numru INF fiddikjarazzjoni doganali, jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija biex isib l-INF li jaqbel mannumru INF indikat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bilproċess tal-Ħruġ fis-sistema INF.Jenħtieġ li huwa jagħżel il-buttuna tal-azzjoni “Ħruġ” sabiex
jipproċedi bir-reġistrazzjoni ta’ riżultat tal-ħruġ. Huwa jiġi dirett mill-ġdid lejn il-paġna li ġejja fejn
jista’ jirreġistra riżultat tal-ħruġ għall-NRM speċifiku minn stadju indikat fil-punt 4.5.2.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta f’każ li tintgħażel il-proċedura ta’ ħruġ:
-

L-MRN, li huwa qasam tat-tip "drop down" li fih l-MRNs mill-operazzjonijiet ta’ verifika preċedenti
Kodiċi tar-riżultat ta’ kontroll
F’każ ta’ riżultat sodisfaċenti, id-data tal-ħruġ
F’każ ta’ riżultat mhux sodisfaċenti, id-data meta twaqqaf il-ħruġ
B'mod fakultattiv, l-istat tas-siġilli
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4.6 IP EX/IM
L-IP EX/IM hija proċedura doganali fejn il-prodotti pproċessati prodotti minn merkanzija tal-Unjoni, li jkunu
ntużaw bħala merkanzija ekwivalenti, l-ewwel jitqiegħdu taħt il-proċedura ta’ esportazzjoni preċedenti u aktar
tard il-merkanzija mhux tal-Unjoni, li l-merkanzija tal-Unjoni ntużat minflokhom bħala merkanzija ekwivalenti,
għandhom jiġu ddikjarati għall-proċedura ta’ proċessar attiv.
F’każ ta’ EX/IM ta’ proċessar attiv, dejjem ikun meħtieġ INF IP EX/IM. Wara l-ħolqien tal-INF fl-Uffiċċju
Doganali tas-Sorveljanza, l-ipproċessar tal-INF fis-sistema INF jitwettaq kif muri hawn:

Kull waħda mill-azzjonijiet li għandhom jittieħdu minn Uffiċċju Doganali speċifiku ssir disponibbli filkantuniera ta’ fuq tal-lemin tal-iskrin. L-azzjonijiet li ġejjin huma disponibbli fil-proċess IP EX/IM:

4.6.1 IPPROĊESSA L-INF MAL-ESPORTAZZJONI
Meta d-dikjarazzjoni doganali li tikkonċerna l-prodotti pproċessati miksubin taħt proċedura ta’
proċessar attiv (il-kodiċi tal-proċedura doganali mitlub 11) tirreferi għal INF IP EX/IM bil-kodiċi taddokument addizzjonali C710 akkumpanjat min-numru INF; l-uffiċċju doganali jilloggja fis-sistema
INF SP u jwettaq tfittxija bl-użu tal-qasam “Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex isib INF li jaqbel
man-numru INF iddikjarat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali tal-COoExp
jista’ jkompli bil-proċess fis-sistema INF.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
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•

•
•
•

Il-prodotti pproċessati reali miksubin taħt l-IP li jkunu soġġetti għall-esportazzjoni minn qabel (ilkodiċi tal-prodott, id-deskrizzjoni tal-prodotti, il-kwantità tal-prodotti u l-unità ta’ kejl, il-valur
tal-prodotti u l-munita)
Id-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali taħt l-IP EX/IM
In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
L-informazzjoni dwar il-merkanzija mhux tal-Unjoni li tista’ titqiegħed taħt il-proċedura ta’
pproċessar attiv IP EX/IM għandha tiżdied ukoll:
o Il-kodiċi tal-komodità tal-merkanzija ekwivalenti
o Il-kwalità kummerċjali u l-karatteristiċi tekniċi ta' merkanzija ekwivalenti,
o Identifikazzjoni tal-merkanzija,
o Indikazzjoni dwar jekk il-merkanzija mhux tal-Unjoni tkunx soġġetta għal dazju antidumping, dazju kumpensatorju, dazju ta’ salvagwardja jew kwalunkwe dazju addizzjonali
li jirriżulta minn sospensjoni tal-konċessjonijiet,
o Il-kodiċi tal-komodità tal-Unjoni li jista’ jitqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv
IP EX/IM abbażi tad-dikjarazzjoni doganali bl-MRN indikat, id-deskrizzjoni tagħhom, ilkwantità bl-unità tal-kejl, il-valur tagħhom bil-valuta
o L-aħħar data tat-tqegħid ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni li tiġi sostitwita b’merkanzija
ekwivalenti taħt l-ipproċessar attiv.

