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Iulie 2020

Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 
2020.

În mod oficial, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE 
și nu participă la procesul decizional al UE.

UE și Regatul Unit au încheiat un acord de retragere care 
prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020. 

În perioada de tranziție, normele și procedurile vamale și 
fiscale rămân neschimbate. 

Însă această situație se va schimba de la 1 ianuarie 2021. 

Odată cu încheierea perioadei de tranziție, vor avea loc 
schimbări majore în domeniul vamal și fiscal pentru 
companiile care desfășoară activități economice cu Regatul 
Unit. 

Companiile trebuie să se pregătească pentru aceste 
schimbări – cât mai curând posibil!
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BREXIT VA AFECTA COMPANIA 
DUMNEAVOASTRĂ DACĂ…

 ... aceasta vinde produse sau prestează servicii către Regatul Unit sau

 ... cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit sau 

 ... tranzitează mărfuri pe teritoriul Regatului Unit sau

 ... utilizează materiale și produse din Regatul Unit pentru a efectua 
schimburi comerciale în temeiul unor regimuri preferențiale către țările 
partenere ale UE.

Pentru Irlanda de Nord, se pot aplica dispoziții specifice care au un impact 
asupra taxei pe valoarea adăugată (TVA), accizelor și taxelor vamale. 
Întreprinderile care efectuează schimburi comerciale cu sau prin Irlanda de 
Nord trebuie să fie conștiente de aceste dispoziții și să ia măsurile necesare. 
Mai jos puteți găsi detalii privind cui vă puteți adresa pentru mai multe 
informații în această privință. 

  CE ÎNSEAMNĂ ACEST LUCRU?

În cazul în care compania dumneavoastră efectuează schimburi comerciale 
cu Regatul Unit, tranzitează mărfuri pe teritoriul Regatului Unit sau utilizează 
produse din Regatul Unit pentru a exporta în cadrul unor regimuri preferențiale 
ale UE, trebuie să vă pregătiți pentru schimbări majore care vă vor afecta.

După încheierea perioadei de tranziție, în relația cu Regatul Unit, va trebui 
să îndepliniți aceleași formalități vamale care se aplică pentru oricare altă 
țară din afara UE.

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ
Aceasta înseamnă, de exemplu:

 Va trebui să depuneți declarații vamale atunci când importați sau 
exportați orice produs către/din Regatul Unit sau când vă tranzitați 
mărfurile pe teritoriul Regatului Unit. 
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 Pe lângă declarația vamală, este posibil să fie nevoie să furnizați date 
de securitate și siguranță.

 Veți avea nevoie de o licență specială pentru a importa sau exporta 
anumite produse (de exemplu, deșeuri, anumite produse chimice 
periculoase, OMG-uri).

 Va trebui să îndepliniți formalități suplimentare în cazul importului sau 
al exportului de produse accizabile (alcool, tutun sau combustibil) către/
din Regatul Unit.

 În general, va trebui să plătiți TVA în țara din UE în care importați 
produsele din Regatul Unit. Veți fi scutit de plata TVA în UE pentru orice 
produs pe care îl exportați către Regatul Unit, însă va trebui, ulterior, să 
respectați normele din Regatul Unit privind TVA aplicată importurilor.

 Pentru tranzacțiile cu Regatul Unit, va trebui să respectați norme și 
proceduri în materie de TVA diferite de cele aferente tranzacțiilor 
efectuate în cadrul UE. 

Modificările de mai sus vor fi aplicabile chiar și în cazul în care UE și Regatul 
Unit vor încheia un acord ambițios de liber schimb. Lista de mai sus nu este 
exhaustivă și trebuie să consultați surse de încredere pentru a vă informa 
asupra tuturor detaliilor necesare privind modul în care Brexit afectează 
compania dumneavoastră. Mai jos puteți găsi detalii privind cui vă puteți 
adresa în acest sens. 

Modificările ar putea fi și mai substanțiale în cazul în care nu se va încheia 
niciun acord UE-Regatul Unit până la sfârșitul perioadei de tranziție. În 
acest caz, pe lângă formalitățile de mai sus:

 Va trebui să plătiți taxe vamale pentru mărfurile pe care le aduceți în UE 
din Regatul Unit.

 Puteți fi afectat de cotele impuse pentru anumite mărfuri care intră în 
UE din Regatul Unit. 

În plus, trebuie să fiți conștient de faptul că, dacă utilizați materiale sau 
procese din Regatul Unit, acestea nu vor mai fi considerate ca fiind „originare” 
în temeiul regimurilor preferențiale existente ale UE. 
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CE TREBUIE SĂ FACEȚI?

Nu așteptați până în ultimul moment! 

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât 
mai mic este riscul ca întreprinderea dumneavoastră să se confrunte cu 
perturbări majore după perioada de tranziție. 

Lista de verificare de mai jos oferă câteva măsuri concrete pe care 
ar trebui să le luați pentru a fi pregătit: 

 DISCUTAȚI cu partenerii dumneavoastră de afaceri. Sfârșitul perioadei 
de tranziție ar putea să aibă un impact inclusiv asupra lanțului 
dumneavoastră de aprovizionare, prin urmare trebuie să fiți conștient 
de implicațiile avute pentru furnizorii, intermediarii sau transportatorii 
dumneavoastră.

 CONTACTAȚI autoritățile locale și centrele de consiliere din țara 
dumneavoastră pentru a obține informații complete și explicații 
cu privire la ceea ce trebuie să fiți pregătit în perspectiva încheierii 
perioadei de tranziție. Datele de contact pentru fiecare stat membru pot 
fi găsite mai jos. 

 CONSULTAȚI pagina web a Comisiei Europene, unde veți găsi 
„comunicări privind gradul de pregătire” detaliate cu privire la o gamă 
largă de subiecte, menite să ajute întreprinderile să se pregătească 
pentru impactul deplin al Brexitului. 

 ACȚIONAȚI acum! Nu așteptați până la încheierea perioadei de tranziție 
pentru a reflecta asupra modului în care trebuie să vă adaptați. Unele 
dintre procesele și procedurile pe care trebuie să le urmați necesită 
timp, prin urmare ar trebui să începeți pregătirile în cel mai scurt timp, 
pentru a evita întâmpinarea unor dificultăți inutile pentru întreprinderea 
dumneavoastră. 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI LINKURI

 Pagina web a Comisiei Europene cu informații fiscale și vamale 
referitoare la retragerea Regatului Unit din UE:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro

 Date de contact ale autorităților fiscale și vamale naționale din 
toate țările UE: 

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-
dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Comunicări privind gradul de pregătire pentru părțile interesate:

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
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NOTE
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