
La 31 ianuarie 2020, UK s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice (Euratom). În conformitate cu prevederile Acordului de retragere, UK deține în prezent
statutul de stat terț și nu mai participă la procesul decizional al UE.
Acordul de retragere (https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-
agreement_ro ) al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (UK) din Uniunea
Europeană (UE) a prevăzut o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020.

În 24 decembrie 2020, Comisia Europeană a ajuns la un acord de principiu, respectivAcordul
Comercial și de Cooperare UE-UK cu privire la condițiile viitoarei sale cooperări cu Uniunea
Europeană. (https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-
agreement_ro )

Începând cu 1 ianuarie 2021, posibilitățile și condițiile pentru prestarea de servicii între UE și
UK s-au schimbat.
Comisia Europeană a publicat un document care prezintă pe scurt cele mai importante modificări
care au loc în relația cu UK urmare a semnării Acordului Comercial și de Cooperare dintre UE și UK.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_2532

Acordul comercial și de cooperare UE-UK acoperă următoarele domenii:

 comerțul cu mărfuri și servicii

 comerțul digital

 proprietatea intelectuală

 achizițiile publice

 aviația și transportul rutier

 energia

 pescuitul

 coordonarea sistemelor de securitate socială

 cooperarea autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală

 cooperarea tematică și participarea la programele Uniunii.

Acordul conferă drepturi și obligații atât Uniunii Europene, cât și UK, cu respectarea deplină a
suveranității și a autonomiei părților în materie de reglementare.

Comerțul cu mărfuri
Schimbări de la 1 ianuarie 2021
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La 1 ianuarie 2021, UK a părăsit piața unică și uniunea vamală a UE, ca urmare, nu mai beneficiază
de principiul liberei circulații a mărfurilor. Astfel:

 mărfurilor li se vor aplica reguli de origine pentru a se califica pentru condiții comerciale
preferențiale în temeiul acordului

 toate importurile vor fi supuse formalităților vamale și vor trebui să respecte regulile părții
importatoare

 toate importurile în UE trebuie să îndeplinească toate standardele UE și vor fi supuse
controalelor și verificărilor în scopuri de siguranță, sănătate și în alte scopuri ale politicilor
publice.

În conformitate cu Acordul comercial și de cooperare, comercianții din UE și UK trebuie să respecte
reguli de origine comparabile cu cele pe care UE și UK le au cu alți parteneri comerciali.

Verificări și formalități vamale aplicabile de la 1 ianuarie 2021 între UE și UK
De la 1 ianuarie 2021, toate controalele și formalitățile vamale impuse de legislația UE (în special de
Codul vamal al Uniunii), inclusiv declarațiile sumare de intrare și de ieșire, se vor aplica tuturor
mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al UE din UK sau care părăsesc teritoriul vamal respectiv
către UK.

_________________________________________________________________________________

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Britanic a elaborat un ghid care cuprinde noile reguli
începând cu 1 ianuarie 2021. (https://www.gov.uk/guidance/romania-providing-services-after-eu-exit)

Sfaturile MAE britanic pentru companiile britanice care doresc să desfășoare afaceri comerciale în
SM sunt:

”(1) Reglementările românești privind comerțul și serviciile

Dacă sunteți o companie britanică care oferă servicii în România, va trebui să respectați
reglementările românești despre:

• obținerea autorizațiilor sau licențelor pentru furnizarea unui serviciu

• respectarea reglementărilor specifice mediului de afaceri local

• cerințe privind naționalitatea SEE care vă pot împiedica să furnizați servicii în anumite
sectoare.

Portalul e-guvernare (https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx) pentru furnizorii de
servicii vă poate ajuta să:

• aflați ce trebuie să știți despre furnizarea de servicii în România

• să înțelegeți reglementările locale

• finalizați procedurile administrative relevante online”.

_________________________________________________________________________________
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https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content/

Vă invităm să consultați și informațiile altor autorități competente din România precum:

 Direcția Generală a Vămilor (https://www.customs.ro/info-publice/anunturi/info-
publice/brexit)

 Agenția Națională de Administrare Fiscală
(https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_ue/notif_brexit/)

 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (http://www.mt.gov.ro/web14/domenii-
gestionate/cooperare-internationala/brexit)

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (https://www.madr.ro/brexit.html)

 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
(http://www.ansvsa.ro/comunicare/campanii-ansvsa/brexit/)
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