BREXIT
Retragerea Marii Britanii (UK) din UE va
genera consecințe majore asupra
cetățenilor, a întreprinderilor și
administrațiilor naționale, atât din Marea
Britanie, cât și din Uniunea Europeană.

CU ACORD
Acordul de retragere agreat asigură cadrul normativ adecvat pentru o retragere
ordonată și predictibilă a Marii Britanii și garantează certitudinea juridică pentru
cetățeni și mediul de afaceri.
Include o perioadă de tranziție de 21 luni – Marea Britanie va aplica legislația UE
până la 31 decembrie 2020, dar va fi exclusă din procesul decizional.
După 1 ianuarie 2021 va intra în vigoare noul acord UE-UK (negociat în perioada
de tranziție).

FĂRĂ ACORD
Legislația europeană, inclusiv în materie vamală/fiscală, va înceta să se mai
aplice în Marea Britanie la 30 martie 2019, ora 00.00, ora Bruxelles-ului.
Nu va exista o perioadă de tranziție, doar o serie de măsuri de contingență,
limitate în timp, care nu vor replica beneficiile apartenenței la UE și nici
prevederile din Acordul de retragere agreat.

*

* În afara situației în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European, de comun acord cu Marea
Britanie, hotărăște, în unanimitate, o altă dată.

CUM NE PREGĂTIM PENTRU
BREXIT
La nivel european
18 propuneri legislative, acte delegate și de implementare, sunt fie adoptate fie
în curs de adoptare pentru a pregăti Uniunea pentru Brexit, cu sau fără acord.
Măsurile de contingență propuse au un caracter unilateral, temporar și acoperă
un număr limitat de domenii (vămi și exportul mărfurilor, servicii financiare,
transport rutier și aerian, buget UE, Erasmus+, coordonarea sistemelor de
securitate socială etc.)

La nivel național
Statele membre sunt afectate în mod diferit de Brexit, în funcție de
proximitatea geografică și de nivelul relațiilor comerciale bilaterale.
Pentru România, Marea Britanie este cel de-al 5-lea partener comercial în ceea
ce privește exporturile și al 16-lea din perspectiva importurilor.



Campanii de informare in desfășurare – informații relevante în context
Brexit pe site-urile instituțiilor publice
Au fost demarate proceduri pentru suplimentarea personalului în
domeniile cele mai afectate (de ex. Direcția Generală a Vămilor a
suplimentat personalul vamal - 200 posturi de execuție)

La nivel individual
Întreprinderile și companiile care desfășoară activități comerciale cu Marea
Britanie vor fi afectate în mod diferit.
Este responsabilitatea fiecărei întreprinderi să se pregătească pentru noile
realități post-Brexit.

Indiferent de scenariu, cu sau fără acord,
Marea Britanie va deveni un stat terț și nu va
mai avea drepturile și obligațiile deținute în
calitate de stat membru!

Comerț in interiorul UE vs. comerț cu UK ca stat terț
În lipsa unui acord de retragere sau a unui acord privind relațiile viitoare, se va
utiliza cadrul normativ aplicabil statelor terțe. COM a publicat o serie de avize
tehnice pentru a reaminti aceste norme, disponibile și la adresa
www.mae.ro/brexit/pregatiri
Proceduri vamale, TVA și accize
 Furnizările/achizițiile intracomunitare vor deveni operațiuni de import/export
care se supun regulamentelor vamale în vigoare la 30 martie:
 declarația sumară de intrare și notificarea de sosire
 supravegherea vamală
 depunerea declarației vamale și controlul la biroul vamal
 aplicarea procedurilor vamale pentru eliberarea la import/export
 utilizarea regimurilor speciale și de tranzit - necesitatea obținerii de
autorizații și licențe
 înregistrare comercianți – codul EORI
 operatorii economici autorizați în UK nu mai beneficiază de facilități
 aplicarea regulilor de origine și încadrare tarifară
 traficul ne-comercial, traficul local și persoanele fizice care trec frontiera
transportând mărfuri se vor supune controlului vamal
 la momentul vămuirii se vor achita TVA și accize pentru mărfurile
importate din UK
 alte verificări la intrare sau la import și cooperarea vamală (controale
fitosanitare, IPR, cash control, etc.)
Controale sanitar-veterinare și fito-sanitare


Importurile de animale vii și produse de origine animală vor intra sub
incidența controalelor vamale, inclusiv a controalelor sanitar-veterinare și
fito-sanitare în cazul plantelor și a produselor vegetale (vor fi necesare avize
veterinare).

Taxe vamale


Comerțul dintre UE și UK se va desfășura sub reguli OMC, în conformitate cu
clauza națiunii celei mai favorizate (MFN).



Vor fi re-introduse taxe vamale de aproximativ 8% pentru importul de
autovehicule, o medie de 19% pentru băuturi alcoolice și o medie de 12%
pentru pește și carne de miel, produse exportate de către UK cu precădere
către piața UE.

LUCRURI DE FĂCUT PENTRU A VĂ
PREGĂTI PENTRU BREXIT
Efectuați o analiză internă referitoare la impactul Brexit asupra întreprinderii
dumneavoastră și asupra furnizorilor dumneavoastră. Analizați posibilitatea
extinderii/mutării activității întreprinderii dvs. către o altă piață intracomunitară.
Familiarizați-vă cu procedurile vamale aplicabile comerțului cu state terțe. Accesați
www.customs.ro pentru mai multe informații. Luați în calcul necesitatea obținerii
certificatelor de origine, licențe de import , autorizații, etc. Demarați din timp
procedurile pentru obținerea acestor documente.
Informați-vă din timp cu privire la modificările care vor surveni în ceea ce privește
TVA-ul și accizele.
Asigurați-vă că sunteți înregistrați în sistemul EORI!
Pregătiți-vă pentru costuri suplimentare din cauza Brexit-ului: pot fi aplicabile taxe
vamale conform tarifului vamal comun (TARIC), pentru importuri și exporturi.
Pregătiți-vă pentru întârzieri în ceea ce privește transportul de mărfuri; ar putea
apărea dificultăți în gestionarea fluxului mare de treceri la granița dintre UE și UK și în
procesarea transporturilor la vămile de export.
Verificați valabilitatea contractelor de servicii cu prestatorii din Marea Britanie și
existența unor eventuale clauze privind Brexit.
Verificați conformitatea întreprinderii dumneavoastră cu regulile europene pentru
protecția datelor, având în vedere că Marea Britanie va deveni stat terț.
Aveți angajați cetățeni britanici? Asigurați-vă că aceștia urmează procedurile
administrative necesare pentru reglementarea statutului lor în România după Brexit.
Aceștia își vor menține în mare măsură, în orice scenariu, drepturile deținute în
calitate de cetățean UE care a beneficiat de libera circulație.
Încercați să profitați de oportunitățile oferite de Brexit: accesul pe piața UE pentru
companiile britanice nu va mai fi același după Brexit – puteți acoperi golul lăsat de
acestea!

Consultați cu regularitate
www.imm.gov.ro și
www.mae.ro/brexit/pregatiri

