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A.L. 409 tal-2017
ATT DWAR LOTTERIJI U LOGĦOB IEĦOR
(KAP. 438)
Regolamenti tal-2017 dwar Miżati għal Liċenzi tal-Logħob
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 78 tal-Att dwar ilLogħob, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji,
Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni, wara konsultazzjoni mal-Awtorità
Maltija dwar il-Logħob, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:Taqsima I
Titolu u Tifsiriet
Titolu u bidu
fis-seħħ.

1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa
Regolamenti tal-2017 dwar Miżati għal Liċenzi tal-Logħob.

r-

(2) Id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti li japplikaw
għal logħob minn distanza, inkluż ir-regolament 10 ta’ dawn irregolamenti, iżda bla ħsara għas-subregolament (1) tiegħu, għandhom
jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar, 2018.
(3) (a)
Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subregolament
(4), id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti li japplikaw għal
apparat tal-logħob, tombli kummerċjali u s-servizzi l-oħra kollha
provduti f’postijiet fejn isir il-logħob għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1
ta’ Jannar, 2019.
(b) Id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti li
japplikaw għal logħob ta’ abbiltà kontrollat għandhom jidħlu fis-seħħ
fl-1 ta’ Lulju, 2018.
(4) Id-dispożizzjonijiet tal-ewwel proviso għar-regolament
3(1), tar-regolament 3(5), tar-regolament 4(2), tar-regolamenti 7 u 8,
tat-Taqsima F tal- Ewwel Skeda, tat-Taqsima B tat-Tieni Skeda, u tatTielet Skeda għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju, 2018
Tifsir.
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2. (1) F’dawn ir-regolamenti, bla ħsara għal dak previst
fis-subregolamenti (2) u (3), il-kliem u l-frażijiet kollha għandhom listess tifsira bħal dik preskritta fir-Regolamenti dwar Tifsiriet filLogħob:
Iżda matul il-perjodu transitorju, bla ħsara għal dak previst
fis-subregolamenti (2) u (3), il-kliem u l-frażijiet kollha għandhom listess tifsira bħal dik preskritta fir-Regolamenti dwar Logħob minn
Distanza u fl-Att.
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(2) F’dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma
teħtieġx xort’oħra "l-Att" tfisser:
(a)
matul il-perjodu transitorju, l-Att dwar Lotteriji u
Logħob Ieħor; u
(b)

Kap. 438.

wara l-perjodu transitorju, l-Att dwar il-Logħob.

"attività kwalifikanti" tfisser attività li tikkonsisti fil-provdiment
jew it-twettieq ta’ servizz tal-logħob minn Malta jew lil xi persuna
f’Malta konformement ma’ liċenza maħruġa mill-Awtorità, u l-frażi
"attivitajiet kwalifikanti" għandha tinqara u tinftiehem skont hekk;
"l-Awtorità", matul il-perjodu transitorju, tfisser l-Awtorità
Maltija dwar il-Logħob stabbilita taħt l-artikolu 9 tal-Att;
"dħul" għandha, għall-finijiet tar-regolament 4(1) u (2), it-Tieni
Skeda u t-Tielet Skeda, tfisser id-dħul li fil-fatt jinkiseb minn persuna
li jkollha l-liċenza msemmija fir-regolament 4(1) u (2) matul ilperjodu tal-liċenza u liema dħul jiġi determinat fuq il-bażi ta’
prinċipji u prattika ta’ kontijiet ġeneralment aċċettati kif imfissra flartikolu 2(4) tal-Att dwar il-Kumpanniji;
"dħul mil-logħob" tfisser il-ġugati u l-imħatri kollha, inklużi
kull bonus jew inċentiv ieħor li jkun hemm f’xi ġugata jew imħatra, li
minnhom jitnaqqas ammont li jiġi determinat billi jingħaddu r-rebħiet
totali ta’ ġugatur mat-total ta’ kull bonus jew inċentiv ieħor għal
ġugatur li jkun hemm fl-ammont tal-ġugati u mħatri totali, li tkun
saret transazzjoni dwarhom skont il-liċenza msemmija fir-regolament
3(1), matul perjodu ta’ liċenza u għal servizzi tal-logħob tat-Tip 3 u
tat-Tip 4, dħul mil-logħob tfisser ħlas, miżati għal turnew u elementi
ta’ dħul oħra simili
"ħlas" tfisser id-dħul attwali li jinkiseb minn persuna matul ilperjodu ta’ liċenza mill-provdiment jew ta’ servizzi ta’ logħob tat-Tip
3 jew servizzi ta’ logħob tat-Tip 4, kemm jekk komputat bħala
kummissjoni jew mod ieħor;
"kontribuzzjoni ta’ konformità" tfisser it-total tal-ammonti,
inkluż fejn ikun applikabbli l-ammont minimu jew l-ammont
massimu, kif ikun il-każ, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-metodu ta’
komputazzjoni preskritt f’kull wieħed mis-subregolamenti (2), (3),
(4) u (5) tar-regolament 3;
"miżata għal liċenza annwali fissa" tfisser l-ammont stipulat fitTaqsima E jew F tal-Ewwel Skeda, skont il-każ;

