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Decizia Regatului Unit de a înceta să participe la piața unică a UE și la uniunea vamală și de a pune capăt 
liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor cu UE de la 31 decembrie 2020 înseamnă că relația 
dintre UE și Regatul Unit se va schimba semnificativ pentru societățile ambelor părți după această dată.

Aceste modificări sunt inevitabile, indiferent de rezultatul negocierilor în curs dintre UE și Regatul 
Unit, și riscă să amplifice presiunea suportată deja de societăți din cauza epidemiei de COVID-19.

Prezenta listă de verificare urmărește să ajute societățile din UE care desfășoară activități economice în 
Regatul Unit și/sau societățile din Regatul Unit care desfășoară activități economice în UE să verifice temeinic 
gradul lor de pregătire pentru 1 ianuarie 2021.

Aceasta oferă o imagine de ansamblu a principalelor domenii în care vor avea loc schimbări începând cu 
1 ianuarie 2021, indiferent dacă se va ajunge sau nu se va ajunge la un acord privind un viitor parteneriat 
economic și de securitate. Lista abordează cele mai comune aspecte și nu ar trebui să fie considerată exhaustivă.

Orientări suplimentare pot fi găsite în Comunicarea Comisiei intitulată „Pregătirea pentru schimbări” (1), precum 
și în „Comunicări privind pregătirea pentru Brexit” sectoriale adresate părților interesate, care au fost publicate 
de serviciile Comisiei și sunt disponibile la adresa:

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

Este esențial ca toate societățile să se pregătească pentru aceste schimbări ample și profunde, să ia toate 
deciziile care se impun și să finalizeze toate măsurile administrative necesare înainte de 31 decembrie 2020.

(1) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru schimbări – 
Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit, COM(2020) 324 final, 9.7.2020: https://
ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_ro
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COMERȚUL CU MĂRFURI (2)

Obligațiile importatorului/exportatorului
În temeiul dreptului UE, societățile au responsabilități diferite în funcție de poziția pe care o ocupă în 
lanțul de aprovizionare (de exemplu, producător, importator, distribuitor angro etc.).

Începând cu 1 ianuarie 2021, societățile din UE care, în prezent, cumpără bunuri din Regatul Unit și le plasează 
pe piața UE vor deveni importatori, iar cele care, în prezent, distribuie produse către Regatul Unit vor deveni 
exportatori. Acest lucru înseamnă că vor trebui să respecte un nou set de obligații, în conformitate cu normele 
aplicabile ale Uniunii.

Am cunoștință de obligațiile unui exportator/importator în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii, 
în special dacă, până în prezent, am avut experiență puțină sau n-am avut deloc experiență în comerțul 
cu țări terțe?

Formalitățile vamale, verificările și controalele asupra mărfurilor
Începând cu 1 ianuarie 2021, reglementările vamale necesare în temeiul dreptului Uniunii se vor 
aplica tuturor mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al UE din Regatul Unit sau care părăsesc acest 
teritoriu vamal către Regatul Unit. Chiar dacă se instituie o zonă de liber schimb ambițioasă între 

UE și Regatul Unit, care prevede tarife zero și contingente zero pentru mărfuri, precum și cooperare vamală și 
în materie de reglementare, toate produsele care fac obiectul schimburilor comerciale dintre UE și Regatul Unit 
vor fi supuse tuturor verificărilor de conformitate și controalelor reglementare aplicabile asupra importurilor în 
scopuri de siguranță și sănătate și în alte scopuri de politică publică.

Am cunoștință de formalitățile vamale ale UE care se vor aplica după Brexit, în special dacă, până în 
prezent, am avut experiență puțină sau n-am avut deloc experiență în comerțul cu țări terțe?
Sunt lanțurile mele de aprovizionare pregătite pentru termenele mai lungi care rezultă din aceste formalități 
și proceduri suplimentare?

Regulile de origine
Începând cu 1 ianuarie 2021, societățile vor trebui să demonstreze caracterul originar al bunurilor 
comercializate, pentru ca acestea să aibă dreptul la un tratament preferențial în temeiul unui 
eventual acord viitor între UE și Regatul Unit. Bunurile care nu îndeplinesc cerințele de origine 

vor fi supuse taxelor vamale, chiar dacă UE și Regatul Unit încheie un acord comercial care prevede tarife zero și 
contingente zero. Comerțul dintre UE și partenerii săi preferențiali va fi, de asemenea, afectat, deoarece conținutul 
care provine din Regatul Unit (atât materialele, cât și operațiunile de prelucrare) va deveni „neoriginar” conform 
acordurilor comerciale preferențiale ale Uniunii.

