
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_MT  

  

Bħala l-fornituri tiegħek mir-Renju Unit, sibna soluzzjoni tajba ħafna biex niffaċilitaw ix-xiri mingħandna wara 
Brexit. 

L-operatur tat-trasport tagħna, Europa Road, żviluppa proċess doganali effettiv ħafna li jnaqqas l-ispejjeż 
addizzjonali u jelimina d-dewmien fiż-żmien tat-trasport.  Jgħidulu 

  

Dan id-dokument se jgħin biex jiddeskrivi kif jaħdem u jiddeskrivi x’għandhom jagħmlu n-negozji tagħna 
flimkien biex jieħdu vantaġġ mis-soluzzjoni tagħhom. 

X’qed jagħmlu differenti Europa? 

Huma stabbilixxew 2 Negozji ta’ Senserija ta’ Dwana f’postijiet strateġiċi biex iwettqu dikjarazzjonijiet ta’ 
esportazzjoni u importazzjoni - waħda fi Franza u waħda fil-Belġju (flimkien man-Negozju ta’ Senserija 
tagħhom fir-Renju Unit). 

• Kull Negozju għandu l-Kont tad-Differiment tad-Dazju tiegħu 

• In-Negozji fi Franza u fil-Belġju huma rreġistrati biex joperaw bħala Rappreżentant tal-VAT Globali.  

Flimkien mal-proċess tagħhom, dik l-infrastruttura se tippermetti lin-negozji tagħna jesportaw mir-Renju Unit 
għall-UE fuq bażi DDP, b’hekk tiġi ssimplifikata l-provvista għall-klijenti fl-UE wara l-1 ta’ Jannar tal-2021.  Il-
proċess ġie ttimbrat minn Deloitte. 

  

B’Europa Flow, in-negozju tagħna jista’ jesporta lill-klijenti bid-DDP anke jekk 
in-negozju tagħna mhuwiex stabbilit fl-Ewropa.  U dan isir b’dan il-mod. 

Huwa proċess sempliċi ħafna b’numru żgħir ta’ passi.   

1. In-negozju tagħna fir-Renju Unit jirreġistra għal numru EORI tal-UE - jieħu biss ftit jiem u Europa 
tgħinna nagħmlu dan. 

2. Aħna nappuntaw Europa biex taġixxi bħala r-Rappreżentant tal-VAT Globali tagħna, biex twettaq 
il-proċessi ta’ esportazzjoni u importazzjoni tad-dwana.   

3. Aħna nużaw il-kont ta’ differiment Franċiż biex inħallsu kwalunkwe dazju mad-dħul fl-UE.   
4. Meta nesportaw għal għandek, huma joħolqu d-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni fir-Renju Unit, id-

dikjarazzjoni ta’ importazzjoni fi Franza u d-dazju jiġi mmaniġġjat permezz ta’ dawk il-kontijiet ta’ 
differiment. 

  

…U l-VAT tal-importazzjoni? 

Il-proċess juża reġim tal-VAT intra-komunitarju li joħloq eżenzjoni tal-VAT għal oġġetti li ġew importati 
f’ċirkolazzjoni ħielsa f’pajjiż tal-UE li mhuwiex il-pajjiż aħħari fl-UE - iżda fejn jintuża Rappreżentant tal-VAT 
Globali biss.  Din hi Eżenzjoni tal-VAT skont l-Artikolu 138 tad-Direttiva tal-UE dwar il-VAT (magħrufa bħala 
Reġim 42-00).   

B’dan il-proċess, in-negozju tiegħek ma jkollu l-ebda VAT li jrid iħallas fuq l-importazzjoni.  Kemm tiddikjara l-
akkwist tiegħek fid-denunzja tal-VAT kif tagħmel illum meta tixtri prodotti mir-Renju Unit. 



Dan ir-reġim ta’ VAT jintuża kuljum minn negozji barra mill-UE li jimportaw f’Portijiet tal-Baħar Ewropej li mhux 
neċessarjament ikunu fl-istess pajjiż tad-destinazzjoni aħħarija tal-oġġetti. 