Kap. 386.
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"perjodu ta’ liċenza" tfisser is-sena finanzjarja tal-persuna li
tħallas it-taxxa;
"perjodu transitorju" tfisser il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2018 u
t-30 ta’ Ġunju 2018, iż-żewġ dati inklużi;
"servizzi tal-logħob tat-Tip 1" tfisser:
(a)
matul il-perjodu transitorju, servizzi tal-logħob
provduti konformement ma’ liċenza għal logħob minn distanza
tal-Klassi 1; u
(b) wara l-perjodu transitorju, il-logħbiet hekk imfissra
fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob;
"servizzi tal-logħob tat-Tip 2" tfisser:
(a)
matul il-perjodu transitorju, servizzi tal-logħob
provduti konformement ma’ liċenza għal logħob minn distanza
tal-Klassi 2; u
(b) wara l-perjodu transitorju, il-logħbiet hekk imfissra
fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob;
"servizzi tal-logħob tat-Tip 3" tfisser:
(a)
matul il-perjodu transitorju, servizzi tal-logħob
provduti konformement ma’ liċenza għal logħob minn distanza
tal-Klassi 3; u
(b) wara l-perjodu transitorju, il-logħbiet hekk imfissra
fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob; u
"servizzi tal-logħob tat-Tip 4" tfisser:
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(a)
matul il-perjodu transitorju, servizzi tal-logħob
provduti konformement ma’ liċenza maħruġa skont irRegolamenti dwar Logħob ta’ Abbiltà; u
(b) wara l-perjodu transitorju, il-logħbiet hekk imfissra
fl-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob.
(3) It-termini l-oħra kollha użati f’dawn ir-regolamenti
għandhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-Att.
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Taqsima II
Miżata u Kontribuzzjoni
3. (1) Kull persuna li jkollha liċenza maħruġa millAwtorità li taqa’ taħt il-paragrafu 1(a) tal-Ewwel Skeda li tinsab marRegolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob, iżda eskluża
liċenza għal żmien limitat, għandha tħallas lill-Awtorità miżata għal
liċenza li tkun tikkonsisti:
(a)
f ’kontribuzzjoni ta’ konformità, li titħallas għal kull
wieħed mill-perjodi tal-liċenza; u
(b) f’miżata għal-liċenza annwali fissa, li ma tingħatax
lura, li titħallas bil-quddiem għat-tnax-il xahar sussegwenti
wara l-ħruġ tal-liċenza u ma’ kull anniversarju tagħha, matul iżżmien li l-liċenza tibqa’ fis-seħħ:
Iżda meta s-servizz tal-logħob jiġi provdut minn grupp
inkorporat li jkollu liċenza skont ir-regolament 10(3) tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob, il-grupp inkorporat sħiħ
jitqies bħala "il-persuna" għall-finijiet ta’ dan ir-regolament:
Iżda wkoll fejn servizz tal-logħob li jiġi provdut
jikkostitwixxi servizzi tal-logħob tat-Tip 4 biss, il-miżata għal liċenza
annwali fissa li ma tingħatax lura msemmija fil-paragrafu (b) għandha
tkun dik speċifikament imsemmija fit-Taqsima F tal-Ewwel Skeda,
u sabiex jiġi evitat kull dubju, jekk provditur ta’ servizzi tal-logħob
jipprovdi servizz tal-logħob tat-Tip 1, tat-Tip 2, u, jew tat-Tip 3,
jew servizz tal-logħob tat-Tip 4 flimkien ma’ servizz tal-logħob tatTip 1, tat-Tip 2 u, jew tat-Tip 3, il-miżata għal liċenza annwali fissa li
ma tingħatax lura li tkun dovuta għandha tkun dik imsemmija fitTaqsima E tal-Ewwel Skeda.
(2) Il-kontribuzzjoni ta’ konformità li titħallas fuq attivitajiet
kwalifikanti li jikkonsistu f’servizzi tal-logħob tat-Tip 1 għandha tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Taqsima A tal-Ewwel Skeda
b’referenza għad-dħul mil-logħob iġġenerat matul il-perjodu talliċenza mill-imsemmija servizzi tal-logħob tat-Tip 1:
Iżda, għal kull perjodu ta’ kull liċenza, ħlief il-perjodu ta’
liċenza li fih il-liċenza tinkiseb għall-ewwel darba, il-kontribuzzjoni
ta’ konformità li għandha titħallas minn persuna għal servizzi tallogħob tat-Tip 1 għandha tkun ta’ mhux inqas minn ħmistax-il elf euro
(€15,000) u, sakemm iddum il-liċenza, inkluż il-perjodu tal-ewwel
liċenza, il-kontribuzzjoni ta’ konformità m’għandhiex tkun iżjed minn
tlett mija u ħamsa u sebgħin elf euro (€375,000) f’xi perjodu wieħed
tal-liċenza.

Miżata għal
liċenza annwali
għal servizzi ta’
logħob
liċenzjati.
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(3) Il-kontribuzzjoni ta’ konformità li titħallas fuq attivitajiet
kwalifikanti li jikkonsistu f’servizzi tal-logħob tat-Tip 2 għandha tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Taqsima B tal-Ewwel Skeda
b’referenza għad-dħul mil-logħob iġġenerat matul il-perjodu talliċenza mill-imsemmija servizzi tal-logħob tat-Tip 2:
Iżda għal kull wieħed mill-perjodi tal-liċenza, ħlief ilperjodu tal-liċenza li fih il-liċenza nkisbet l-ewwel darba, ilkomponent tal-kontribuzzjoni ta’ konformità li għandu jitħallas minn
xi persuna fir-rigward ta’ servizzi tal-logħob tat-Tip 2 għandu jkun
mhux inqas minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) u, sakemm
iddum il-liċenza, inkluż il-perjodu tal-ewwel liċenza, il-kontribuzzjoni
ta’ konformità m’għandhiex tkun iżjed minn sitt mitt elf euro
(€600,000) f’xi perjodu wieħed tal-liċenza.
(4) Il-kontribuzzjoni ta’ konformità li titħallas fuq attivitajiet
kwalifikanti li jikkonsistu f’servizzi tal-logħob tat-Tip 3 għandha tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Taqsima Ċ tal-Ewwel Skeda
b’referenza għad-dħul mil-logħob iġġenerat matul il-perjodu talliċenza mill-imsemmija servizzi tal-logħob tat-Tip 3:
Iżda għal kull wieħed mill-perjodi tal-liċenza, ħlief ilperjodu tal-liċenza li fih il-liċenza nkisbet l-ewwel darba, ilkomponent tal-kontribuzzjoni ta’ konformità li għandu jitħallas minn
xi persuna fir-rigward ta’ servizzi tal-logħob tat-Tip 3 għandu jkun
mhux inqas minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) u, sakemm
iddum il-liċenza, inkluż il-perjodu tal-ewwel liċenza, il-kontribuzzjoni
ta’ konformità m’għandhiex tkun iżjed minn ħames mitt elf euro
(€500,000) f’xi perjodu wieħed tal-liċenza.
(5) Il-kontribuzzjoni ta’ konformità li titħallas fuq attivitajiet
kwalifikanti li jikkonsistu f’servizzi tal-logħob tat-Tip 4 għandha tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Taqsima D tal-Ewwel Skeda
b’referenza għad-dħul mil-logħob iġġenerat matul il-perjodu talliċenza mill-imsemmija servizzi tal-logħob tat-Tip 4:
Iżda għal kull wieħed mill-perjodi tal-liċenza, ħlief ilperjodu tal-liċenza li fih il-liċenza nkisbet l-ewwel darba, ilkomponent tal-kontribuzzjoni ta’ konformità li għandu jitħallas minn
xi persuna fir-rigward ta’ servizzi tal-logħob tat-Tip 4 għandu jkun
mhux inqas minn ħamest elef euro (€5,000) u, sakemm iddum illiċenza, inkluż il-perjodu tal-ewwel liċenza, il-kontribuzzjoni ta’
konformità m’għandhiex tkun iżjed minn ħames mitt elf euro
(€500,000) f’xi perjodu wieħed tal-liċenza.
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4. (1) Kull persuna li jkollha liċenza maħruġa millAwtorità li taqa’ taħt il-paragrafu 1(b) tal-Ewwel Skeda li tinsab marRegolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob u li tipprovdi
provvista ta’ logħob li jaqa’ taħt il-paragrafu 3(a) tal-imsemmija
Skeda għandha tħallas lill-Awtorità, bil-quddiem, għat-tnax-il xahar
sussegwenti wara l-ħruġ tal-liċenza u ma’ kull anniversarju tagħha,
matul iż-żmien li l-liċenza tibqa’ fis-seħħ, miżata għal liċenza li tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Taqsima A jew it-Taqsima B tat-Tieni
Skeda, kif ikun il-każ:

