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1. Care vor fi taxele vamale pentru produsele destinate importului, in lipsa 
unui acord?  

Începând cu 1 ianuarie 2021 taxele vamale aplicabile pentru mărfuri 
extraunionale sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020, de modificare a anexei I la 
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și 
statistică și Tariful vamal comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 361 din 30 octombrie 2020. 

Pentru identificarea măsurilor tarifare (TVA și accize) și măsurilor netarifare 
(documente prevăzute de legislația României necesare a fi prezentate pentru 
întocmirea declarațiilor vamale) se recomandă accesarea adresei www.customs.ro 
TARIC-RO unde se pot vizualiza măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor 
care se doresc a fi importate. Pentru o determinare facilă a codurilor tarifare din 
10 cifre aferente mărfurilor, recomandăm să se acceseze arborele nomenclaturii 
de import, urmând ca în funcţie de componenţa şi caracteristicile acestora, 
petentul să le identifice.  

Odată identificat codul tarifar, se pot vizualiza măsurile tarifare şi 
netarifare aplicabile mărfurilor clasificate la acest cod în următoarea ordine: 
prohibiţii, restricţii, taxa vamala aplicabilă erga omnes, taxe vamale preferenţiale, 
accize, TVA.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=RO
http://www.customs.ro/
http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/browsetariff_RO?Year=&&Month=&&Day=
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Fiecare măsură în parte este prezentată alături de actul normativ care 
instituie măsura respectivă, eventualele documente cerute, note de subsol 
explicative, coduri adiționale. 

 

2. Contingentul care se va aloca UE va fi unitar sau se va negocia cu fiecare 
tara in parte? 

Majoritatea contingentelor tarifare ale Uniunii sunt gestionate de Direcția 
Generală pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) din cadrul Comisiei 
Europene, în cooperare cu administrațiile vamale ale statelor membre (așa-
numitul principiu „primul venit, primul servit”). Cu toate acestea, câteva 
contingente tarifare sunt gestionate de DG Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG 
AGRI) prin intermediul unui sistem de licențe de import.  

Atunci când aplică dispozițiile respective, administrațiile și serviciile 
implicate trebuie să acorde atenție în special: tratamentului echitabil și uniform al 
tuturor importatorilor din UE și obligației de a nu depăși volumul inițial al unui 
contingent tarifar dat. 

Contingentele tarifare sunt stabilite pentru anumite mărfuri pentru care nu 
sunt suficiente disponibilități pe piața Uniunii Europene. 

Contingentele tarifare se stabilesc și prin anumite acorduri încheiate de UE 
cu țări terțe.    

Contingentele tarifare sunt instituite la nivel unional și dintr-un contingent 
tarifar toate statele membre pot solicita cantități în limita volumului stabilit 
pentru acel contingent. 

Pentru solicitările care depășesc volumul contingentului trebuie plătite drepturi de 
import (taxe vamale, TVA, accize). 

 

3. Ce certificate vor fi necesare pentru a continua comercializarea 
bauturilor alcoolice britanice pe piata din Romania?   

Produsele alcoolice (accizabile) achizitionate din UK după data de 1 ianuarie 
2021 pot fi comercializate în Romania după punerea în libera circulatie (import).  

Punerea în libera circulatie poate avea loc cu plata taxelor (taxa vamala, 
accize, TVA) la momentul vamuirii sau în regim suspensiv de accize (în baza unei 
autorizatii de expeditor înregistrat). În cea de-a doua variantă, destinatarul din RO 
trebuie sa dețină autorizație de antrepozit fiscal sau de destinatar înregistrat 
(dacă punerea în liberă circulație are loc în alt Stat membru). 

De asemenea, operatorii economici care doresc să distribuie și să 
comercializeze angro băuturi alcoolice sunt obligați să se înregistreze la 
autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al președintelui 
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A.N.A.F.. Băuturile alcoolice livrate de operatorii economici producători către 
operatorii economici distribuitori sau comercianți angro sunt însoțite și de o copie 
a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi 
aparține. Ambalajele în care sunt prezentate băuturile alcoolice trebuie să conțină 
și informații privind producătorul.  

