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Prezenta listă de verificare a fost elaborată în scop informativ și este menită să ajute societățile 
care își desfășoară activitatea în UE și/sau în Regatul Unit să își reverifice stadiul de pregătire 
pentru retragerea Regatului Unit din UE fără un acord de retragere. În ciuda atenției acordate 
pentru a aborda chestiunile cele mai frecvente și aspectele relevante, lista este orientativă și nu ar 

trebui să se considere că tratează în mod exhaustiv toate situațiile care pot apărea ca urmare a retragerii 
fără acord. Ar trebui urmate îndrumările suplimentare din „avizele privind pregătirea Brexitului” publicate de 
serviciile Comisiei și informațiile furnizate de autoritățile naționale. În notele de subsol ale prezentei liste de 
verificare se fac trimiteri la câteva dintre aceste avize, cu titlu de exemplu. Toate avizele privind pregătirea 
Brexitului sunt disponibile aici:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices

Societățile trebuie să asigure o pregătire completă la data retragerii, și anume data la care Regatul Unit va 
deveni o țară terță (1 noiembrie 2019). Se reamintește faptul că, în absența unui acord de retragere ratificat, 
„perioada de tranziție” convenită în cadrul acestuia nu se aplică.

Se reamintește, de asemenea, că, și în cazul în care acordul de retragere ar fi ratificat, ar fi necesare acțiuni 
comerciale pentru pregătirea ulterioară perioadei de tranziție, și anume după 31 decembrie 2020, atunci 
când normele UE privind piața internă și uniunea vamală a UE ar înceta să se aplice Regatului Unit. Prin 
urmare, pregătirea ar fi necesară în orice caz, chiar dacă într-o etapă ulterioară.

Prezenta listă de verificare este un document dinamic, care va fi actualizat, dacă este necesar.

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro


   1. Plasarea mărfurilor pe piața UE; exporturi
a. Certificate și autorizații

Pentru a garanta siguranța produselor și protecția sănătății publice și a mediului, la introducerea pe piața UE a 
anumitor produse este necesar un certificat1 emis de un organism stabilit în UE sau o autorizație emisă de o 
autoritate a unui stat membru al UE. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru sectorul dispozitivelor medicale 
sau pentru sectorul autovehiculelor2,3.
După Brexit, certificatele sau autorizațiile emise de autoritățile britanice sau de organismele cu sediul în Regatul 
Unit nu mai sunt valabile în UE. 

 
Am transferat certificatele și autorizațiile emise de un organism sau de o autoritate din Regatul Unit către un 
organism sau o autoritate cu sediul în unul din cele 27 de state membre ale UE ori am solicitat certificate sau 
autorizații noi?

b. Cerințe de localizare
Pentru a facilita aplicarea efectivă a normelor UE privind produsele, în UE ar trebui stabilite anumite persoane cu 
responsabilități de reglementare (cerințe de localizare). În acest sens, putem menționa, de exemplu, „persoana 
responsabilă”4, importatorul sau solicitantul înregistrării5 ori titularul autorizației de introducere pe piață6 a 
anumitor mărfuri. În anumite domenii, cum ar fi substanțele chimice7, acest lucru este deosebit de relevant 
pentru „utilizarea în aval” a mărfurilor. 
După Brexit, persoanele stabilite în Regatul Unit nu vor mai respecta aceste cerințe de localizare.

c. Etichetare și marcaje
Pentru a facilita aplicarea efectivă a normelor UE privind produsele și pentru a consolida protecția 
consumatorilor, numeroase produse introduse pe piața UE trebuie să fie etichetate sau marcate cu numele, 
adresa sau identificatorul organismului sau al persoanei menționate la punctele 1.a) și b) din prezenta listă de 
verificare. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în cazul produselor industriale8, al produselor farmaceutice9 și 
al dispozitivelor medicale, precum și al alimentelor10 și furajelor.
După Brexit, respectivele marcaje sau etichetări, atunci când se referă la organisme sau persoane stabilite în 
Regatul Unit, nu mai respectă cerințele de etichetare atunci când sunt introduse pe piața UE11.