Miżati għal
liċenza għallprovvista ta’
logħob kritiku.

Iżda fejn il-provvista tal-logħob tikkostitwixxi provvisti
tal-logħob tat-Tip 4 biss, il-miżata għal liċenza annwali dovuta
għandu tkun dik speċifikament imsemmija fit-Taqsima B tat-Tieni
Skeda, u sabiex jiġi evitat kull dubju, jekk provditur qiegħed
jipprovdi provvista tal-logħob tat-Tip 1, tat-Tip 2, u, jew servizzi tallogħob tat-Tip 3, jew fornitura ta’ servizzi tal-logħob tat-Tip 4
flimkien ma’ servizz tal-logħob tat-Tip 1, tat-Tip 2 u, jew tat-Tip 3, ilmiżata għal liċenza annwali li tkun dovuta għandha tkun dik
imsemmija fit-Taqsima A tat-Tieni Skeda.
(2)
Għal kull persuna li jkollha liċenza li taqa’ taħt ilparagrafu 1(b) tal-Ewwel Skeda li tinsab mar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob u li tipprovdi provvista ta’ logħob li
jaqa’ taħt il-paragrafu 3(b) tal-imsemmija Skeda, il-liċenza annwali li
għandha titħallas b’referenza għal dik l-attività m’għandhiex tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Tieni Skeda iżda minflok għandha tiġi
determinata bil-mod stipulat fit-Tielet Skeda:
1(b) tal-Ewwel Skeda li tinsab mar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob qed tipprovdi provvisti li jaqgħu
kemm taħt il-paragrafu 3(a), kif ukoll taħt il-provvisti tal-logħob
kollha jew xi waħda minnhom li jaqgħu taħt il-paragrafu 3(b) talparagrafu 3 tal-imsemmija Skeda, il-miżata għal liċenza li għandha
titħallas għandha tiġi determinata skont is-subregolament (1).
Taqsima III
Miżati Amministrattivi Oħra
5. (1) L-Awtorità
għandha
timponi
kull
miżata
amministrattiva li għandha d-dritt li timponi skont l-Att u kull
leġislazzjoni sussidjarja magħmula taħtu.
(2) Kull persuna, inkluż kull detentur ta’ liċenza, li
tissottometti applikazzjoni, jew li titlob xi approvazzjoni għandha
tħallas lill-Awtorità l-miżati amministrattivi msemmija fir-Raba’
Skeda.
(3) Il-lista ta’ miżati amministrattivi fir-Raba’ Skeda mhijiex

Miżati
amministrattivi.
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eżawrjenti, u l-Awtorità tista’ tippreskrivi kull miżata amministrattiva
oħra dovuta lilha permezz ta’ strument regolatorju.
Taqsima IV
Ħlas
Metodu ta’ ħlas.

6. (1) Il-kontribuzzjoni ta’ konformità ammonti li għandha
tiħallas skont ir-regolament 3 għal xi liċenza partikolari għandha
titħallas matul il-perjodu tal-liċenza b’dan il-mod:
(a)
kull parti tal-kontribuzzjoni ta’ konformità li
tikkostitwixxi ammont fiss jew minimu għandha titħallas,
flimkien mas-sottomissjoni ta’ kull prospett meħtieġ skont irregolament 7, qabel ma jiskadi l-għoxrin (20) jum tax-xahar li
jibda’ minnufih wara x-xahar li fih jibda’ l-perjodu tal-liċenza;
u
(b) kull parti oħra tal-kontribuzzjoni ta’ konformità li
ma taqax taħt il-paragrafu (a) għandha titħallas permezz ta’
ħlasijiet fix-xahar li għandhom jiġu kkalkolati fuq id-dħul
akkumulat mil-logħob matul kull wieħed mix-xhur li jkun
hemm f’perjodu ta’ liċenza, hawn iżjed ’il quddiem imsejjaħ
"ix-xahar ta’ referenza". L-ammont dovut għandu jitħallas
flimkien mas-sottomissjoni ta’ kull prospett meħtieġ skont irregolament 7 fl-għoxrin jum ta’ dak ix-xahar li jiġi minnufih
wara x-xahar ta’ referenza, hawn iżjed ’il quddiem imsejjaħ "ixxahar tal-pagament". kull parti oħra tal-kontribuzzjoni ta’
konformità li ma taqax taħt il-paragrafu (a) għandha titħallas
permezz ta’ ħlasijiet fix-xahar li għandhom jiġu kkalkolati fuq
id-dħul akkumulat mil-logħob matul kull wieħed mix-xhur li
jkun hemm f ’perjodu ta’ liċenza, hawn iżjed ’il quddiem
imsejjaħ "ix-xahar ta’ referenza". L-ammont dovut għandu
jitħallas flimkien mas-sottomissjoni ta’ kull prospett meħtieġ
skont ir-regolament 7 qabel ma jiskadi l-għoxrin (20) jum ta’ dak
ix-xahar li jiġi minnufih wara x-xahar ta’ referenza, hawn iżjed
’il quddiem imsejjaħ "ix-xahar tal-pagament".
(2) Fit-tmien ta’ kull xahar ta’ referenza d-dħul iġġenerat millogħob minn kull tip ta’ servizz tal-logħob matul dak ix-xahar għandu
jiġi determinat u l-kontribuzzjoni ta’ konformità dovuta skont irregolament 3 għandha tiġi komputata kif preskritt f’dawn irregolamenti.
(3) Meta meħtieġ sabiex jiġi determinat ir-rata jew rati li
permezz tagħhom għandha tiġi maħduma l-kontribuzzjoni ta’
konformità dovuta fuq id-dħul mil-logħob magħmul f’xi xahar ta’
referenza skont ir-regolament 3(2), (3), (4) u (5), id-dħul iġġenerat
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mil-logħob minn kull tip ta’ servizzi tal-logħob matul ix-xahar ta’
referenza rilevanti għandu jingħadd mad-dħul iġġenerat mil-logħob
mit-tip korrispondenti ta’ servizzi tal-logħob matul kull wieħed mixxhur ta’ referenza ta’ qabel tal-perjodu ta’ liċenza rilevanti:
Iżda kull ammont ta’ kontribuzzjoni ta’ konformità li tkun
tħallset fir-rigward tal-perjodu ta’ liċenza rilevanti b’referenza għallammonti minimi stipulati fir-regolament 3(2), (3), (4) u (5)
konformement mal-ħtieġa tas-subregolament (1)(a) ta’ dan irregolament, għandu l-ewwel jitnaqqas mill-ammont korrispondenti
dovut skont ir-regolament 3(2), (3), (4) u (5) rispettivament qabel ma
jkunu dovuti xi ħlasijiet addizzjonali konformement mal-ħtiġiet tassubregolament (1)(b) ta’ dan ir-regolament.
(4) Meta xi ammont li għandu jitħallas skont dawn irregolamenti ma jiħallasx meta jkun dovut, ikun dovut u għandu
jitħallas imgħax bir-rata preskritta fir-regola 2 tar-Regoli dwar itTaxxa fuq l-Income (Rata ta’ Mgħax), liema rata għandha tiġi
applikata fuq l-ammont mhux imħallas għal kull xahar jew parti
minnu li dwaru l-ammont jibqa’ mhux imħallas.