 

4. In perioada 25 - 31 decembrie 2020 este posibila tranzitarea marfurilor 
din EU in UK si invers? 

 

Până la data de 31 decembrie 2020, se aplica masurile tranzitorii și nu vor fi 
schimbari în ceea ce privește schimbul de mărfuri cu Marea Britanie. 

Toate schimbările vor interveni incepând cu 1 ianuarie 2021. 

 

5. În cazul transportatorilor, ce documente trebuiesc sa aiba la bordul 
masinilor? Numarul Eori este obligatoriu pentru societatile de import/export 
sau si pentru transportatori? 

 

După data de 1 ianuarie 2021, transportatorii trebuie sa se asigure ca au la 
bordul mijlocului de transport, urmatoarele categorii de documente: 

- documente de transport, specifice conducatorului auto și specifice mijlocului de 
transport; 

- documente specifice mărfurilor transportate (de ex: contract de transport, avize, 
licențe, etc) 

- declarația vamală, care atestă plasarea marfurilor sub un regim vamal (de ex 
export, tranzit) 

În situația în care nu ați desfășurat operațiuni vamale și prin urmare nu ați 
avut nevoie de numărul de înregistare și identificare a operatorilor economici 
(EORI), dar sunteți implicați sau urmează să fiți implicați în operațiuni de import 
sau export cu Regatul Unit este necesar să aveți atribuit un număr EORI. Numărul 
EORI este necesar atât importatorilor/exportatorilor cât si transportatorilor sau 
caselor de expeditii.  

Informații suplimentare puteți găsi la următorul link: 

https://www.customs.ro/assets/pdf/comunicate/24615_EORI.pdf  

Menționăm că pentru efectuarea formalităților vamale în Regatul Unit, 
societățile de transport și operatorii economici vor avea nevoie de un număr GB 
EORI. Informații suplimentare privind numărul GB EORI sunt disponibile la 
următoarele link-uri: 

https://www.customs.ro/assets/pdf/comunicate/24615_EORI.pdf
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http://www.customs.ro/assets/pdf/customs/anv/Informare%20publica/38._Anexa
_1_Ghid_vamal_GB_.pdf  

https://www.gov.uk/eori  

 

6. Operatiune inceputa in 2020, care se încheie in 2021, trebuie vămuita 
daca exista dovada transportului inceput in 2020? 

Circulația mărfurilor dinspre Regatul Unit către Uniune sau viceversa care a 
început înainte de încheierea perioadei de tranziție și care se încheie după această 
perioadă este tratată ca o circulație în interiorul Uniunii. Astfel, mărfurile 
expediate înainte de 31.12.2020 din Regatul Unit către UE își păstrează statutul 
unional și nu se supun formalităților vamale in UE (măsuri tranzitorii). 

Atunci când aceste mărfuri sosesc la frontieră, persoana interesată trebuie 
să dovedească următoarele: 

- că transportul mărfurilor a început înainte de 1 ianuarie 2021 (de ex prin 
prezentarea documentului de transport CMR; manifest maritim, scrisoarea de 
transport aerian) 

- că mărfurile au statut vamal de mărfuri unionale (declaratie de tranzit T2, 
document T2L, document de transport sau factura-pentru mărfuri a căror valoare 
nu depășește 15000eur) 

 

7. Ce vom face cu stocurile ramase din contractele avute de prestari de 
servicii in domeniul confectiilor (fostul lohn)? Care va fi regimul si originea lor 
in exporturile dupa 1 ianuarie? 

         Dupa data de 1 ianuarie 2021, pentru expedierea mărfurilor aflate pe stoc 
pe teritoriul vamal al UE către Regatul Unit, este necesar să se utilizeze regimul 
vamal de export. Mai multe informatii privind derularea regimului de export se 
gasesc aici https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-
marfurilor-sub-un-regim-vamal/export.” 