1 https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products  
https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers 

2 https://ec.europa.eu/info/files/type-approvals-automotive-vehicles 
3 Acest lucru este relevant și pentru anumite declarații privind produsele, cum ar fi produsele „organice” (a se vedea https://ec.europa.eu/info/files/

brexit-notice_eu-food-law) sau eticheta ecologică a UE (a se vedea https://ec.europa.eu/info/files/eu-ecolabel).
4 https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products 
5 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach 
6 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante 
7 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach 
8 https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers 
9 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante 
10 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law 
11 „Avizele privind pregătirea Brexitului” publicate de serviciile Comisiei au clarificat faptul că un produs care a fost introdus pe piața UE-27 înainte 

de data retragerii poate continua să fie vândut prin lanțul de distribuție în UE-27. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați „Avizele 
privind pregătirea Brexitului” pentru fiecare sector.

Am asigurat conformitatea cu cerințele UE de localizare?

Am asigurat etichetarea și marcarea corectă a produselor introduse pe piața UE?

https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products
https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers
https://ec.europa.eu/info/files/type-approvals-automotive-vehicles
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_ro
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-ecolabel_ro
https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products
https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach
https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach
https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers
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d. Tarife preferențiale acordate de țări terțe pentru produsele UE
În cazul exporturilor de produse către țări terțe cu care UE are un acord de liber schimb, produsele pot beneficia 
de o rată tarifară preferențială (și anume, mai mică) dacă produsele au un „conținut UE” suficient, în conformitate 
cu „regulile de origine” aplicabile, însoțite de o dovadă a originii12. Acest lucru este relevant, de exemplu, în 
sectorul autovehiculelor (inclusiv în cazul pieselor de schimb pentru automobile sau al altor componente) și în 
sectorul agroalimentar.
După Brexit, contribuția Regatului Unit la produsul finit nu mai este considerată conținut UE.  

e. Proceduri vamale
Pentru a asigura respectarea cerințelor fiscale (taxe și impozite indirecte, cum ar fi TVA și accize) și a cerințelor 
nefiscale, și anume protecția sănătății, securității și siguranței cetățenilor europeni, precum și a mediului 
înconjurător, toate mărfurile care intră în UE sau ies din Uniune fac obiectul supravegherii vamale și sunt 
supuse unei proceduri vamale13.
După Brexit, acest lucru se aplică mărfurilor care intră în UE dinspre Regatul Unit sau celor care ies din UE 
înspre Regatul Unit. Un număr EORI emis de autoritățile vamale din Regatul Unit, precum și deciziile vamale 
emise de autoritățile vamale din Regatul Unit în contextul legislației vamale a UE (cum ar fi autorizațiile, 
informațiile tarifare obligatorii și informațiile obligatorii privind originea) nu mai sunt valabile în UE14. 

Am luat cunoștință de formalitățile vamale ale UE și de simplificările disponibile15 care se vor aplica după 
Brexit, în special dacă, până în prezent, am avut puțină experiență sau nu am deloc experiență în comerțul 
cu țări terțe?

f. Taxe vamale
Pentru ca anumite mărfuri străine să poată fi puse în liberă circulație în UE, trebuie achitate taxe la import. 
Valoarea acestor taxe se calculează pe baza mai multor factori, printre care valoarea în vamă (și anume, prețul 
plătit sau de plătit pentru marfă, corectat cu alți factori), clasificarea și rata aplicabilă16.
După Brexit, anumite mărfuri originare din Regatul Unit fac obiectul taxelor la import.  

g. Interdicții și restricții
Pentru a proteja în special sănătatea și siguranța cetățenilor UE, precum și mediul, importul în UE și exportul 
din UE al anumitor mărfuri fac obiectul „interdicțiilor și restricțiilor”17. Acestea vizează mărfuri foarte diferite: de 
la deșeuri18 la medicamente19 și de la anumite produse agroalimentare20 la diamante brute, bunuri culturale21 
sau anumite materiale radioactive22.
După Brexit, interdicțiile și restricțiile privind importurile din țări terțe și exporturile către țări terțe se aplică în 
ceea ce privește Regatul Unit. În plus, licențele acordate de Regatul Unit pentru importul de mărfuri în UE sau 
pentru exportul de mărfuri din UE nu vor mai fi valabile.