L.S. 372.28.

(5) F’kull ċirkostanza li fiha l-ammont li fil-fatt jitħallas skont
ir-regolamenti 3 jew 4 jeċċedi l-ammont li hu fil-fatt dovut minn dik
il-persuna skont ir-regolamenti 3 jew 4 għal dak il-perjodu ta’ liċenza,
l-eċċess ma jiġix rifuż u ma jakkumulax imgħax fuqu favur min
iħallas iżda l-imsemmi eċċess ikun disponibbli għal tpaċija kontra
kull ammont li għandu jitħallas minn dik il-persuna skont irregolamenti 3 u 4 f’xi perjodu ta’ liċenza li jibda wara li jintemm ilperjodu ta’ liċenza li fih jew li b’referenza għalih ġie mħallas leċċess.
(6) L-Awtorità tista’, permezz ta’ strument vinkolanti maħruġ
mill-Bord, tirregola l-għoti ta’ kull riduzzjoni, kreditu jew eżenzjoni
oħra fir-rigward ta’ kull ammont li għandu jitħallas taħt dawn irregolamenti, li għandhom jingħataw jew fuq bażi unilaterali jew
b’segwitu ta’ trattati bilaterali jew multilaterali, ftehim, memorandum
ta’ ftehim jew arranġamenti oħra konklużi ma’ xi gvern barrani jew
ma’ xi awtorità lokali jew barranija jew aġenzija governattiva.
Taqsima V
Prospetti u Stimi
7. (1) Kull persuna li jkollha xi liċenza imsemmija firregolamenti 3 jew 4 għandha tibgħat lill-Awtorità prospett fil-forma li
tiġi preskritta għal kull xahar ta’ referenza li jkun hemm f’xi perjodu
ta’ liċenza mhux aktar tard mill-għoxrin (20) jum tax-xahar talpagament flimkien ma’ dawk il-prospetti l-oħra, dikjarazzjonijiet,

Prospetti u
stimi.
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dokumenti jew informazzjoni li jistgħu jiġu mitluba jew preskritti.
(2) Meta persuna li twettaq xi waħda jew aktar mill-attivitajiet
kwalifikanti tonqos milli tibgħat prospett meta jkun dovut skont dawn
ir-regolamenti jew tħejji prospett li fl-opinjoni tal-Awtorità ma jkunx
korrett, l-Awtorità tista’ tagħmel stima tal-ammont li għandu jitħallas
taħt dawn ir-regolamenti li dik il-persuna għandha tħallas u
tinnotifika dik l-istima lil dik il-persuna fi kwalunkwe żmien wara li
jiskadi ż-żmien permess b’dawn ir-regolamenti biex jintbagħat dak ilprospett.
(3) Meta prospett mibgħut minn persuna lill-Awtorità jkun fih
dikjarazzjoni bin-nieqes ta’ xi ammont li għandu jitħallas taħt dawn
ir-regolamenti, dik il-persuna jkollha tħallas penali amministrattiva
f’ammont ekwivalenti għal għoxrin fil-mija (20%) tal-ammont
dikjarat bin-nieqes:
Iżda jekk dik il-persuna tikkorreġi dikjarazzjoni bin-nieqes
kif imsemmi f’dan is-subregolament qabel ma tiġi notifikata bi stima
mill-Awtorità, dik il-persuna teħel biss penali amministrattiva
f’ammont ekwivalenti għal għaxra fil-mija (10%) tal-ammont dikjarat
bin-nieqes.
(4) Stima ma teżonerax lil persuna mill-obbligu tagħha li
tibgħat prospett.
(5) Meta jintbagħat prospett wara li tkun saret stima skont issubregolament (2), l-Awtorità tista’ fid-diskrezzjoni tagħha temenda
jew tikkanċella dik l-istima, kif ikun il-każ.
Taqsima VI
Oġġezzjonijiet u Appelli
Appelli.