În ceea ce privește originea produselor finite fabricate în România, din 
materiale provenite din Marea Britanie, în lipsa unui acord preferențial care să 
stabilească regulile de origine pentru produsele tranzacționate cu Marea Britanie, 
nu vor putea obține o origine preferențială. În situația în care produsele finite sunt 
exportate în alte țări terțe, cu care Uniunea Europeană are un acord comercial de 
liber schimb, originea produselor se va determina în baza regulilor de origine 
stabilite în acordul comercial respectiv.  

Originea nepreferențială a produselor se va stabili în funcție de prelucrările 
care au avut loc asupra materiilor prime provenite din Marea Britanie, având în 
vedere regulile de origine în vigoare în țara sau teritoriul de destinație sau orice 

http://www.customs.ro/assets/pdf/customs/anv/Informare%20publica/38._Anexa_1_Ghid_vamal_GB_.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/customs/anv/Informare%20publica/38._Anexa_1_Ghid_vamal_GB_.pdf
https://www.gov.uk/eori
https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export
https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export


 

          MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI  
 ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
 

            
 
 

5 
 

altă metodă care identifică țara în care mărfurile au fost produse în întregime sau 
au fost supuse ultimei transformări substanțiale, și anume regulile stabilite de 
legislația vamală unională. 

 

8. Ce se întâmpla cu mărfurile in regim de consignație existente la data de 
31.12.2020 in stocul firmelor romanești. Care va fi regimul lor si ce pași 
trebuie întreprinși de către agenții economici romani ? 

După data de 1 ianuarie 2021, pentru expedierea mărfurilor aflate în regim 
de consignație pe teritoriul vamal al UE, către Regatul Unit, este necesar să se 
utilizeze regimul vamal de export. Mai multe informații privind derularea regimului 
de export se gasesc aici https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-

vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export 

 

9. Ce regim se va aplica prestărilor de servicii de construcții si cu ce 
documente pot intra in UK muncitorii europeni? 

 

 Procesul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Acordul de 
retragere  încheiat între Uniune și Regatul Unit a intrat în vigoare la 1 februarie 
2020, asigurând ieșirea ordonată a Regatului Unit, precum și securitatea juridică în 
domenii importante, inclusiv drepturile cetățenilor. 

 În conformitate cu Acordul de retragere, dreptul Uniunii continuă să se aplice 
Regatului Unit pentru o perioadă de tranziție care durează până 
la 31 decembrie 2020. 

 În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou 
parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, 
nu este sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la încheierea 
perioadei de tranziție. Indiferent de rezultatul negocierilor în curs, efectele 
concrete ale retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană se vor resimți în 
rândul cetățenilor/mediului de afaceri începând cu 1 ianuarie 2021. Informații 
privind stadiul negocierilor viitorului parteneriat UE-UK sunt publicate pe site-ul 
Comisiei Europene : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en.  

 În paralel cu procesul de negociere, se desfășoară un amplu proces de pregătire la 
nivelul UE, în vederea gestionării adecvate a finalizării perioadei de tranziție. 
Administrațiile publice, întreprinderile, cetățenii și părțile interesate de ambele 
părți vor fi afectate și, prin urmare, trebuie să se pregătească corespunzător. 

 În domeniul detașării lucrătorilor, Comisia Europeană a publicat un aviz de 
pregătire în care se precizează că, după încheierea perioadei de tranziție, 

https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export
https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
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Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nu se va mai 
aplica Regatului Unit. O consecință va fi că Directiva 96/71/CE nu se va mai aplica 
întreprinderilor stabilite într-un stat membru al UE care trimit lucrători în Regatul 
Unit. Avizul de pregătire poate fi consultat la: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-
workers_ro_0.pdf.  

 Începând cu 1 ianuarie 2021, regulile privind migrația în Marea Britanie în scop de 
ședere, muncă, studii, se schimbă pentru toți cetățenii europeni, inclusiv români, 
fiind necesară solicitarea unei vize prin noul sistem de imigrare bazat pe puncte. 
Marea Britanie a lansat deja, în cadrul noului sistem de imigrare pe bază de 
puncte, viza pentru lucrătorii calificați (skilled worker visa) care doresc să 
presteze activități în UK începând cu 1 ianuarie 2021. De asemenea, au mai fost 
deschise și alte rute de imigrație: Intra-company, Global-talent, Innovator, Start-
up.  