Merkanzija ekwivalenti u merkanzija
Il-proċess IP EX/IM qiegħed jittratta l-ħruġ ta’ prodotti pproċessati fl-Unjoni bl-użu tal-merkanzija tal-Unjoni
fil-produzzjoni bħala merkanzija ekwivalenti, u filwaqt li l-importazzjoni ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni se tiġi
ttrattata fi stadju aktar tard. Skont l-IP IM/EX il-merkanzija mhux tal-Unjoni titqiegħed għal ipproċessar attiv,
iżda hemm każijiet fejn manifattur ikun qed jistenna biex il-merkanzija mhux tal-Unjoni tiġi pproċessata. Għal
raġunijiet loġistiċi u ekonomiċi, merkanzija tal-Unjoni, kemm jekk parzjalment kif ukoll jekk le, tista’ tintuża
bħala merkanzija ekwivalenti minflok merkanzija mhux tal-Unjoni biex jitkompla l-ipproċessar tal-prodotti filfabbrika u aktar tard biex din il-merkanzija tal-Unjoni li ntużat bħala merkanzija ekwivalenti tiġi bbilanċjata
mill-ġdid billi titqiegħed taħt il-proċedura kwantità simili ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni.

4.6.2 IPPROĊESSA L-INF FIL-ĦRUĠ
L-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ, abbażi tal-informazzjoni tan-numru INF fiddikjarazzjoni doganali, jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija biex isib l-INF li jaqbel mannumru INF indikat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bilproċess tal-Ħruġ fis-sistema INF.Jenħtieġ li huwa jagħżel il-buttuna tal-azzjoni “Ħruġ” sabiex
jipproċedi bir-reġistrazzjoni ta’ riżultat tal-ħruġ. Huwa jiġi dirett mill-ġdid lejn il-paġna li ġejja fejn
jista’ jirreġistra riżultat ta’ ħruġ għall-MRN speċifiku minn stadju indikat fil-punt 4.6.1.

28

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta f’każ li tintgħażel il-proċedura ta’ ħruġ:
• L-MRN, li huwa qasam tat-tip "drop down" li fih l-MRNs mill-operazzjonijiet ta’
esportazzjoni preċedenti
• Kodiċi tar-riżultat ta’ kontroll
• F’każ ta’ riżultat sodisfaċenti, id-data tal-ħruġ
• F’każ ta’ riżultat mhux sodisfaċenti, id-data meta twaqqaf il-ħruġ
• B'mod fakultattiv, l-istat tas-siġilli

4.6.3 IPPROĊESSA L-INF FIT-TQEGĦID
Meta d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-merkanzija (mhux tal-Unjoni) taħt proċedura ta’
proċessar attiv (il-kodiċi tal-proċedura doganali mitlub 5111) tirreferi għal INF bil-kodiċi taddokument addizzjonali C710 akkumpanjat min-numru INF; l-uffiċjal doganali jilloggja fis-sistema
INF SP u jwettaq tfittxija bl-użu tat-taqsima “Fittex INF” fil-menu tax-xellug biex isib l-INF li jaqbel
man-numru INF iddikjarat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli
bil-proċess ta’ tqegħid fis-sistema INF billi jikklikkja l-buttuna tal-azzjoni “Qiegħed il-merkanzija”.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
•