8. (1) Kull persuna li twettaq xi attività kwalifikanti waħda
jew aktar li tintbagħtilha stima mill-Awtorità tista’ toġġezzjona bilmiktub għal dik l-istima fi żmien għoxrin (20) ġurnata minn meta
tirċievi l-istima.
(2) Meta tirċievi l-oġġezzjoni msemmija fis-subregolament
(1), l-Awtorità għandha, fi żmien tletin (30) ġurnata minn meta
tircieviha, jew tikkonferma l-istima oriġinali u tipprovdi r-raġunijiet
għar-rifjut tal-oġġezzjoni magħmula jew tikkomunika lill-persuna li
tkun għamlet l-oġġezzjoni stima riveduta, liema stima riveduta
għandha tikkostitwixxi stima ġdida ta’ taxxa għall-finijiet tassubregolament (1):
Iżda l-perjodu msemmi f’dan is-subregolament jista’ jiġi
estiż bi tletin (30) ġurnata oħra wara li jintbagħat avviż mill-Awtorità
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lill-persuna rilevanti.
(3) Il-persuna li tirċievi r-rifjut tal-oġġezzjoni msemmi fissubregolament (2) tista’ jappella skont l-artikolu 43 tal-Att:
Iżda, mingħajr preġudizzju għall-artikoli 44 u 45 tal-Att,
appell kontra stima ma jkunx validu jekk:
(a)
il-prospett għall-perjodu li għalih tirreferi l-istima
ma jkunx ġie mibgħut lill-Awtorità qabel ma jsir l-appell;
(b) kull ammont dovut mill-persuna lill-Awtorità, li
m’hemmx kontestazzjoni dwaru, ma jkunx għadu ġie mħallas;
(ċ)
l-appell ma jkunx sar fi żmien għoxrin (20) ġurnata
minn meta l-appellant ikun rċieva r-rifjut tal-oġġezzjoni
msemmi fis-subregolament (2);
(d) l-appell ma jkunx sar f’dik il-forma u b’dak il-mod
kif jista’ jiġi preskritt taħt dan l-Att jew taħt l-Att dwar ilĠustizzja Amministrattiva.

Kap. 490.

(4) Il-piż tal-prova li xi ammont stmat mill-Awtorità mhuwiex
korrett jaqa’ fuq l-appellant.
(5) It-Tribunal għandu jagħti d-deċiżjoini tiegħu bil-miktub u
għandu jara li kopja tad-deċiżjoni tingħata lill-appellant.
(6) Kull persuna li twettaq xi attività kwalifikanti waħda jew
aktar u li, wara li tkun appellat lit-Tribunal, tħoss ruħha aggravata
bid-deċiżjoni tat-Tribunal, tista’ tappella kontra dik id-deċiżjoni fuq
punt ta’ liġi biss lill-Qorti tal-Appell skont l-artikolu 46 tal-Att.
(7) Meta ma jkunx sar appell validu kontra stima fiż-żminijiet
preskritti f’dawn ir-regolamenti, jew meta l-appell jiġi rtirat jew ma
jitkomplix, jew meta l-ammont li għandu jitħallas ikun ġie determinat
fl-appell, l-istima kif magħmula jew mitiehma jew determinata flappell, kif ikun il-każ, għandha tkun finali u konklużiva fir-rigward
tal-ammont li għandu jitħallas skont ir-regolamenti 3 u 4 għallperjodu jew perjodi ta’ liċenza li għalihom tirreferi l-istima.
(8) Ġaladarba stima ssir finali u konklużiva, din għandha
tikkostitwixxi titolu eżekuttiv fi ħdan it-tifsira u għall-finijiet tatTitolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.
(9) Ġaladarba stima ssir finali u konklużiva, l-Awtorità tista’
titlob il-ħlas tal-ammont li għandu jitħallas permezz ta’ nota ta’ talba,

Kap. 12.
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u jekk il-ħlas ma jsirx fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-data tannotifika ta’ dik in-nota ta’ talba, l-Awtorità tista’ tipproċedi biex
tenforza l-ħlas bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi fissubregolament (8) wara jumejn min-notifika lid-debitur ta’ talba
għall-ħlas li ssir permezz ta’ att ġudizzjarju. Meta jiskadi l-perjodu ta’
jumejn imsemmi f’dan is-subartikolu, l-Awtorità jkollha d-dritt li
tirreġistra fir-reġistru pubbliku jew fir-reġistru tal-artijiet, skont ilkaż, nota ta’ privileġġ għall-ammont mitlub fl-att ġudizzjarju u dik
in-nota ta’ privileġġ tista’ tiġi reġistrata minn kull avukat jew nutar.
Kap. 12.

(10) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 468 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw fir-rigward
ta’ kull mandat maħruġ bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi f’dan
l-ir-regolament u għall-iżbank ta’ kull flus li jinġabru mill-bejgħ flirkant tal-proprjetà maqbuda, u ebda oppożizzjoni jew riżerva fiċċedola ta’ depożitu ma għandha twaqqaf il-ħlas ta’ xi ammont li jkun
depożitat fil-qorti wara li jkun sar dak il-mandat kif imsemmi qabel.
Taqsima VII
Nuqqas ta’ Applikabilità

Miżati għal
intrapriżi startup.