 

NOTĂ: Noul sistem de imigrație nu se aplică cetățenilor europeni (inclusiv români) 
protejați de Acordul de Retragere. Cei care se află în UK până la 31 decembrie 
2020 încă pot aplica pentru statutul de stabilit/pre-stabilit pentru a putea 
continua să locuiască/lucreze în Marea Britanie. Termenul limită pentru 
depunerea aplicațiilor este 30 iunie 2021. Informații suplimentare privind regimul 
aplicabil cetățenilor români protejați de Acordul de retragere pot fi consultate pe 
site-ul Ambasadei României la Londra: https://londra.mae.ro/node/2177.  

 

 Informații actualizate privind noul sistem de imigrație, aplicabil începând cu 1 
ianuarie 2021, pot fi consultate pe site-ul Guvernului britanic (inclusiv în limba 
română) : https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-
system-information-for-eu-citizens.ro.  

 Conform noului sistem de imigrație, există o serie de rute de imigrație în scop de 
muncă pentru care este obligatorie obținerea unei vize de către cetățenii români 
care doresc să desfășoare activități lucrative în UK începând cu 1 ianuarie 2021, 
spre exemplu: 

 Ruta pentru lucrători calificați https://www.gov.uk/skilled-worker-visa (aplicanții 
trebuie să dețină o ofertă de muncă din partea unui angajator autorizat (sponsor) 
de către Ministerul de Interne britanic, un anumit nivel de calificare, de salarizare 
și cunoașterea limbii engleze); 

 Ruta pentru start-up https://www.gov.uk/start-up-visa;  

 Ruta pentru inovație https://www.gov.uk/innovator-visa. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-workers_ro_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-workers_ro_0.pdf
https://londra.mae.ro/node/2177
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.ro
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.ro
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
https://www.gov.uk/start-up-visa
https://www.gov.uk/innovator-visa


 

          MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI  
 ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
 

            
 
 

7 
 

 În ceea ce privește posibilitatea de trimitere a unor lucrători în Marea Britanie 
începând cu 1 ianuarie 2021, din consultarea părții britanice au reieșit următoarele 
opțiuni: 

 Ruta privind transferul în cadrul aceleiași companii (intra-company transfer) 
https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa  - ruta poate fi utilizată 
dacă întreprinderea/compania trimițătoare deține o sucursală în Marea Britanie 
care poate fi ‘sponsor’ pentru lucrător (angajații unei companii sunt transferați pe 
un post la filiala din UK. Este necesar ca angajații să fi lucrat pentru companie cel 
puțin 12 luni înainte de transfer, iar salariul din UK să fie de minim 41.500 
GBP/an). 

 În cazul în care compania nu deține o sucursală în Marea Britanie, se aplică 
prevederi diferite: 

o Reprezentant al unei companii din străinătate (Representative of an Overseas 
Business) https://www.gov.uk/representative-overseas-business– pentru 
companiile care doresc să înființeze o sucursală în Marea Britanie (viza se solicită, 
spre exemplu, în calitate de reprezentant unic al unei companii străine care 
dorește să înființeze o sucursală în UK sau o filială deținută integral).  

o Vizitator (Visitor) https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-
rules-appendix-visitor-permitted-activities - odată cu turiștii și cei care își 
vizitează familia și prietenii mai există anumite activități permise (i.e. prestate de 
avocați, cercetători, sportivi, artiști, muzicieni). Permite deplasarea în UK pentru 
o perioadă determinată, în general până la 6 luni, pentru desfășurarea anumitor 
activități, inclusiv pentru a participa la conferințe sau întâlniri de afaceri. Lista 
completă a activităților poate fi consultată pe site-ul Guvernului britanic.  

 Persoanele care doresc să lucreze în UK trebuie să aplice pentru obținerea 
Numărului Național de Asigurare (NINo), cerințele fiind dovedirea identității și a 
dreptului de a munci în UK oferit de calitatea de rezident sau de obținerea unei 
vize. Activitatea lucrativă poate fi începută anterior obținerii NINo. Informații 
suplimentare privind obținerea NINo pot fi consultate prin accesarea site-ului 
Guvernului britanic: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number.  