Id-data tat-tqegħid tad-dikjarazzjoni doganali

•

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)

•

Tip ta’ dikjarazzjoni

•

Kodiċi tal-Proċedura Mitlub

•

Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti
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L-informazzjoni li ġejja dwar il-merkanzija mhux tal-Unjoni li titqiegħed taħt il-proċedura ta’
proċessar attiv IP EX/IM għandha tiżdied ukoll:
•

Il-kodiċi tal-komodità tal-merkanzija ekwivalenti

•

Il-kwalità kummerċjali u l-karatteristiċi tekniċi ta' merkanzija ekwivalenti,

•

Identifikazzjoni tal-merkanzija,

•

Indikazzjoni dwar jekk il-merkanzija mhux tal-Unjoni tkunx soġġetta għal dazju antidumping, dazju kumpensatorju, dazju ta’ salvagwardja jew kwalunkwe dazju addizzjonali li
jirriżulta minn sospensjoni tal-konċessjonijiet,

•

Il-kodiċi tal-komodità tal-merkanzija mhux tal-Unjoni li titqiegħed taħt il-proċedura ta’
proċessar attiv IP EX/IM abbażi tad-dikjarazzjoni doganali bl-MRN indikat, id-deskrizzjoni
tagħha, il-kwantità bl-unità ta’ kejl, il-valur tagħha bil-valuta.
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4.7 OP EX/IM
L-OP EX/IM hija proċedura doganali fejn il-merkanzija tal-Unjoni tiġi rilaxxata taħt proċedura ta’ proċessar
passiv biex tiġi pproċessata f’pajjiż terz barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u mbagħad tinġieb lura u tiġi
rilaxxata fiċ-ċirkolazzjoni libera b’rilaxx totali jew parzjali mid-dazju fuq l-importazzjoni.
L-OP EX/IM tkopri kemm l-ipproċessar “normali” kif ukoll it-tiswija, anke b’sistema ta’ skambju standard bi
prodotti ta’ sostituzzjoni. (nota: f’każ ta’ individwi li jkunu qed jissewewlhom il-prodotti, dan ma jitqiesx għassistema INF)
F’każ ta’ EX/IM ta’ proċessar passiv, INF OP EX/IM dejjem ikun meħtieġ. Wara l-ħolqien tal-INF fl-Uffiċċju
Doganali tas-Sorveljanza, l-ipproċessar tal-INF fis-sistema INF jitwettaq kif muri hawn:

Kull waħda mill-azzjonijiet li għandhom jittieħdu minn Uffiċċju Doganali speċifiku ssir disponibbli filkantuniera ta’ fuq tal-lemin tal-iskrin. L-azzjonijiet li ġejjin huma disponibbli fil-proċess OP EX/IM:
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4.7.1 IPPROĊESSA L-INF FIT-TQEGĦID
Meta d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-merkanzija tal-Unjoni taħt proċedura ta’ proċessar passiv (ilkodiċi 21 tal-proċedura doganali mitluba) tirreferi għal INF bil-kodiċi tad-dokument addizzjonali C710
akkumpanjat min-numru INF, l-uffiċjal doganali jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija bl-użu tattaqsima “Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex isib l-INF li jaqbel man-numru INF iddikjarat. Jekk l-istatus talINF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bil-proċess ta’ tqegħid fis-sistema INF billi jikklikkja lbuttuna tal-azzjoni “Qiegħed il-merkanzija”.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
-

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
Tip ta’ dikjarazzjoni
Kodiċi tal-Proċedura Mitlub
Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti

Għandha tiġi miżjuda wkoll l-informazzjoni li ġejja:
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-