9. (1) Minkejja kull ħaġa li tinsab f’dawn ir-regolamenti,
intrapriżi start-up ma jeħlux il-kontribuzzjoni ta’ konformità li
tiħallas b’referenza għad-dħul mil-logħob iġġenerat mill-attivitajiet
kwalifikanti provduti minn detentur ta’ liċenza li taqa’ taħt ilparagrafu 1(a) tal-Ewwel Skeda li tinsab mar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob matul l-ewwel tnax-il xahar (12)
tal-operazzjoni, liema perjodu ta’ tnax-il xahar (12) għandu jiġi
kkalkolat mid-data li fiha l-liċenza tinħareġ mill-Awtorità u, għallfinijiet tal-komputazzjonijiet kollha meħtieġa skont ir-regolament 3 u
l-Ewwel Skeda, id-dħul iġġenerat minn attivitajiet kwalifikanti matul
l-imsemmija tnax-il xahar (12) għandu jitqies bħala ‘xejn’:
Iżda dan ta’ hawn qabel ikun mingħajr preġudizzju għal xi
obbligu li l-imsemmi dħul mil-logħob jiġi rrappurtat f’xi prospett jew
sottomissjoni li huma meħtieġa li jsiru skont ir-regolament 7.
(2) Għall-finijiet tas-subregolament (1), ‘intrapriża start-up’
għandha tfisser persuna li, fid-data tal-applikazzjoni għal liċenza,
tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin:
(a)
dik il-persuna ġiet stabbilita jew ilha topera fl-istess
settur jew f’wieħed relatat għal inqas minn ħames (5) snin:
Iżda, sakemm in-negozju mhuwiex ġestit f ’forma
differenti, ‘stabbilit’ għandha tirreferi għad-data ta’
reġistrazzjoni fil-każ ta’ kumpanniji b’responsabbiltà limitata,
id-data tal-ftehim li jistabbilixxi soċjetà, id-data ta’
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reġistrazzjoni bħala persuna li taħdem għal rasha, jew kif jista’
jiġi determinat xort’oħra mill-Awtorità.
(b) fil-każ ta’ korp inkorporat, dik il-persuna għadha ma
qassmietx profitti;
(ċ)
fil-każ ta’ korp inkorporat, dik il-persuna ma ġietx
iffurmata permezz ta’ amalgamazzjoni jew, jekk ġiet iffurmata
permezz ta’ amalgamazzjoni, il-korpi kollha inkorporati li
ffurmaw parti mill-amalgamazzjoni ssodisfaw, kollha kemm
huma, il-kriterji hawn imsemmija;
(d) dik il-persuna ma akkwistatx in-negozju bħala
azjenda kummerċjali jew, jekk akkwistatu hekk, kemm min
akkwista kif ukoll min ġie akkwistat it-tnejn issodisfaw ilkriterji hawn imsemmija;
(e)
dik il-persuna ġġenerat dħul attwali mill-istess
settur, jew minn settur relatat, matul il-perjodu finanzjarju ta’
qabel li jammonta għal inqas minn għaxar miljun euro
(€10,000,000):
Iżda fejn il-perjodu finanzjarju ma jistax jiġi
determinat, jew mhuwiex applikabbli, għandhom jittieħdu
f’kunsiderazzjoni t-tnax-il xahar kalendarji ta’ qabel;
(f)
dik il-persuna ma tiffurmax parti minn, jew mhijiex
kontrollata minn, grupp inkorporat li d-dħul attwali tiegħu flistess settur, jew f’settur relatat, jeċċedi għaxar miljun euro
(€10,000,000); u
(g) dik il-persuna mhijiex soġġetta għall-ħtieġa ta’
konċessjoni mill-Gvern sabiex toffri servizz tal-logħob skont ilproviso
għar-regolament
4
tar-Regolamenti
dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob:
Iżda fil-każ ta’ korp inkorporat, jekk il-persuna msemmija
f’dan is-subregolament ħadet in-negozju minn xi persuna li għandha
interess kwalifikanti fil-persuna l-ewwel imsemmija, iddispożizzjonijiet ta’ dan is-subregolament għandhom jiġu estiżi skont
hekk għall-persuna li jkollha interess kwalifikanti fl-applikant:
Iżda wkoll id-dħul attwali msemmi fil-paragrafi (e) u (f)
għandu jiġi determinat fuq il-bażi ta’ prinċipji u prattika ta’ kontijiet
ġeneralment aċċettati kif imfissra fl-artikolu 2(4) tal-Att dwar ilKumpanniji.
(3) Persuna għandha titqies bħala intrapriża start-up meta

Kap. 386.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 3120
tingħata l-konferma tal-Awtorità biss, u l-Awtorità tkun vestita biddiskrezzjoni li tiddetermina jekk persuna hijiex intrapriża start-up
skont dan ir-regolament:
Iżda l-piż tal-prova li persuna hi fil-fatt intrapriża start-up
ikun vestit fl-applikant.
Taqsima VIII
Tħassir u Riżerva
Jemenda rRegolamenti
dwar Logħob
minn Distanza.
L.S. 438.04

L.S. 438.04

10. (1) It-Tieni u r-Raba’ Skeda li tinsab mar-Regolamenti
dwar Logħob minn Distanza huma b’dan imħassra, mingħajr
preġudizzju għal dak kollu li sar jew li naqas milli jsir taħthom, hekk
iżda li, minkejja d-dispożizzjonijiet tar-regolament 1(3), operaturi ta’
logħob minn distanza jkunu soġġetti għal miżati għal liċenzi tallogħob imsemmija f’dawn ir-regolamenti mill-1 ta’ Jannar, 2018, ’il
quddiem:
Iżda matul il-perjodu transitorju, dan li ġej għandu japplika
għal detenturi eżistenti ta’ liċenzi taħt ir-Regolamenti dwar Logħob
minn Distanza:
(a) għandhom japplikaw l-ammonti ta’ miżati fissi għal
liċenzi, il-kontribuzzjonijiet ta’ konformità, u l-miżati
amministrattivi kkunsidrati f’dawn ir-regolamenti;
(b) minkejja dak li ntqal hawn qabel, matul il-perjodu
transitorju detenturi eżistenti ta’ liċenzi għandhom iħallsu
provviżorjament l-ammonti li għandhom jitħallsu skont dawn irregolamenti fil-mod ikkunsidrat fit-Tieni u fir-Raba’ Skeda li
jinsabu mar-Regolamenti dwar Logħob minn Distanza;
(ċ)
wara t-tmiem tax-xahar ta’ referenza ta’ Ġunju 2018,
għandu jsir true-up mill-Awtorità u d-detenturi ta’ liċenzi
affettwati, sabiex jiġu rikonċiljati l-ammonti li kellhom jitħallsu
skont
dawn
ir-regolamenti
mal-ammonti
mħallsa
provviżorjament waqt il-perjodu transitorju skont il-paragrafu
(b), u f’dan ir-rigward għandu japplika dan li ġej:
(i) ma jitħallsux lura ammonti eċċessivi li jkunu
tħallsu provviżorjament u ma jakkumulax imgħax fuq dawk
l-ammonti favur min ikun ħallas, iżda dak l-eċċess ikun
disponibbli għal tpaċija ma’ kull ammont li jitħallas minn
dik il-persuna skont dawn ir-regolamenti għax xhur ta’
referenza minn Lulju 2018 sa Diċembru 2018 u kull
perjodu sussegwenti ta’ liċenza;
(ii) id-detenturi ta’ liċenzi li jkunu ħallsu
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provviżorjament inqas mill-ammonti dovuti skont dawn irregolamenti għandhom iħallsu d-differenza sa mhux aktar
tard mill-għoxrin (20) ġurnata ta’ Ottubru 2018, u għalhekk
mhux aktar tard mid-data għall-ħlas tal-ammonti dovuti
fir-rigward tax-xahar ta’ referenza ta’ Settembru 2018;
(d) mix-xahar ta’ referenza ta’ Lulju 2018 ’il quddiem,
għandu japplika l-metodu ta’ ħlasijiet kkunsidrat f’dawn irregolamenti.
(2) Kull referenza fl-imsemmija Regolamenti dwar Logħob
minn Distanza jew f’xi liġi jew kuntratt privat jew f’xi strument jew
dokument legali ieħor, ikun li jkun, lokali, barrani jew
internazzjonali, għar-reġim dwar liċenzi għal logħob minn distanza
jew referenzi kollaterali għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala
referenzi għar-reġim dwar liċenzi għal logħob jew referenzi
kollaterali stabbiliti b’dawn ir-regolamenti.