12 https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin 
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal 

13 https://ec.europa.eu/info/files/customs-and-indirect-taxation A se vedea, de asemenea, „Lista de verificare pentru comercianți referitoare la 
Brexit”, document elaborat special în acest scop, disponibil aici: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal#heading_1. 

14 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal 
15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal
16 https://ec.europa.eu/info/files/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs 
17 https://ec.europa.eu/info/files/import-and-export-licences 
18 https://ec.europa.eu/info/files/waste-law 
19 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante 
20 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante 
21 https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods 
22 https://ec.europa.eu/info/files/euratom 

Am examinat lanțurile mele de aprovizionare și am tratat orice contribuție a Regatului Unit ca fiind „neoriginară” 
din UE, în vederea menținerii unui tarif preferențial pentru exporturile mele?

Am evaluat dacă după Brexit vor fi datorate taxe vamale (și pot să furnizez informațiile necesare), în special 
dacă, până în prezent, am avut puțină experiență sau nu am deloc experiență în comerțul cu țări terțe?

Am luat cunoștință de normele UE privind interdicțiile și restricțiile care se vor aplica după Brexit, în special 
dacă, până în prezent, am avut puțină experiență sau nu am deloc experiență în comerțul cu țări terțe?
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h. Controale sanitare și fitosanitare (SPS)
Pentru a proteja siguranța alimentară și sănătatea și bunăstarea animalelor și pentru a proteja 
statutul sanitar și fitosanitar al UE, animalele vii23, produsele alimentare24 și produsele animale, precum 
și anumite plante și produse vegetale25 sunt controlate în mod sistematic, la import, în instalații 
speciale (puncte de control la frontieră). 

2. Prestarea de servicii în UE
a. Licențe și autorizații

Pentru a asigura, în special, protecția consumatorilor și încrederea consumatorilor, precum și aplicarea efectivă 
a normelor UE, în multe domenii economice pentru prestarea de servicii în UE este necesară o licență sau o 
autorizație emisă de o autoritate a unui stat membru al UE. Acest lucru este valabil, de exemplu, în sectorul 
transporturilor,26 în sectorul serviciilor financiare,27 în sectorul audiovizual28 și în sectorul energiei29.
După Brexit, licențele sau autorizațiile emise de autoritățile britanice nu mai sunt valabile în UE. În unele 
cazuri30, valabilitatea într-un anumit stat membru al UE va depinde de legislația națională. 

Afacerea mea se bazează pe licențe sau autorizații emise de autoritățile din Regatul Unit? Am depus cerere 
pentru licențe sau autorizații similare în UE-27 ori am transferat aceste licențe sau autorizații emise 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 presta 
servicii în UE? 

b. Prestarea transfrontalieră de servicii
Libertatea de a presta servicii – o „libertate fundamentală” consacrată în tratatele UE – permite 
furnizarea transfrontalieră de servicii la nivelul UE, în limitele prevăzute de dreptul UE31.
După Brexit, prestarea de servicii din Regatul Unit în UE va face obiectul legislației UE și a statelor membre, 
ținând seama de angajamentele privind accesul și de calificările obținute de UE în temeiul legislației OMC. 
Acest lucru este relevant pentru multe sectoare de activitate, în special dacă întreprinderile din UE continuă să 
colaboreze cu prestatori de servicii stabiliți în Regatul Unit.

Am evaluat dacă am nevoie să recurg la servicii prestate de entități stabilite în Regatul Unit?

Am evaluat dacă pot continua să recurg la servicii transfrontaliere din Regatul Unit?

23 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_movements-live-animals 
24 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law 
25 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law 
26 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#move  

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_animal-transport 
27 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma 
28 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#cnect 
29 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#ener 
30 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma 
31 https://ec.europa.eu/info/files/provision-services-and-posting-workers 

Am asigurat intrarea în UE a produselor SPS prin intermediul unui punct de control la frontieră autorizat pentru 
produsul relevant?