-

Id-dettalji tal-merkanzija tal-Unjoni li għandha titqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv bilkodiċi tal-komodità tagħha, id-deskrizzjoni tal-merkanzija, il-kwantità bl-unità ta’ kejl tal-merkanzija u
l-valur bil-munita tal-merkanzija
Għandha tintgħażel l-aħħar data ta’ importazzjoni mill-ġdid tal-prodotti pproċessati miksubin

4.7.2 IPPROĊESSA L-INF FIL-ĦRUĠ
L-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ abbażi tal-informazzjoni tan-numru INF fiddikjarazzjoni doganali, jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija sabiex isib l-INF li jaqbel mannumru INF indikat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bilproċess tal-ħruġ fis-sistema INF.Jenħtieġ li huwa jagħżel il-buttuna tal-azzjoni “Ħruġ” sabiex
jipproċedi bir-reġistrazzjoni ta’ riżultat tal-ħruġ. Huwa jiġi dirett mill-ġdid lejn il-paġna li ġejja fejn
jista’ jirreġistra riżultat ta’ ħruġ għall-MRN speċifiku minn stadju indikat fil-punt 4.7.1.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta f’każ li tintgħażel il-proċedura ta’ ħruġ:
-

L-MRN, li huwa kamp li qasam tat-tip "drop-down" li fih MRNs mill-operazzjonijiet ta’ tqegħid
preċedenti
Kodiċi tar-riżultat ta’ kontroll
F’każ ta’ riżultat sodisfaċenti, id-data tal-ħruġ
F’każ ta’ riżultat mhux sodisfaċenti, id-data meta twaqqaf il-ħruġ
B'mod fakultattiv, l-istat tas-siġilli

4.7.3 IPPROĊESSA L-INF F'ĊIRKOLAZZJONI LIBERA
Meta d-dikjarazzjoni doganali għall-importazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti pproċessati miksuba taħt ilproċedura ta’ proċessar passiv (il-kodiċi tal-proċedura doganali mitluba 6121) tirreferi għal INF bilkodiċi tad-dokument addizzjonali C710 akkumpanjat min-numru INF, l-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju
Doganali taċ-Ċirkolazzjoni Libera jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija bl-użu tat-taqsima
“Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex isib l-INF li jaqbel man-numru INF iddikjarat. Jekk l-istatus
tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bil-proċess ta’ Rilaxx fis-sistema INF.
Jenħtieġ li l-uffiċjal doganali jagħżel il-buttuna ta’ azzjoni “Rilaxx” sabiex jerġa’ jiġi dirett lejn ilpaġna li ġejja sabiex jipproċedi bil-kompiti li ġejjin.
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L-uffiċjal doganali jdaħħal id-data reali tal-importazzjoni mill-ġdid tal-prodotti pproċessati

Meta d-data tal-għeluq tal-importazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti pproċessati mill-istadju preċedenti tkun għaddiet,
l-uffiċjal doganali jiġi dirett mill-ġdid lejn il-paġna fejn jiddeċiedi jekk jipproċedix bir-rilaxx, minkejja liskadenza tad-data tal-għeluq. Għandha tingħata ġustifikazzjoni f’ħarġa li jkun imiss.
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L-istadju li jmiss huwa r-reġistrazzjoni tal-prodotti għar-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni libera.
Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
-

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
Tip ta’ dikjarazzjoni
Kodiċi tal-Proċedura Mitlub
Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti
Id-data tal-importazzjoni mill-ġdid tissemma f'format "qari biss" skont dak li ntagħżel fl-ewwel stadju
tal-proċedura ta’ rilaxx fis-sistema INF.