L.S. 438.04

(3) F’dawn ir-regolamenti matul il-perjodu transitorju:
(a)
referenzi għall-Att dwar il-Logħob
jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għall-Att;

għandhom

(b) referenzi għar-Regolamenti dwar Tifsiriet dwar ilLogħob għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għarRegolamenti dwar Logħob minn Distanza jew l-Att, kif ikun ilkaż;

S.L. 438.04

(ċ) referenzi għal servizz tal-logħob għandhom jinqraw
u jinftiehmu bħala referenza għall-fornitura ta’ logħob minn
distanza tal-Klassi 1, il-Klassi 2 jew il-Klassi 3;
(d) referenzi għal servizz tal-logħob tat-Tip 1 għandhom
jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għal servizz tal-logħob
offrut skont liċenza għal logħob minn distanza tal-Klassi 1;
(e)
referenzi għal servizz tal-logħob tat-Tip 2 għandhom
jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għal servizz tal-logħob
offrut skont liċenza għal logħob minn distanza tal-Klassi 2;
(f)
referenzi għal servizz tal-logħob tat-Tip 3 għandhom
jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għal servizz tal-logħob
offrut skont liċenza għal logħob minn distanza tal-Klassi 3;
(g) referenzi għal servizz tal-logħob tat-Tip 4 għandhom
jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għal servizz ta’ logħob ta’
abbiltà kkontrollat kif imfisser fir-Regolamenti dwar Logħob ta’
Abbiltà;

L.S. 438.11
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(h) referenzi għal liċenza skont il-paragrafu 1(a) talEwwel
Skeda
li
tinsab
mar-Regolamenti
dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jinqraw u
jinftiehmu bħala referenza għal liċenza għal logħob minn
distanza għandhom jinqraw u jinftieħmu bħala referenza talKlassi 1 u, jew tal-Klassi 2 u, jew tal-Klassi 3;
(i)
referenzi għal provvista ta’ logħob li taqa’ taħt ilparagrafu 3(a) tal-Ewwel Skeda li tinsab mar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jinqraw u
jinftiehmu bħala referenza għal servizz ta’ logħob minn distanza
tal-Klassi 4;
(j)
referenzi għal provvista ta’ logħob li taqa’ taħt ilparagrafu 3(b) tal-Ewwel Skeda li tinsab mar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet
għal-Logħob
m’għandhomx
jiġu
kkunsidrati;
(k) referenzi għal liċenza skont il-paragrafu 1(b) talEwwel
Skeda
li
tinsab
mar-Regolamenti
dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jinqraw u
jinftiehmu bħala referenza għal liċenza għal logħob minn
distanza tal-Klassi 4;

L.S. 438.11

Kap. 438.
Kap. 400.

(l)
referenzi għal provvisti ta’ logħob tat-Tip 4
għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għal provvista
tal-logħob ta’ abbiltà kkontrollat kif imfisser fir-Regolamenti
dwar Logħob ta’ Abbiltà;
(m) referenzi għar-regolament 4 tar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jinqraw u
jinftiehmu bħala referenza għal konċessjoni miżmuma
f’konformità mal-artikolu 26 tal-Att dwar Lotteriji u Logħob
Ieħor u, jew l-artikolu 3 tal-Att dwar il-Logħob;
(n) referenzi għar-regolamenti 6(4), 10, 19, 20, 21, 22,
23, 29, 30 u 31 tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob m’għandhomx jiġu kkunsidrati;

L.S. 438.04

(o) referenzi għar-regolament 9 tar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jinqraw u
jinftiehmu bħala referenza għar-regolament 6 tar-Regolamenti
dwar Logħob minn Distanza;
(p) referenzi għar-regolament 32 tar-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob għandhom jiġu ttrattati kif ġej:
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(i) talba
għat-trasferiment
tal-interess
kwalifikanti f’detentur ta’ liċenza għandha tinqara u
tinftiehem bħala referenza għar-regolamenti 11(3) u, jew
11(1) tar-Regolamenti dwar Logħob minn Distanza;
(ii) talbiet għal bidliet maġġuri fis-software jew
fl-infrastruttura, għaż-żieda ta’ domain name ġdid, jew
minn detentur ta’ liċenza biex jopera postijiet fejn isir illogħob għaż-żieda ta’ online delivery channel
m’għandhomx jiġu kkunsidrati;
(q) referenzi għar-Regolamenti
Logħob m’għandhomx jiġu kkunsidrati;

dwar

Fondi

għal-

(r)
matul il-perjodu transitorju, il-miżata li għandha
titħallas għal applikazzjoni għal liċenza għandha tkun ta’ elfejn
u tliet mija u tletin euro (€2,330) u l-miżata li għandha titħallas
għat-tiġdid ta’ liċenza għandha tkun ta’ elf u ħames mitt euro
(€1,500); u
(s)
f’każijiet fejn detentur ta’ liċenza għandu aktar minn
liċenza waħda għal logħob minn distanza tal-Klassi 1 u, jew talKlassi 2 u, jew tal-Klassi 3, il-miżata għal liċenza fissa għandha
titħallas unikament darba waħda minn dak id-detentur ta’
liċenza u ma tkunx dovuta għal kull liċenza miżmuma.

L.S. 438.04
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L-EWWEL SKEDA
Miżati dwar Liċenzi li jitħallsu skont ir-regolament 3(1)
Taqsima A - Servizzi tal-Logħob tat-Tip 1
Kontribuzzjoni ta’ Konformità għall-Perjodu tal-Liċenza
Għal kull euro fuq l-ewwel €3,000,000
Għal kull euro fuq l-€4,500,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq is-€7,500,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq l-€10,000,000 ta’ wara
Għal kull euro mill-bqija

Rata
1.25%
1.00%
0.85%
0.70%
0.55%
0.40%

Taqsima B - Servizzi tal-Logħob tat-Tip 2
Kontribuzzjoni ta’ Konformità għall-Perjodu tal-Liċenza
Għal kull euro fuq l-ewwel €3,000,000
Għal kull euro fuq l-€4,500,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq is-€7,500,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq l-€10,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq l-€10,000,000 ta’ wara
Għal kull euro mill-bqija

Rata
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%

Taqsima Ċ - Servizzi tal-Logħob tat-Tip 3
Kontribuzzjoni ta’ Konformità għall-Perjodu tal-Liċenza
Għal kull euro fuq l-ewwel €2,000,000
Għal kull euro fuq it-€3,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq l-€10,000,000 ta’ wara
Għal kull euro mill-bqija

