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Bruxelles, 30 ianuarie 2018 

 

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE 

 

RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL VAMAL ȘI AL 

IMPOZITĂRII INDIRECTE 

 

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în 

temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția 

cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat
1
, întreaga 

legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând 

cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)
2
. 

Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”
3
. 

Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu doar pentru UE și pentru 

autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.  

Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește 

conținutul unui eventual acord de retragere, operatorilor economici li se amintesc 

consecințele juridice care vor trebui luate în considerare la momentul în care Regatul 

Unit va deveni o țară terță
4
. 

Sub rezerva oricăror dispoziții tranzitorii care pot fi incluse într-un eventual acord de 

retragere, de la data retragerii, normele UE în domeniul vamal (a se vedea punctul 1 de 

                                                 
1 Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere. 

2 În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul 

European, de acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de 

la o dată ulterioară. 

3 O țară terță este o țară care nu este membră a UE. 

4 Pentru o deplasare de mărfuri care a început înainte de data retragerii și se termină la acea dată sau 

ulterior, UE se angajează să convină asupra unor soluții împreună cu Regatul Unit în cadrul acordului 

de retragere, pe baza poziției UE cu privire la chestiunile legate de domeniul vamal necesare pentru o 

retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-

withdrawal-uk-union_en ). Documentul de poziție se referă, de asemenea, la procedurile de cooperare 

administrativă între UE-27 și Regatul Unit, valabile la data retragerii sau după aceasta, legate de fapte 

petrecute înainte de data retragerii (de exemplu, asistența reciprocă legată de verificarea dovezilor de 

origine). 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
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mai jos) și al impozitării indirecte (TVA și accize – a se vedea punctul 2 de mai jos) nu 

se vor mai aplica Regatului Unit
5
. 

Mai exact, începând cu data retragerii, această situație va avea următoarele efecte
6
: 

1. VAMĂ 

 Mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii din Regatul Unit sau care 

sunt scoase de pe teritoriul menționat pentru a fi transportate către Regatul Unit fac 

obiectul supravegherii vamale și pot face obiectul controalelor vamale în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului 

vamal al Uniunii
7
. Acest lucru presupune, printre altele, că se aplică formalitățile 

vamale, că trebuie prezentate declarații și că autoritățile vamale pot solicita garanții 

pentru datoriile vamale existente sau potențiale.  

 Mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii dinspre Regatul Unit fac 

obiectul Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind 

Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun
8
. Acest fapt presupune 

aplicarea taxelor vamale corespunzătoare. 

 Anumite mărfuri care intră în UE din Regatul Unit sau care ies din UE cu destinația 

Regatului Unit fac obiectul unor interdicții sau restricții pe motive de ordine publică 

sau de siguranță publică, de protecție a sănătății și a vieții oamenilor, animalelor sau 

plantelor sau de protecție a patrimoniului național
9
. 

 Autorizațiile care acordă statutul de operator economic autorizat (OEA) și alte 

autorizații pentru simplificări vamale eliberate de autoritățile vamale din Regatul Unit 

nu vor mai fi valabile pe teritoriul vamal al Uniunii.  

 Mărfurile originare din Regatul Unit încorporate în mărfurile exportate din UE către 

țări terțe nu se vor mai califica drept „conținut UE” în sensul politicii comerciale 

comune a UE. Acest fapt afectează capacitatea exportatorilor din UE de a aplica un 

cumul cu mărfuri originare din Regatul Unit și poate afecta aplicarea tarifelor 

preferențiale convenite de Uniune cu țările terțe. 

                                                 
5 Prezentul aviz nu se referă la scutirile generale de taxe vamale și de impozite aplicabile bunurilor 

aflate în bagajele personale ale călătorilor care intră în UE. 

6 Lista ilustrează unele efecte importante pe care le va avea asupra domeniului vamal și al impozitării 

indirecte retragerea Regatului Unit din Uniune, dar nu este exhaustivă. 

7 JO L 269, 10.10.2013, p. 1. 

8 JO L 256, 7.9.1987, p. 1. 

9 O listă cu astfel de interdicții și restricții este publicată pe site-ul web al DG TAXUD și poate fi 

accesată la următoarea adresă: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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2. IMPOZITAREA INDIRECTĂ (TVA ȘI ACCIZE) 

 Mărfurile care intră din Regatul Unit pe teritoriul TVA al UE sau care sunt expediate 

ori transportate de pe teritoriul TVA al UE către Regatul Unit vor fi tratate ca import 

sau, respectiv, export de mărfuri în conformitate cu Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (denumită în continuare „Directiva TVA”)
10

. Acest lucru presupune 

perceperea de TVA la import, în timp ce exporturile vor fi scutite de TVA. 

 Persoanele impozabile care doresc să facă uz de unul dintre regimurile speciale 

prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva TVA (așa numitul mini-ghișeul unic 

sau M1SS) și care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și 

de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile din UE va trebui să 

fie înregistrate pentru M1SS într-un stat membru al UE. 

 Persoanele impozabile stabilite în Regatul Unit care achiziționează bunuri și servicii 

sau care importă bunuri supuse TVA într-un stat membru al UE și care doresc să 

solicite o rambursare a TVA-ului respectiv nu mai pot depune cereri electronic în 

conformitate cu Directiva 2008/9/CE a Consiliului
11

, ci trebuie să le depună în 

conformitate cu Directiva 86/560/CEE a Consiliului
12

. Statele membre pot face 

rambursări în temeiul celei din urmă directive menționate, sub rezerva reciprocității. 

 Unei societăți stabilite în Regatul Unit care efectuează tranzacții impozabile într-un 

stat membru al UE i se poate cere de către statul membru respectiv să desemneze un 

reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata TVA în conformitate cu Directiva 

TVA. 

 Circulația mărfurilor care intră din Regatul Unit pe teritoriul pentru accize al UE sau 

care sunt expediate ori transportate de pe teritoriul pentru accize al UE către Regatul 

Unit va fi tratată ca import sau, respectiv, export de produse accizabile în conformitate 

cu Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul 

general al accizelor
13

. Aceasta presupune, printre altele, că sistemul pentru 

monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS) nu va mai fi aplicabil 

ca atare circulației produselor accizabile sub regim suspensiv de accize dinspre UE 

înspre Regatul Unit, respectiva circulație fiind tratată ca export, pentru care 

supravegherea accizelor se oprește la punctul de ieșire din UE. Circulația produselor 

accizabile înspre Regatul Unit va necesita, prin urmare, o declarație de export, precum 

și un document administrativ electronic (e-AD). Circulația produselor accizabile 

dinspre Regatul Unit înspre UE va trebui să fie scutită de formalitățile vamale înainte 

ca o deplasare în cadrul EMCS să poată începe. 

                                                 
10 JO L 347, 11.12.2006, p. 1. 

11 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind 

rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile 

stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (JO L 44, 20.2.2008, p. 23). 

12 A treisprezecea Directivă 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea 

legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei 

pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității (JO L 326, 

21.11.1986, p. 40). 

13 JO L 9, 14.1.2009, p. 12. 
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Site-urile web ale Comisiei dedicate impozitării și uniunii vamale 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) și comerțului exterior 

(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) oferă informații generale referitoare 

la normele care se aplică în prezent importului și exportului de mărfuri. Paginile 

relevante vor fi actualizate cu noi informații ori de câte ori vor fi disponibile.  

 

Comisia Europeană 

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală 

Direcția Generală Comerț 
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