Għandha tiżdied l-informazzjoni li ġejja:
-

Informazzjoni dwar il-prodotti pproċessati għall-importazzjoni mill-ġdid: , il-kodiċi tal-komodità, iddeskrizzjoni tal-prodotti, il-kwantità (u l-unità tal-kejl) u l-valur (u l-valuta) tal-prodotti pproċessati

4.8 OP IM/EX
OP IM/EX hija proċedura doganali fejn il-prodotti pproċessati bi status mhux tal-Unjoni prodotti barra
mit-territorju doganali tal-Unjoni minn merkanzija ekwivalenti jiġu rilaxxati għall-ewwel darba
f’ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni. Matul il-perjodu tal-verifika tal-proċedura, ilmerkanzija tal-Unjoni, li minflokha intużat il-merkanzija ekwivalenti, għandha titqiegħed taħt ilproċedura ta’ proċessar passiv sabiex tinħareġ ’il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Fil-punt tarrilaxx tal-prodotti pproċessati f’ċirkolazzjoni libera tista’ tkun meħtieġa garanzija. L-ammont talgaranzija huwa ddeterminat bħala d-differenza tal-importazzjoni taħt id-dazju u l-importazzjoni erga
omnes normali taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv.
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OP IM/EX ikopri biss każijiet fejn tintuża merkanzija ekwivalenti. OP IM/EX ma jirrigwardax limportazzjoni minn qabel ta’ prodotti ta’ sostituzzjoni taħt sistema ta’ skambju standard.
F’każ ta’ IM/EX ta’ pproċessar passiv li jinvolvi aktar minn Stat Membru wieħed, INF OP IM/EX
dejjem huwa meħtieġ. Wara l-ħolqien tal-INF fl-Uffiċċju Doganali tas-Sorveljanza, l-ipproċessar talINF fis-sistema INF jitwettaq kif muri hawn:

4.8.1 IPPROĊESSA L-INF F'ĊIRKOLAZZJONI LIBERA
Meta d-dikjarazzjoni doganali li tikkonċerna l-prodotti pproċessati miksubin taħt proċedura ta’
proċessar passiv (il-kodiċi tal-proċedura doganali mitluba 46, jew sakemm is-sistemi nazzjonali talimportazzjoni jiġu aġġornati skont il-KDU, 48 B07, ) tirreferi għal INF bil-kodiċi tad-dokument
addizzjonali C710 akkumpanjat min-numru INF, l-uffiċjal doganali jilloggja fis-sistema INF SP u
jwettaq tfittxija bl-użu tat-taqsima “Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex issib l-INF li jaqbel mannumru INF iddikjarat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju
Doganali ta’ Ċirkolazzjoni Libera jista’ jkompli bil-proċess fis-sistema INF billi jikklikkja l-buttuna
tal-azzjoni “Rilaxx”.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
-

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
Tip ta’ dikjarazzjoni
Kodiċi tal-Proċedura Mitlub
Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti
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Għandha tiżdied l-informazzjoni li ġejja:
-

Il-prodotti pproċessati attwali miksuba taħt OP li jkunu soġġetti għal importazzjoni minn qabel (ilkodiċi tal-komodità, id-deskrizzjoni tal-prodotti, il-kwantità tal-prodotti u l-unità ta’ kejl, il-valur talprodotti u l-munita)

-

L-aħħar data tat-tqegħid tal-merkanzija tal-Unjoni li ġiet sostitwita b’merkanzija ekwivalenti mhux talUnjoni fil-produzzjoni tal-prodotti pproċessati, taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv.

-

F’każ li tkun meħtieġa garanzija, tiġi mmarkata l-kaxxa tal-għażla rilevanti u għandha tiġi pprovduta linformazzjoni li ġejja:
o in-numru ta’ referenza tal-garanzija (GRN)
o L-ammont tal-garanzija
o Munita
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4.8.2 IPPROĊESSA L-INF FIT-TQEGĦID
Meta d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-merkanzija tal-Unjoni taħt il-proċedura ta’ proċessar
passiv IM/EX (il-kodiċi tal-proċedura doganali mitluba 2146 jew sakemm is-sistemi tal-importazzjoni
nazzjonali jiġu aġġornati skont il-KDU, 2148 ) tirreferi għal INF bil-kodiċi tad-dokument addizzjonali
C710 akkumpanjat min-numru INF, l-uffiċjal doganali jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija
bl-użu tat-taqsima “Fittex INF” fil-menu tax-xellug sabiex isib l-INF li jaqbel man-numru INF
iddikjarat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bil-proċess ta’
tqegħid fis-sistema INF billi jikklikkja l-buttuna tal-azzjoni “Qiegħed il-merkanzija”.