Rata
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
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Taqsima D - Servizzi tal-Logħob tat-Tip 4
Kontribuzzjoni ta’ Konformità għall-Perjodu tal-Liċenza
Għal kull euro fuq l-ewwel €2,000,000
Għal kull euro fuq it-€3,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq il-€5,000,000 ta’ wara
Għal kull euro fuq l-€10,000,000 ta’ wara
Għal kull euro mill-bqija

Rata
0.50%
0.75%
1.00%
1.25%
1.50%
1.75%
2.00%

Taqsima E - Miżata għal-Liċenza Annwali Fissa

Miżata għal-Liċenza Annwali Fissa

Miżata għal-Liċenza
Annwali Fissa
€25,000

Taqsima F - Miżata għal-Liċenza Annwali Fissa
Miżata għal-Liċenza
Annwali Fissa
Miżata għal-Liċenza Annwali Fissa għal Operaturi li
€10,000
jipprovdu servizzi tal-logħob tat-Tip 4

IT-TIENI SKEDA
Miżati dwar Liċenzi li jitħallsu skont ir-regolament 3(2)
Taqsima A

Fejn id-dħul annwali ma jeċċedix €5,000,000
Fejn id-dħul annwali jeċċedi €5,000,000 iżda ma jeċċedix
€10,000,00
Fejn id-dħul annwali jeċċedi €10,000,000

Miżata għalLiċenza Annwali
€25,000
€30,000
€35,000

Taqsima B
Miżata għalLiċenza Annwali
Miżata dwar Liċenza għal operaturi li jipprovdu biss
provvisti ta’ logħob tat-Tip 4

€10,000
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IT-TIELET SKEDA
Miżati dwar Liċenzi li jitħallsu skont ir-regolament 3(3)

Fejn id-dħul annwali ma jeċċedix €1,000,000
Fejn id-dħul annwali jeċċedi €1,000,000

Miżata għalLiċenza Annwali
€3,000
€5,000

IR-RABA’ SKEDA
Miżati Amministrattivi li jitħallsu skont ir-regolament 5

Miżata għal applikazzjoni għal
liċenza ta’ darba li ma tiġix
rifuża
Miżata għat-tiġdid ta’ liċenza
ta’ darba li ma tiġix rifuża
Miżata għal applikazzjoni għal
liċenza ta’ darba li ma tiġix
rifuża għal liċenza għal
terminu limitat
Miżata ta’ manutenzjoni għal
detentur ta’ liċenza għal
terminu limitat
Talba għall-approvazzjoni ta’
apparat tal-logħob ġdid
Miżata għal applikazzjoni għal
ċertifikat għall-fornitura ta’
materjal, li ma tiġix rifuża
Miżata ta’ manutenzjoni għal
detentur ta’ ċertifikat għallfornitura ta’ materjal, li
titħallas kull sena bil-quddiem
Miżata għal applikazzjoni ta’
darba għall-approvazzjoni ta’
Junket Leader
Miżata
għal
Avviż
ta’
Għarfien, li titħallas kull sena
bil-quddiem

Miżata
amministrattiva
€5,000

€5,000

€500

€50 kull jum
waqt li l-liċenza
tkun fis-seħħ
€100 għal kull
apparat
€1,000

€500

€50

€5,000

Strument Legali
Ir-regolament 9 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 9 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 6(4) tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 6(4) tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 19 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 20 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 20 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 21 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 22 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
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Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€50
rifuża, għal applikazzjoni
għall-approvazzjoni
ta’
Funzjoni Ewlenija
Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€25
rifuża, għal applikazzjoni għal
Permess għal Logħbiet ta’
Riskju Żgħir, għal logħob ta’
mingħajr profitt
Miżata ta’ darba, li ma tiġix €25 jew 0.5% talrifuża, għal applikazzjoni għal valur monetarju
Permess għal Logħbiet ta’ jew tal-bejgħ talRiskju Żgħir, għal logħob ta’
premju, skont
komunikazzjoni kummerċjali
liema jkun logħla
Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€25
rifuża, għal applikazzjoni għal
Permess għal Logħbiet ta’
Riskju Żgħir, għal logħob
limitat ta’ komunikazzjoni
kummerċjali
Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€500
rifuża, għal applikazzjoni għal
Permess għal Cruise Casino
għal cruise ship li jkollha
kapaċità massima ta’ elf u
ħames mitt (1,500) passiġġier
Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€1,000
rifuża, għal applikazzjoni għal
Permess għal cruise ship li
jkollha kapaċità massima ta’
elf u ħames mitt u wieħed
(1,501) passiġġier jew aktar
Miżata ta’ darba, li ma tiġix
€50
rifuża, għar-reġistrazzjoni ta’
Makna tad-Divertiment
Talba għat-trasferiment ta’
€1,500
interess
kwalifikanti
f’detentur ta’ liċenza
Talba għal bidla maġġuri fis€1,000
software u fl-infrastruttura
Talba għaż-żieda ta’ tip ta’
logħba ġdida

€1,000

Talba għaż-żieda ta’ domain
name ġdid

€100 għal kull
domain

Ir-regolament 23 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 29 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

Ir-regolament 29 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

Ir-regolament 29 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

Ir-regolament 30 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

Ir-regolament 30 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

Ir-regolament 31 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 32 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 32 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 32 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
Ir-regolament 32 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob
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Talba minn detentur ta’
liċenza eżistenti li jopera fond
għal-logħob għaż-żieda ta’
online delivery channel
Talba għall-approvazzjoni ta’
fond
ġdid
għal-logħob
kontrollat
Talba għall-approvazzjoni ta’
fond ġdid għal-logħob li mhux
kontrollat
Miżata għall-manutenzjoni ta’
fond approvat u kontrollat fejn
isir il-logħob li tiħallas kull
sena bil-quddiem
Miżata għall-manutenzjoni ta’
fond approvat fejn isir illogħob li tiħallas kull sena bilquddiem

€1000

Ir-regolament 32 tar-Regolamenti
dwar Awtorizzazzjonijiet għalLogħob

€250 għal kull
fond

Ir-regolament 10 tar-Regolamenti
dwar Fondi għal-Logħob

€1,000

Ir-regolament 4 tar-Regolamenti
dwar Fondi għal-Logħob

€250 għal kull
fond

Ir-regolament 10 tar-Regolamenti
dwar Fondi għal-Logħob

€500 għal kull
fond

Ir-regolament 4 tar-Regolamenti
dwar Fondi għal-Logħob