Am luat cunoștință de procedurile și documentele relevante pentru demonstrarea caracterului originar al 
bunurilor?
Am adaptat în consecință declarațiile mele de furnizor, inclusiv declarațiile mele pe termen lung de furnizor?

TVA și accizele
Începând cu 1 ianuarie 2021, normele privind plata și rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) 
se vor modifica. Acest lucru este relevant atât pentru bunuri, cât și pentru servicii. Vor fi datorate 
accize și pentru importul de bunuri supuse accizelor (băuturi alcoolice, produse din tutun etc.) introduse 

pe teritoriul supus TVA al Uniunii Europene din Regatul Unit.

Am luat cunoștință de procedurile în materie de TVA relevante?
Am luat în calcul, în organizarea lanțului meu de aprovizionare, termenele mai lungi care rezultă din aceste 
formalități și proceduri suplimentare?

(2) Modificările descrise în prezenta secțiune nu se vor aplica în cazul schimburilor comerciale dintre UE și Irlanda de Nord, pentru care Protocolul privind 
Irlanda și Irlanda de Nord, care face parte integrantă din Acordul de retragere, se va aplica începând cu sfârșitul perioadei de tranziție, împreună cu orice 
acord privind un viitor parteneriat, sub rezerva consimțământului acordat de Adunarea Legislativă a Irlandei de Nord, după patru ani de la încheierea 
perioadei de tranziție, pentru aplicarea în continuare a protocolului.



Certificate, autorizații, marcaje sau etichetare
Începând cu 1 ianuarie 2021, autorizațiile de comercializare eliberate de autoritățile din Regatul Unit 
nu vor mai fi valabile pentru plasarea de produse pe piața Uniunii. Aceasta înseamnă că, de exemplu, 
un autovehicul cu o omologare de tip eliberată de Regatul Unit nu mai poate fi vândut pe piața unică.

Dacă legislația UE prevede certificarea de către un organism notificat al UE – cum este cazul unor dispozitive 
medicale, utilaje sau produse pentru construcții –, nu va mai fi permisă vânzarea pe piața unică a produselor 
certificate de organisme din Regatul Unit.

În mod similar, marcajele sau etichetarea bunurilor plasate pe piața Uniunii pe care figurează organisme sau 
persoane stabilite în Regatul Unit nu vor mai respecta cerințele de etichetare ale Uniunii.

Am transferat certificatele și autorizațiile eliberate de un organism sau de o autoritate din Regatul Unit 
către un organism sau o autoritate din UE-27 sau am solicitat noi certificate sau autorizații?
M-am asigurat că produsele plasate pe piața UE sunt corect etichetate și marcate?

Substanțele chimice
Începând cu 1 ianuarie 2021, normele UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH) nu se vor mai aplica în Regatul Unit. Înregistrările deținute de fabricanți 
și producători stabiliți în Regatul Unit nu vor mai fi valabile în UE.

M-am asigurat că substanțele mele sunt înregistrate la un producător sau la un importator din UE sau am 
desemnat o persoană din UE care este responsabilă din punct de vedere juridic pentru importul respectiv 
în calitate de solicitant oficial al înregistrării substanței?
În calitate de utilizator din aval, am verificat dacă substanțele pe care le utilizez sunt înregistrate corect?

FURNIZAREA DE SERVICII
Începând cu 1 ianuarie 2021, autorizațiile acordate de autoritățile din Regatul Unit în temeiul cadrului privind 
piața unică a UE nu vor mai fi valabile în UE. Acest lucru are o relevanță deosebită pentru domeniul serviciilor 
financiare, al transporturilor, al mass-media audiovizuale și al serviciilor energetice.

Pentru a avea acces la piața Uniunii, furnizorii de servicii și profesioniștii din Regatul Unit stabiliți în Regatul Unit 
vor trebui să demonstreze că respectă toate normele, procedurile și/sau autorizațiile care acoperă furnizarea de 
servicii în UE de către cetățeni străini și/sau de către societăți din afara Uniunii. Aceste cerințe sunt stabilite în 
mod frecvent în regimurile naționale. În mod similar, furnizorii de servicii și profesioniștii din UE stabiliți în Uniune 
și care operează în Regatul Unit vor trebui să demonstreze că respectă toate normele relevante ale Regatului Unit.