L-ewwel nett, l-uffiċjal doganali għandu jagħżel id-data reali tat-tqegħid tal-merkanzija tal-Unjoni taħt ilproċedura.

Għandhom jiżdiedu d-dettalji li ġejjin mid-dikjarazzjoni doganali:
-

In-numru ta’ referenza tad-dikjarazzjoni doganali (MRN)
Tip ta’ dikjarazzjoni
Kodiċi tal-Proċedura Mitlub
Kodiċi tal-Proċedura Preċedenti
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Agħżel l-opzjoni f’każ li ntużat merkanzija ekwivalenti u d-dettalji korrispondenti.

Għandha tiġi miżjuda wkoll l-informazzjoni li ġejja:
-

Il-merkanzija tal-Unjoni li għandha titqiegħed taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv bin-numru ta’
referenza tad-dikjarazzjoni tagħha, il-kodiċi tal-komodità, id-deskrizzjoni tal-merkanzija, il-kwantità u
l-valur tal-merkanzija.

4.8.3 IPPROĊESSA L-INF FIL-ĦRUĠ
L-uffiċjal doganali tal-Uffiċċju Doganali tal-Ħruġ, abbażi tal-informazzjoni tan-numru INF fiddikjarazzjoni doganali, jilloggja fis-sistema INF SP u jwettaq tfittxija biex isib l-INF li jaqbel mannumru INF indikat. Jekk l-istatus tal-INF ikun “Disponibbli”, l-uffiċjal doganali jista’ jkompli bilproċess tal-ħruġ fis-sistema INF. Jenħtieġ li huwa jagħżel il-buttuna tal-azzjoni “Ħruġ” sabiex
jipproċedi bir-reġistrazzjoni ta’ riżultat tal-ħruġ. Huwa jiġi dirett mill-ġdid lejn il-paġna li ġejja fejn
jista’ jirreġistra riżultat ta’ ħruġ għall-MRN speċifiku minn stadju indikat fil-punt 4.8.2
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L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta f’każ li jintgħażel il-ħruġ:
-

