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BREXIT VA AFECTA COMPANIA 
DUMNEAVOASTRĂ DACĂ…

CE ÎNSEAMNĂ  
ACEST LUCRU?

Februarie 2019

În absența unui acord de retragere, care ar institui o perioadă 
de tranziție până la sfârșitul anului 2020 (cu posibilitatea unei 
prelungiri prevăzute în acordul de retragere), Regatul Unit va fi 
tratat, în scopuri vamale, ca o țară din afara UE, începând cu 30 
martie 2019.

Este urgent ca întreprinderile din UE să înceapă să se pregătească pen-
tru retragerea Regatului Unit, dacă nu au făcut încă acest lucru.

> … aceasta vinde produse sau prestează servicii către Regatul Unit sau

> … aceasta cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit sau

> ... aceasta tranzitează mărfuri pe teritoriul Regatului Unit.

Fără o perioadă de tranziție (astfel cum este prevăzută în acordul de retragere) 
sau un acord definitiv, relațiile comerciale cu Regatul Unit vor fi reglementate de 
normele generale ale Organizației Mondiale a Comerțului, fără aplicarea de pre-
ferințe, începând cu 30 martie 2019.

Aceasta înseamnă, în special, că:

> Se vor aplica formalități vamale, vor trebui depuse declarații, iar auto-
ritățile vamale pot solicita garanții pentru datoriile vamale potențiale sau 
existente.

> Taxele vamale se vor aplica mărfurilor care intră în UE din Regatul Unit, 
fără preferințe.
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CE TREBUIE SĂ FACEȚI?

> Se pot aplica, de asemenea, interdicții sau restricții în cazul anumitor 
mărfuri care intră în UE din Regatul Unit, ceea ce înseamnă că ar putea fi 
necesare licențe de import sau de export.

> Licențele de import și de export eliberate de Regatul Unit nu vor mai fi 
valabile în UE (UE-27).

> Autorizațiile pentru simplificările sau regimurile vamale, precum 
antrepozitarea vamală, eliberate de Regatul Unit nu vor mai fi valabile în 
UE (UE-27).

> Autorizațiile pentru operatorii economici autorizați eliberate de Regatul 
Unit nu vor mai fi valabile în UE (UE-27).

> Statele membre vor percepe TVA la importul de mărfuri care intră în UE 
din Regatul Unit. Exporturile către Regatul Unit vor fi scutite de TVA.

> Normele privind declararea și plata TVA (pentru prestările de servicii pre-
cum serviciile electronice), precum și cele privind rambursarea trans-
frontalieră a TVA se vor modifica.

> Pentru circulația mărfurilor către Regatul Unit va fi necesară o decla-
rație de export. Circulația produselor accizabile către Regatul Unit poate 
necesita, de asemenea, un document administrativ electronic (electronic 
administrative document – eAD).

> Circulația produselor accizabile din Regatul Unit către UE (UE-27) va 
trebui să fie eliberată de formalități vamale înainte ca circulația în cadrul 
sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile (EMCS) să poată 
începe.

Toate întreprinderile vizate trebuie să se pregătească, să ia toate deciziile nece-
sare și să finalizeze toate acțiunile administrative necesare înainte de 30 martie 
2019, pentru a evita perturbările.

Urmați lista de verificare de mai jos și aflați care sunt măsurile practice pe care 
trebuie să le luați cât mai curând posibil pentru a fi pregătiți.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/excise-movement-and-control-system-faq_en.pdf
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LISTĂ DE VERIFICARE 
PENTRU COMERCIANȚI 
REFERITOARE LA BREXIT

□ VERIFICAȚI DACĂ ÎNTREPRINDEREA DUMNEAVOASTRĂ 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI COMERCIALE CU REGATUL UNIT 
SAU DACĂ TRANSPORTĂ MĂRFURI PE TERITORIUL REGA-
TULUI UNIT.