 

 Pentru informații suplimentare privind problematica Brexit, vă recomandăm să 
trimiteți un email la adresa brexit@mmuncii.gov.ro și să consultați pagina web a 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale: 

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-
rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit 

 

https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa
https://www.gov.uk/representative-overseas-business
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
mailto:brexit@mmuncii.gov.ro
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit
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 Pentru informații suplimentare privind noul sistem de imigrație din Marea Britanie, 
puteți contacta atașatul pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei 
României la Londra, la adresa de email londra.social@mae.ro.  

 

10. Cum vor fi operatiunile de tranzit, pana la frontiere sau exista acord cu 
birouri vamale de interior? 

Mărfurile pot fi plasate în regim vamal de tranzit de la biroul de plecare din 
RO, până la destinația din UK, utilizând prevederile a 2 convenții vamale 
internaționale:  

- Convenția TIR 

- Convenția privind regimul de tranzit comun 

 

11. Cum se va proceda la livrarea de bunuri imobile cu montaj? Valoarea 
facturii la livrarea in vama va include sau nu montajul? 

Pentru mărfurile expediate din Regatul Unit, va trebui determinată valoarea 
în vamă a acestora la punerea în liberă circulație în România, pe baza facturii 
prezentate la întocmirea formalităților de vămuire. Valoarea în vamă a mărfurilor 
se determină în conformitate cu prevederile art. 70-74 din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al 
Uniunii (UCC). Astfel, pentru determinarea valorii în vamă în temeiul art. 70 UCC, 
nu se includ în valoarea în vamă cheltuielile pentru construcție, montare, 
asamblare, întreținere sau asistență tehnică, întreprinse după intrarea pe teritoriul 
vamal al Uniunii Europene a mărfurilor importate, cum ar fi instalații, utilaje sau 
echipamente industriale (art. 72 lit. (b) UCC).  

  

12. Certificatele de utilizare a garanției globale/exonerare de garanție raman 
valabile in continuare sau trebuiesc modificate?  

Pentru derularea operațiunilor de tranzit, în aplicarea prevederilor 
Convenției privind regimul de tranzit comun, toate certificatele de garanție 
globală/exonerare de garanție vor fi extinse cu validitate geografică în Regatul 
Unit (în calitate de parte semnatară a acestei Convenții privind regimul de tranzit 
comun), întrucât pe actele de garanție în vigoare sunt înscriși reprezentanții 
garanților din această țară. 

 

 

 

mailto:londra.social@mae.ro
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13. Bunurile trimise din UK către Romania vor trebui sa fie insotite de 
certificate de analiza? Daca da, acestea pot fi emise de compania exportatoare 
sau vor trebui emise de o organizație externa acreditata?  

Bunurile provenite din țări terțe, inclusiv din Marea Britanie începând cu 
data de 1 ianuarie 2021, în lipsa unui acord comercial de liber schimb care să 
prevadă altă procedură, vor fi însoțite de documentele necesare punerii in libera 
circulație, în funcție de natura acestora. În acest sens, pentru măsurile netarifare 
stabilite la nivel UE, se pot consulta avizele de pregătire elaborate de Comisia 
Europeană, care descriu procedurile de import și se precizează documentele 
necesare desfășurării operațiunilor vamale, dar și obligațiile importatorilor. 

 

14. Au nevoie casele de expeditii (care preiau comenzi de transport de la 
societatile din Regatul Unit, insa nu sunt transportate cu camioane proprii, ci 
contractate)  de nr EORI? 

În situația în care nu ați desfășurat operațiuni vamale și prin urmare nu ați 
avut nevoie de numărul de înregistare și identificare a operatorilor economici 
(EORI), dar sunteți implicați sau urmează să fiți implicați în operațiuni de import 
sau export cu Regatul Unit este necesar să aveți atribuit un număr EORI. Numărul 
EORI este necesar atât importatorilor/exportatorilor cât si transportatorilor sau 
caselor de expeditii.  