L-MRN, li huwa qasam tat-tip "drop-down" li fih l-MRNs mill-operazzjonijiet ta’ tqegħid preċedenti
Kodiċi tar-riżultat ta’ kontroll
F’każ ta’ riżultat sodisfaċenti, id-data tal-ħruġ
F’każ ta’ riżultat mhux sodisfaċenti, id-data meta twaqqaf il-ħruġ
B’mod fakultattiv, l-istat tas-siġilli
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5 KAŻIJIET SPEĊIFIĊI
5.1 L-UŻU TA’ SIĠILLI DOGANALI
Fost l-oħrajn, il-verifika tal-istat tas-siġilli doganali hija element tad-data li ġie ddefinit fil-BPM L4 bħala parti
mir-riżultat tal-ħruġ. Fir-riżultat tal-ħruġ, għandhom jiddaħħlu d-data tal-ħruġ u r-riżultat tal-ħruġ, u element
fakultattiv huwa l-istat tas-siġill(i) minħabba li s-siġilli huma bażikament relatati mar-regoli tal-esportazzjoni u
mhux mal-INF.
F’ċirkostanzi speċifiċi, id-dwana fil-punt tat-tluq tista’ tiddeċiedi li tqiegħed is-siġilli doganali fuq prodotti (ta’
valur għoli, ta’ interess fiskali għoli (bħal merkanzija b’dazji għoljin jew bi bżonn kbir ta’ protezzjoni bħal
xogħlijiet tal-arti jew materjali sensittivi): fil-punt tal-ħruġ mill-UE, dawn is-siġilli jiġu kkontrollati fiżikament.
Ir-riżultat ta’ din il-verifika jiddaħħal fis-sistema.
Jekk kollox ikun konsistenti, l-esportazzjoni sseħħ, u l-INF jiġi vvalidat.
Jekk le, l-esportazzjoni tiġi kkanċellata, u ma jinħareġ l-ebda INF.
F’każ li jkun hemm siġilli doganali fil-proċedura tal-esportazzjoni, bħal fl-IP meta l-uffiċċju doganali ta’ verifika
(u l-esportazzjoni) jista’ jpoġġi xi siġilli doganali fuq il-merkanzija pproċessata minħabba li din il-merkanzija
tista’ tinsteraq matul it-trasport lejn il-punt tal-ħruġ, l-istat tas-siġilli jiddaħħal fis-sistema. Jekk is-siġilli jinkisru,
id-dwana tivverifika r-raġuni u jekk din ir-raġuni titħalla (pereżempju inċident tat-triq) tista’ treġġa’ lura s-siġilli
u tħalli r-riesportazzjoni sseħħ.
Peress li l-operatur ekonomiku jista’ juża s-siġilli tiegħu stess, id-dwana xorta tista’ tiddeċiedi li tqiegħed issiġilli tagħha fuq il-bgħit.
F’każ li l-lott tal-esportazzjoni jiġi ssiġillat bis-siġilli tal-operatur ekonomiku stess, l-istat tagħhom ma
jikkonċernax l-INF.

5.2 L-EĊĊEZZJONI TAL-PROĊESS GĦAR-RILAXX F'ĊIRKOLAZZJONI
LIBERA
Eżempju tal-każ li ġej: il-merkanzija tqiegħdet taħt IP IM/EX bil-għan li terġa’ tiġi riesportata bħala prodotti
pproċessati, iżda l-pjani nbidlu u l-prodotti pproċessati jew intermedji għandhom jiġu rilaxxati f’ċirkolazzjoni
libera. It-talba tal-INF ġiet imnedija, u pproċessata fl-uffiċċju doganali tat-tqegħid, iżda fil-verifika, l-INF irid
jiġi modifikat bix-xieraq. Id-dikjarant isemmi n-numru INF fid-dikjarazzjoni għar-rilaxx għal dikjarazzjoni
libera u l-INF jiġi mmodifikat bix-xieraq mill-awtoritajiet doganali kompetenti.

Nota: dan huwa konformi mal•
•

Artikolu 1761c-iv) KDU-DA: “meta d-dikjarazzjonijiet doganali għall-verifika tal-proċedura talipproċessar jiġu ppreżentati, dawn għandhom jirreferu għan-numru INF rilevanti” u
l-Artikolu 181(3) KDU-DA: "Meta dikjarazzjoni doganali [...] għal INF, l-awtoritajiet doganali
kompetenti għandhom jagħmlu l-elementi tad-data speċifiċi stabbiliti fit-Taqsima A tal-Anness 71-05
disponibbli fis-sistema elettronika stabbilita skont l-Artikolu 16(1) tal-Kodiċi għall-finijiet tal-INF.”
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5.3 IL-ĦRUĠ MA ĠIEX IKKONFERMAT FIS-SISTEMA INF SP
X’jiġri pereżempju fl-IP EX/IM fil-punt tat-tqegħid tal-merkanzija fil-proċedura, jekk jiġi nnutat li l-ħruġ ma
ġiex ikkonfermat fis-sistema INF SP, iżda minflok jista’ jiġi kkonfermat il-ħruġ mid-dikjarazzjoni doganali
proprja?
L-awtorità doganali kompetenti għandha r-responsabbiltà li ssolvi dan il-każ.
Id-dikjarant jissodisfa l-kundizzjonijiet minħabba li talab li jinħoloq INF u pprovda d-data kollha meħtieġa. Lawtorità doganali trid tiddeċiedi jekk taġġornax l-INF jew le wara li tikkonferma l-ħruġ tal-merkanzija jew le.
Din il-kaxxa dejjem trid timtela mill-awtoritajiet doganali u mhux mid-detentur tal-INF.