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_movements-live-animals
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_animal-transport
https://ec.europa.eu/info/files/provision-services-and-posting-workers


c. Calificări profesionale
Pentru a facilita libera circulație a persoanelor și prestarea de servicii, recunoașterea, într-un stat 
membru, a calificării profesionale obținute într un alt stat membru de către un cetățean al UE este 
facilitată de legislația UE32.
După Brexit, recunoașterea calificărilor profesionale obținute în Regatul Unit va respecta normele (naționale) de 
recunoaștere a calificărilor din țări terțe. În multe cazuri, acest proces de recunoaștere este mai împovărător.

Am obținut, înainte de Brexit, recunoașterea reciprocă a calificărilor mele profesionale obținute în Regatul 
Unit?

3. Alte aspecte
a. Taxa pe valoare adăugată (bunuri și servicii)33

Normele privind plata și rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA) diferă foarte mult, în funcție 
de locul în care are loc livrarea/achiziția de bunuri sau servicii în UE sau la nivel transfrontalier cu o 
țară terță34.
După Brexit, se aplică normele UE privind furnizarea transfrontalieră dintr-o țară terță.

Am luat cunoștință de normele UE și naționale aplicabile în cazul furnizării transfrontaliere către/dinspre 
Regatul Unit? Acest lucru este relevant atât pentru servicii, cât și pentru bunuri.

b. Mărci, desene și modele industriale, indicații geografice, protecția soiurilor de plante
O marcă, un desen și un model industrial unitar35, precum și sistemul UE de indicații geografice36 și 
normele UE privind drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante37 asigură protecția acestor 
drepturi de proprietate intelectuală pe întreg teritoriul UE.
După Brexit, protecția acordată de aceste drepturi nu se mai aplică pe teritoriul Regatului Unit.

Am luat măsurile necesare pentru a asigura protecția în continuare a drepturilor mele de proprietate intelectuală 
în Regatul Unit?

c. Contracte – clauzele atributive de competență
Recunoașterea și executarea de către un stat membru a hotărârilor în materie civilă și comercială 
pronunțate într-un alt stat membru sunt facilitate într-o mare măsură de legislația UE38.
După Brexit, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești din Regatul Unit vor fi reglementate de 
normele (naționale) pentru hotărârile pronunțate de țări terțe.

Am reevaluat alegerea jurisdicției britanice în contractele mele comerciale?  

32 https://ec.europa.eu/info/files/professional-qualifications 
33 Läs om punktskatter på https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods
34 https://ec.europa.eu/info/files/value-added-tax-vat 
35 https://ec.europa.eu/info/files/trademarks-and-designs 
36 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law 
37 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_plant-variety-rights 
38 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#just 
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https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_plant-variety-rights


d. Date cu caracter personal
Legislația UE prevede transmiterea datelor cu caracter personal în statele membre ale UE fără cerințe 
suplimentare39.
După Brexit, transmiterea datelor cu caracter personal din UE către Regatul Unit face obiectul normelor privind 
transferurile de date către țări terțe. Acest lucru este relevant pentru multe sectoare de activitate, în special 
dacă întreprinderile din UE continuă să colaboreze cu centre de date situate în Regatul Unit.

Am luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea normelor UE în cazul în care voi transfera date cu 
caracter personal către Regatul Unit?

e. Societăți înregistrate în Regatul Unit
Dreptul UE prevede recunoașterea, într-un stat membru, a unei societăți înregistrate în alt stat 
membru40.
După Brexit, recunoașterea în UE a societăților înregistrate în Regatul Unit va depinde de legislația (națională) 
pentru societățile înregistrate în țări terțe.

În cazul în care societatea mea este înregistrată în Regatul Unit, am verificat dacă dispozițiile din legislația 
națională prevăd că deținerea administrației centrale sau a locului principal de desfășurare a activității în UE 
este suficientă pentru a menține statutul de societate din UE?

f. Impozitare directă
Normele naționale privind impozitarea directă a societăților trebuie să țină seama de legislația UE, inclusiv de 
măsurile de armonizare în anumite situații transfrontaliere.
După Brexit, normele privind impozitarea directă a societăților în situații care implică Regatul Unit vor fi cele 
aplicabile țărilor terțe.

Am luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea normelor naționale referitoare la impozitarea directă 
în cazul în care este implicat Regatul Unit?

39 https://ec.europa.eu/info/files/data-protection 
40 https://ec.europa.eu/info/files/company-law 
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