Informații suplimentare puteți găsi la următorul link: 

https://www.customs.ro/assets/pdf/comunicate/24615_EORI.pdf  

 

15. Pentru o marfa expediata in container pe 20 dec 2020  si sosire in 
Constanta dupa 01 ian 2021 se face import normal ? Se face DS de intrare si se 
trateaza ca un import normal?   

O circulație de mărfuri care a început înainte de încheierea perioadei de 
tranziție și care se încheie după această perioadă este tratată ca o circulație în 
interiorul Uniunii. Astfel, mărfurile expediate înainte de 31.12.2020 din Regatul 
Unit către UE își păstrează statutul unional și nu se supun formalităților vamale in 
UE (măsuri tranzitorii). 

 

16. Cum facem dovada originii marfurilor la export in cazul produselor care 
incorporeaza materiale combinate complexe? 

  Originea mărfurilor pentru produsele destinate exportului se determină în 
conformitate cu regulile de origine, preferențiale sau nepreferențiale. 

În situația în care produsul destinat exportului este fabricat din materii 
prime și materiale din mai multe țări, sunt aplicabile regulile de origine prevăzute 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
https://www.customs.ro/assets/pdf/comunicate/24615_EORI.pdf
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de acordul comercial de liber schimb încheiat de Uniunea Europeană cu țara de 
destinație (țara de import). Menționăm că relevant pentru determinarea originii 
produselor sunt regulile specifice ale produselor sau regulile de listă, dacă sunt 
utilizate materii prime neoriginare în relație cu acordul respectiv.  

În cazul în care este necesară declararea originii nepreferențiale a 
bunurilor, aceasta se stabilește în conformitate cu regulile de origine în vigoare în 
țara sau teritoriul de destinație sau orice altă metodă care identifică țara în care 
mărfurile au fost produse în întregime sau au fost supuse ultimei transformări 
substanțiale, și anume regulile stabilite de legislația vamală unională.   

Deși este prematur un răspuns în ceea ce privește regulile de origine 
aplicabile în relație cu Marea Britanie, acestea fiind negociate în vederea 
încheierii unui acord comercial de liber schimb, în lispa unui astfel de acord, nu se 
va face dovada originii preferențiale a produselor exportate către Marea Britanie, 
ci doar a originii nepreferențiale. În acest sens se pot obține certificate de origine 
emise de camerele de comerț și industrie. 

 

17. Firma romaneasca cu angajati in Romania trimite muncitori in UK pentru 
a presta servicii in constructii. Au nevoie de vize?  

 Procesul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Acordul de 
retragere  încheiat între Uniune și Regatul Unit a intrat în vigoare la 1 februarie 
2020, asigurând ieșirea ordonată a Regatului Unit, precum și securitatea juridică în 
domenii importante, inclusiv drepturile cetățenilor. 

 În conformitate cu Acordul de retragere, dreptul Uniunii continuă să se aplice 
Regatului Unit pentru o perioadă de tranziție care durează până 
la 31 decembrie 2020. 

 În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou 
parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, 
nu este sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la încheierea 
perioadei de tranziție. Indiferent de rezultatul negocierilor în curs, efectele 
concrete ale retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană se vor resimți în 
rândul cetățenilor/mediului de afaceri începând cu 1 ianuarie 2021. Informații 
privind stadiul negocierilor viitorului parteneriat UE-UK sunt publicate pe site-ul 
Comisiei Europene : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en.  

 În paralel cu procesul de negociere, se desfășoară un amplu proces de pregătire la 
nivelul UE, în vederea gestionării adecvate a finalizării perioadei de tranziție. 
Administrațiile publice, întreprinderile, cetățenii și părțile interesate de ambele 
părți vor fi afectate și, prin urmare, trebuie să se pregătească corespunzător. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
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 În domeniul detașării lucrătorilor, Comisia Europeană a publicat un aviz de 
pregătire în care se precizează că, după încheierea perioadei de tranziție, 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nu se va mai 
aplica Regatului Unit. O consecință va fi că Directiva 96/71/CE nu se va mai aplica 
întreprinderilor stabilite într-un stat membru al UE care trimit lucrători în Regatul 
Unit. Avizul de pregătire poate fi consultat la: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-
workers_ro_0.pdf.  