5.4 DIKJARAZZJONI DOGANALI SSERVI BĦALA APPLIKAZZJONI
GĦAL AWTORIZZAZZJONI
Dan il-każ huwa rari u huwa l-aktar indirizzat mill-awtoritajiet doganali fil-livell nazzjonali. L-OP EX/IM biss
jista’ jippermetti dikjarazzjoni bħal din bħala awtorizzazzjoni (tabilħaqq jidher biċ-ċar li din l-opzjoni hija
eċċezzjoni jekk naħsbu dwar l-Artikoli 163(2e) tal-UCA-DA u 163(2d) UCA-DA).
Meta d-dikjarazzjoni doganali sservi bħala l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, u għandha ssir referenza għaddikjarazzjoni, hemm żewġ soluzzjonijiet possibbli disponibbli:
1.

2.

In-numru tad-dikjarazzjonijiet doganali għandu jiġi pprovdut fit-talba tal-INF mill-ewwel fil-qasam
“Numru ta’ Awtorizzazzjoni/Dikjarazzjoni”. Wara dan, id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi
emendata fi stadju aktar tard sabiex fil-kaxxa 44, jiġi inkluż in-numru ta’ referenza INF li jiġi ġġenerat
mis-sistema INF.
Il-kummerċjant jidħol fl-LRN (in-Numru ta’ Referenza Lokali), mill-kaxxa 7 tad-dikjarazzjoni doganali
fin-“Numru tal-Awtorizzazzjoni/Dikjarazzjoni” biż-żieda ta’ żerijiet jekk ikun iqsar minn 18-il karattru.
Wara li t-talba tal-INF tkun ġiet aċċettata, in-numru INF jiddaħħal mill-Kummerċjant fil-kaxxa 44 taddikjarazzjoni doganali. Wara kontroll ta’ konformità tad-data tal-INF mad-dikjarazzjoni doganali, luffiċjal doganali jdaħħal in-numru tad-dikjarazzjoni doganali fil-qasam “MRN”.

Dawn is-soluzzjonijiet ġew diskussi u huwa f’idejn kull Stat Membru li jagħżel waħda miż-żewġ opzjonijiet,
sakemm tiġi implimentata soluzzjoni finali fis-sistema tal-IT.

5.5 FUNZJONALITÀ “DAĦĦAL INF”
Din il-funzjonalità tintuża fil-każ tat-Taqsima B għall-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni bejn lawtoritajiet doganali fejn l-elementi tad-data tal-INF ikunu għadhom mhumiex disponibbli fis-sistema
elettronika relatata mal-INF.

5.6 ANNULLAMENT TA’ INF
Eżempji tal-annullament ta’ INF jenħtieġ li jingħataw f'iktar dettall.
Bħalissa, il-każ fejn it-talba tal-INF teħtieġ li tiġi emendata mid-detentur mhuwiex possibbli, u trid tiġi
rreġistrata talba ġdida tal-INF.
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6 REFERENZI TAL-PROĊESS
Operatur Ekonomiku
-

Oħloq it-talba tal-INF: L4-INF-01-01

Uffiċjal Doganali
-

Emenda l-INF: L4-INF-01-03
Annullament: L4-INF-01-10
Ipproċessa l-INF f’COoP: L4-INF-01-04
Ipproċessa l-INF f’COoE: L4-INF-01-05
Ipproċessa l-INF f’COfR: L4-INF-01-06
Ipproċessa l-INF f’COoD: L4-INF-01-07
Ipproċessa l-INF f’COoExp: L4-INF-01-08
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