În caz afirmativ:

□ ÎNREGISTRAȚI întreprinderea dumneavoastră la autoritatea 
vamală națională, dacă nu ați făcut deja acest lucru, în scopul 
desfășurării de schimburi comerciale cu țări din afara UE.

Puteți găsi datele de contact ale autorităților vamale naționale pe 
această listă. https://europa.eu/!Xr37YV

□ VERIFICAȚI DACĂ întreprinderea dumneavoastră este pregătită 
să continue schimburile comerciale cu sau prin intermediul Rega-
tului Unit și dacă dispune de resursele necesare în materie de:

1. capacitate umană (personal instruit în domeniul vamal);

2. capacitate tehnică (sisteme IT și alte tipuri de sisteme); și

3. autorizații vamale, precum cele pentru regimuri speciale 
(antrepozitare vamală, perfecționare sau pentru mărfurile care 
fac obiectul regimului „destinației speciale”).

□ INFORMAȚI-VĂ la autoritatea vamală națională pentru a afla 
care sunt simplificările și facilitățile existente care sunt dispo-
nibile pentru întreprinderea dumneavoastră, cum ar fi:

1. simplificări pentru plasarea mărfurilor sub un regim vamal;

2. garanții globale, cu sume reduse sau derogări;

3. simplificări pentru regimurile de tranzit.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://europa.eu/!Xr37YV
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□ AVEȚI ÎN VEDERE solicitarea statutului de operator economic 
autorizat (AEO) la autoritatea vamală națională.

□ Dacă sunteți înregistrați pentru mini-ghișeul unic în Regatul 
Unit, ÎNREGISTRAȚI-VĂ într-un stat membru al UE-27.

□ Dacă ați plătit TVA în Regatul Unit în 2018, depuneți cererile de 
rambursare a TVA cu suficient timp înainte de 29 martie 
2019 pentru ca acestea să poată fi procesate înainte de data 
respectivă.

□ Discutați cu partenerii dumneavoastră de afaceri (furnizori, 
intermediari, transportatori,…) întrucât Brexit ar putea avea un 
impact și asupra lanțului dumneavoastră de aprovizionare.

□ Consultați pagina noastră de internet care conține module e-lear-
ning privind chestiuni vamale și fiscale pentru a verifica dacă 
dumneavoastră sau personalul dumneavoastră aveți nevoie de 
formare suplimentară.

□ Pentru informații tehnice mai detaliate, puteți consulta pagina de 
internet a Comisiei Europene care conține „avize de pregătire” cu 
privire la o gamă largă de subiecte, inclusiv aspecte vamale și 
fiscale.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_ro.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_ro.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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CONTACT
 
http://www.customs.ro/

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
ȘI LINKURI

> Retragerea Regatului Unit din UE
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro

> O fișă informativă intitulată „Șapte lucruri pe care trebuie să le 
cunoască întreprinderile din UE-27 în vederea pregătirii pentru Brexit”
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-
preparedness-web_ro.pdf

> Datele de contact ale autorităților naționale în domeniul vamal și fiscal 
din UE-27
https://europa.eu/!Xr37YV

> Pagina cu „avize de pregătire” cu privire la toate subiectele
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro

> Modulele e-learning privind chestiuni vamale și fiscale
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

Pentru a obține informații suplimentare și asistență, 
contactați autoritățile dumneavoastră naționale, 

Camera de Comerț și Industrie din țara dumneavoastră 
sau asociația din sectorul dumneavoastră.

http://www.customs.ro/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_ro.pdf
https://europa.eu/!Xr37YV
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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NOTE



Print ISBN 978-92-79-99929-1 doi:10.2778/611887 KP-01-19-120-RO-C
PDF ISBN 978-92-79-99927-7 doi:10.2778/118881 KP-01-19-120-RO-N


	Brexit va afecta compania dumneavoastră dacă…
	Ce înseamnă acest lucru?
	Ce trebuie să faceți?
	Listă de verificare pentru comercianți referitoare la Brexit
	Informații suplimentare și linkuri
	Contact
	Note