 Începând cu 1 ianuarie 2021, regulile privind migrația în Marea Britanie în scop de 
ședere, muncă, studii, se schimbă pentru toți cetățenii europeni, inclusiv români, 
fiind necesară solicitarea unei vize prin noul sistem de imigrare bazat pe puncte. 
Marea Britanie a lansat deja, în cadrul noului sistem de imigrare pe bază de 
puncte, viza pentru lucrătorii calificați (skilled worker visa) care doresc să 
presteze activități în UK începând cu 1 ianuarie 2021. De asemenea, au mai fost 
deschise și alte rute de imigrație: Intra-company, Global-talent, Innovator, Start-
up.  

 

NOTĂ: Noul sistem de imigrație nu se aplică cetățenilor europeni (inclusiv români) 
protejați de Acordul de Retragere. Cei care se află în UK până la 31 decembrie 
2020 încă pot aplica pentru statutul de stabilit/pre-stabilit pentru a putea 
continua să locuiască/lucreze în Marea Britanie. Termenul limită pentru 
depunerea aplicațiilor este 30 iunie 2021. Informații suplimentare privind regimul 
aplicabil cetățenilor români protejați de Acordul de retragere pot fi consultate pe 
site-ul Ambasadei României la Londra: https://londra.mae.ro/node/2177.  

 

 Informații actualizate privind noul sistem de imigrație, aplicabil începând cu 1 
ianuarie 2021, pot fi consultate pe site-ul Guvernului britanic (inclusiv în limba 
română) : https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-
system-information-for-eu-citizens.ro.  

 Conform noului sistem de imigrație, există o serie de rute de imigrație în scop de 
muncă pentru care este obligatorie obținerea unei vize de către cetățenii români 
care doresc să desfășoare activități lucrative în UK începând cu 1 ianuarie 2021, 
spre exemplu: 

 Ruta pentru lucrători calificați https://www.gov.uk/skilled-worker-visa (aplicanții 
trebuie să dețină o ofertă de muncă din partea unui angajator autorizat (sponsor) 
de către Ministerul de Interne britanic, un anumit nivel de calificare, de salarizare 
și cunoașterea limbii engleze); 

 Ruta pentru start-up https://www.gov.uk/start-up-visa;  

 Ruta pentru inovație https://www.gov.uk/innovator-visa. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-workers_ro_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-workers_ro_0.pdf
https://londra.mae.ro/node/2177
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.ro
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.ro
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
https://www.gov.uk/start-up-visa
https://www.gov.uk/innovator-visa
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 În ceea ce privește posibilitatea de trimitere a unor lucrători în Marea Britanie 
începând cu 1 ianuarie 2021, din consultarea părții britanice au reieșit următoarele 
opțiuni: 

 Ruta privind transferul în cadrul aceleiași companii (intra-company transfer) 
https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa  - ruta poate fi utilizată 
dacă întreprinderea/compania trimițătoare deține o sucursală în Marea Britanie 
care poate fi ‘sponsor’ pentru lucrător (angajații unei companii sunt transferați pe 
un post la filiala din UK. Este necesar ca angajații să fi lucrat pentru companie cel 
puțin 12 luni înainte de transfer, iar salariul din UK să fie de minim 41.500 
GBP/an). 

 În cazul în care compania nu deține o sucursală în Marea Britanie, se aplică 
prevederi diferite: 

o Reprezentant al unei companii din străinătate (Representative of an Overseas 
Business) https://www.gov.uk/representative-overseas-business– pentru 
companiile care doresc să înființeze o sucursală în Marea Britanie (viza se solicită, 
spre exemplu, în calitate de reprezentant unic al unei companii străine care 
dorește să înființeze o sucursală în UK sau o filială deținută integral).  

o Vizitator (Visitor) https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-
rules-appendix-visitor-permitted-activities - odată cu turiștii și cei care își 
vizitează familia și prietenii mai există anumite activități permise (i.e. prestate de 
avocați, cercetători, sportivi, artiști, muzicieni). Permite deplasarea în UK pentru 
o perioadă determinată, în general până la 6 luni, pentru desfășurarea anumitor 
activități, inclusiv pentru a participa la conferințe sau întâlniri de afaceri. Lista 
completă a activităților poate fi consultată pe site-ul Guvernului britanic.  