Għalhekk minflok, pereżempju, oġġetti mil-Lvant Imbiegħed, jaslu f’Rotterdam biex imbagħad jintbagħtu fid-
destinazzjoni aħħarija tagħhom fil-Ġermanja, dawn ikunu oġġetti mir-Renju Unit, li jiġu importati fi Franza biex 
jintbagħtu fil-pajjiż tiegħek fl-UE.  Il-proċess tagħhom ġie ffirmat minn Deloitte fejn intuża team speċjalizzat fuq 
il-VAT u d-Dwana.   

  

In-negozju tiegħek x’se jkollu jagħmel differenti? 

F’kelma waħda - xejn! Kulma trid tagħmel hi dikjarazzjoni fid-denunzja tal-VAT bħalma diġà tagħmel illum.  
M’hemm xejn ġdid. 

  

In-negozju tagħna x’se jkollu jagħmel differenti? 

Għalina hemm ftit xogħol, iżda mhijiex problema, għaliex nifhmu x’inhuma l-benefiċċji għall-klijenti tagħna fl-
UE. 

Jekk se nesportaw b’DDP, l-invoice tagħna se jagħmel referenza għar-Reġim tal-VAT (Reġim 42-00). 

Aħna se nieħdu ħsieb tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni u nimmaniġġjaw il-
pagament tad-dazju. 

  

Dan forsi jinstema’ kumplikat iżda m’hemmx għalfejn tinkwieta. 

Europa, li ħadmet bi sħiħ flimkien ma’ Deloitte, assiguratna li l-mod ta’ kif qed tiġi ttrattata l-VAT f’dan il-
proċess huwa totalment konformi, f’kull mod. 

Il-proċess juża sempliċiment Reġimi Ewropej dwar il-VAT li diġà jeżistu għall-provvista u l-akkwist ta’ oġġetti u 
dawk il-proċessi jintużaw kuljum. 

Fi ftit kliem, l-infrastruttura flimkien mar-Reġimi tal-VAT u l-proċess iżommu l-istess kondizzjonijiet 
kummerċjali attwali għan-negozji fl-UE, jiġifieri kulma trid tagħmel huwa li tiddikjara l-akkwist tiegħek fid-
denunzja tal-VAT bħalma diġà tagħmel illum. 

Dan il-proċess jipprovdi wkoll benefiċċju ta’ likwidità għan-negozju tiegħek minħabba li ma jkollok l-ebda 
spejjeż ta’ VAT mal-importazzjoni. 

Jekk ikollok xi problemi jew mistoqsijiet, jekk jogħġbok irreferi dan il-proċess lit-Tim ta’ Konformità tal-VAT 
Globali tiegħek, lill-Accountant jew lil speċjalist tal-VAT, jew esperti simili, fin-negozju tiegħek.   

  

Fil-qosor - dawn huma l-Benefiċċji. 

• Taħt dan ir-reġim, in-negozju tiegħek ma jkollux għalfejn jinkwieta li jrid... 

• Jinnomina broker tad-dwana (nifhmu li l-provvista mir-Renju Unit tista’ tkun biss parti żgħira min-
negozju tiegħek u rridu nillimitaw kemm nistgħu x-xogħol żejjed għalik). 

• Iħallas miżati għall-clearance doganali 

• Iħallas il-VAT u d-dazju qabel ma jintbagħtu l-oġġetti 

• Kulma trid tagħmel hi dikjarazzjoni fid-denunzja tal-VAT bħalma diġà tagħmel illum. 

Il-proċess iżomm l-istess kondizzjonijiet kummerċjali attwali fir-rigward tal-VAT, anke jekk wara l-1 ta’ Jannar se 
jinbidel il-qafas. 

Tista’ tistenna l-kunsinna tal-oġġetti tiegħek mingħajr dewmien. 