Am verificat dacă trebuie/pot continua să mă bazez pe serviciile furnizate de entități stabilite în Regatul Unit?
Activitatea mea economică se bazează pe licențe sau autorizații eliberate de autoritățile din Regatul Unit? 
Am depus cerere pentru licențe sau autorizații similare în UE-27 sau am transferat astfel de licențe sau 
autorizații eliberate de Regatul Unit către o autoritate din UE-27?
În calitate de client, am verificat dacă furnizorul meu deține licența sau autorizația necesară pentru 
a furniza servicii în UE?



Serviciile financiare
Începând cu 1 ianuarie 2021, autorizațiile pentru furnizarea de servicii din Regatul Unit către UE 
vor înceta să se aplice. Furnizarea de servicii financiare din Regatul Unit către UE va fi posibilă sub 
rezerva normelor relevante din statul membru în cauză privind țările terțe.

Am verificat dacă trebuie/pot continua să mă bazez pe furnizorii de servicii financiare din Regatul Unit?
Dacă am operațiuni în Regatul Unit, am cunoștință de normele Regatului Unit privind furnizarea de 
servicii financiare?

Aviația
Începând cu 1 ianuarie 2021, transportatorii aerieni care dețin licențe de operare eliberate de 
autoritatea de acordare a licențelor din Regatul Unit pentru transportul aerian comercial de pasageri, 
poștă și/sau mărfuri nu vor mai putea furniza servicii de transport aerian în Uniunea Europeană. 

Transportatorii aerieni din UE și titularii certificatelor de siguranță a aviației vor trebui să asigure și să mențină 
respectarea cerințelor UE, inclusiv a cerințelor aplicabile companiilor aeriene în ceea ce privește sediul principal 
și participația majoritară și controlul UE, precum și a acquis-ului comunitar în materie de siguranță a aviației.

Am cunoștință și respect toate cerințele de certificare relevante?

Operatorii de transport rutier
Începând cu 1 ianuarie 2021, operatorii de transport rutier stabiliți în Regatul Unit nu vor mai 
deține o licență comunitară. Prin urmare, aceștia nu vor mai beneficia de drepturile de acces 
automat la piața unică pe care le implică o astfel de licență, și anume de dreptul operatorilor 

din UE de a efectua călătorii și de a transporta bunuri în întreaga UE.

Operatorii de transport și logistică vor fi afectați de schimbarea formalităților necesare la trecerea frontierei 
dintre Regatul Unit și UE (3). Formalitățile la frontieră îi vor afecta, de asemenea, pe conducătorii auto, precum și 
pe pasageri și lucrătorii transfrontalieri. Acestea includ controalele la frontieră asupra persoanelor, care implică 
verificarea îndeplinirii cerințelor de intrare și de ședere, ștampilarea pașapoartelor și verificarea îndeplinirii 
cerințelor de acordare a vizei, dacă este cazul.

Am cunoștință și respect toate cerințele de certificare relevante?
Am luat în calcul, în organizarea lanțului meu de aprovizionare, termenele mai lungi care rezultă din 
aceste controale și formalități la frontieră suplimentare?

Calificările profesionale
Începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu va mai face obiectul normelor UE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. Cetățenii Regatului Unit, indiferent de locul în care și-au obținut calificările, 
și cetățenii UE care și-au obținut calificările în Regatul Unit vor trebui să asigure recunoașterea 

oficială a acestora în statul membru relevant, pe baza normelor țării respective privind recunoașterea calificărilor 
obținute în țări terțe. În multe cazuri, acest proces de recunoaștere este mai dificil.

Am obținut, eu sau membrii personalului meu, recunoașterea reciprocă a calificărilor mele sau a calificărilor 
lor profesionale obținute în Regatul Unit?

(3) Cu excepția Irlandei de Nord, care, în conformitate cu Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, va rămâne aliniată la un set limitat de norme ale 
Uniunii, astfel încât să se evite efectuarea verificărilor și a controalelor vamale pe insula Irlandei.



ENERGIE
Începând cu 1 ianuarie 2021, deși conductele de interconectare pentru energie electrică și gaze 
naturale pot fi, bineînțeles, utilizate în continuare, Regatul Unit nu va mai participa la platformele 
specifice ale Uniunii. Vor fi utilizate, în schimb, soluții de rezervă alternative pentru comerțul 
cu energie electrică prin conductele de interconectare cu Regatul Unit (4). Acestea ar trebui să 
permită continuarea comerțului cu energie electrică, deși nu la nivelul de eficiență înregistrat în 

prezent pe piața unică.

Am verificat dacă mă bazez pe comerțul cu energie electrică prin conductele de interconectare cu Regatul 
Unit și am luat măsurile necesare pentru a mă adapta la noul mediu de reglementare?

DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ȘI DREPTUL CIVIL
Societățile înregistrate în Regatul Unit
Începând cu 1 ianuarie 2021, societățile constituite în Regatul Unit vor fi societăți din țări terțe și 
nu vor mai fi recunoscute în mod automat. Recunoașterea acestora va intra sub incidența legislației 
naționale privind societățile constituite într-o țară terță. Sucursalele din statele membre ale UE ale 
societăților constituite în Regatul Unit vor fi sucursale ale unor societăți din țări terțe. Filialele din 

Uniune ale societăților din Regatul Unit sunt, în principiu, societăți din UE și vor continua să fie reglementate 
de întreaga legislație relevantă la nivelul Uniunii și la nivel național.

Dacă societatea mea este constituită în Regatul Unit, am verificat în legislația națională că este suficient 
să am sediul central sau sediul principal în UE ca să păstrez statutul de societate din UE?

Contracte – clauze atributive de competență
Începând cu 1 ianuarie 2021, nu se vor mai aplica normele Uniunii care facilitează recunoașterea 
și executarea transfrontalieră a hotărârilor judecătorești în UE și în Regatul Unit în cursul perioadei 
de tranziție (5). Hotărârile pronunțate de o instanță din Regatul Unit ar putea să nu mai fie imediat 
executorii în Uniunea Europeană, în comparație cu situația actuală.

Am reevaluat alegerea jurisdicției în Regatul Unit pentru contractele mele comerciale?

ALTE ASPECTE: DREPTURILE ÎN MATERIE DE DATE, DREPTURILE DIGITALE 
ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Mărci, desene și modele, indicații geografice, drepturi de proprietate asupra 
soiurilor de plante
Începând cu 1 ianuarie 2021, deși drepturile unitare existente de proprietate intelectuală ale UE 
(mărcile UE, desenele și modelele comunitare, drepturile comunitare de proprietate asupra soiurilor 

de plante și indicațiile geografice) continuă să fie protejate în temeiul Acordului de retragere, orice noi drepturi 
unitare ale UE vor avea un domeniu de aplicare teritorial redus, deoarece nu vor mai produce efecte în Regatul 
Unit (6).

Am luat măsurile necesare pentru ca drepturile mele de proprietate intelectuală să fie în continuare 
protejate în Regatul Unit?

(4) Acest lucru nu este valabil în cazul conductelor de interconectare pentru energie electrică dintre Irlanda de Nord și Irlanda, întrucât, în temeiul articolului 9 
din Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, Irlanda de Nord va continua să participe la piața unică integrată a energiei electrice de pe întreaga 
insulă a Irlandei.

(5) De asemenea, este de reținut faptul că, începând cu 1 ianuarie 2021, platforma UE de soluționare online a litigiilor (SOL) nu va mai fi disponibilă pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre consumatorii cu reședința în Uniunea Europeană și comercianții stabiliți în Regatul Unit.

(6) Drepturile unitare existente sunt protejate în Regatul Unit în temeiul articolelor 54 și 57 din Acordul de retragere, prin conversia lor în drepturi ale 
Regatului Unit.



UNDE POT GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII ȘI CINE MĂ POATE 
AJUTA?

Pe site-ul web al Comisiei Europene sunt publicate peste 70 de comunicări privind pregătirea pentru 
Brexit într-o gamă largă de sectoare economice. Acestea au scopul de a-i ajuta pe toți participanții la 
piață să se pregătească. Comunicările sunt actualizate în permanență pentru a integra noi sectoare și 
informații și vor fi traduse în toate limbile UE.

Consultați site-urile web ale serviciilor și agențiilor Comisiei Europene competente în domeniul relevant 
pentru dumneavoastră și societatea dumneavoastră.

Pentru a obține informații suplimentare și a beneficia de asistență, contactați autoritățile naționale din 
țara dumneavoastră, Camera de Comerț și Industrie de la nivel local sau asociația profesională din care 
faceți parte.

Datele cu caracter personal
Începând cu 1 ianuarie 2021, transmiterea datelor cu caracter personal din UE către Regatul 
Unit este supusă normelor privind transferurile de date către țări terțe, după cum se prevede în 
Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) (7) sau în Directiva privind asigurarea 
respectării legii (8).

Acest lucru este relevant pentru multe sectoare economice, în special dacă societățile din UE continuă să lucreze 
cu centre de date situate în Regatul Unit.

Am luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea normelor UE dacă transfer date cu caracter 
personal către Regatul Unit?

(7) Regulamentul (UE) 2016/679: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX%3A32016R0679
(8) Directiva (UE) 2016/680: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
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