 Persoanele care doresc să lucreze în UK trebuie să aplice pentru obținerea 
Numărului Național de Asigurare (NINo), cerințele fiind dovedirea identității și a 
dreptului de a munci în UK oferit de calitatea de rezident sau de obținerea unei 
vize. Activitatea lucrativă poate fi începută anterior obținerii NINo. Informații 
suplimentare privind obținerea NINo pot fi consultate prin accesarea site-ului 
Guvernului britanic: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number.  

 Pentru informații suplimentare privind problematica Brexit, vă recomandăm să 
trimiteți un email la adresa brexit@mmuncii.gov.ro și să consultați pagina web a 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale: 

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-
rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit 

 Pentru informații suplimentare privind noul sistem de imigrație din Marea Britanie, 
puteți contacta atașatul pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei 
României la Londra, la adresa de email londra.social@mae.ro.  

 

https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa
https://www.gov.uk/representative-overseas-business
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
mailto:brexit@mmuncii.gov.ro
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6007-brexit
mailto:londra.social@mae.ro
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18. Daca marfa merge in SM1 intr-un depozit iar de acolo merge in UK cu 
factura emisa de o firma din SM2, condiția de livrare fiind EXW, cine se ocupa 
de întocmirea declarației vamale? 

După 1 ianuarie 2021, pentru expedierea mărfurilor aflate în regim de 
consignație pe teritoriul vamal al UE, către Regatul Unit, este necesar să se 
utilizeze regimul vamal de export. Mai multe informații privind derularea regimului 
de export se gasesc aici https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-
vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export. 

Pentru stabilirea calității exportatorului trebuie avută în vedere definiția 
prevăzută la art. 1, pct. 19 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.  

 

19. Mărfurile ce se vor importa din UK pot fi însoțite de certificat EUR1? 

În lipsa unui acord de comerț liber care să stabilească dovada de origine în 
baza căreia se poate face punerea în liberă circulație a produselor cu acordarea 
regimului tarifar preferențial, certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 nu 
poate fi utilizat. Deși este prematur un răspuns în ceea ce privește regulile de 
origine aplicabile în relație cu Marea Britanie, acestea fiind negociate în vederea 
încheierii unui acord comercial de liber schimb, în lipsa unui astfel de acord, nu se 
va face dovada originii preferențiale a produselor exportate către Marea Britanie, 
ci doar a originii nepreferențiale. În acest sens se pot obține certificate de origine 
emise de camerele de comerț și industrie. 

 

20. Vor mai fi valabile declarațiile furnizorilor făcute de firme britanice 
începând cu 1 ianuarie 2021?  

 Nu. În conformitate cu prevederile legislației vamale unionale, declarațiile 
furnizorilor sunt documente justificative și se pot emite pentru dovedirea originii 
produselor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Aceste dovezi de origine intra-
unionale sunt emise doar de operatori economici stabiliți pe teritoriul vamal al 
Uniunii Europene și stau la baza emiterii dovezilor de origine preferențiale în 
comerțul internațional, în baza acordurilor sau aranjamentelor preferențiale la 
care Uniunea Europeană este parte.  

 

21. Pentru a exporta bunurile către UK după 01.01.2021 este obligatorie 
prezentarea certificatul de origine a mărfurilor la vamă? Este vorba de 
certificatul de origine emis de camera de comerț sau alt certificat de origine? 

În lipsa unui acord de comerț liber care stabilește dovada de origine 
preferențială în baza căreia se poate acorda tratamentul tarifar preferențial, nu 
este nevoie de prezentarea certificatului de origine sau a unei alte dovezi de 
origine la export. În ceea ce privește dovedirea originii nepreferențiale, această va 

https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export
https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/export
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fi necesară la import în situația în care legislația Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord solicită un astfel de document în vederea aplicării măsurilor de 
politică comercială (măsuri netarifare).  

 

 


