• Vreți să știți cât de
pregătită e compania
dumneavoastră pentru
Brexit?
• Este personalul
dumneavoastră
suficient de instruit?
• Procedurile
operaționale/sistemele
de gestiune sunt
pregătite?
• Cum trebuie modificate
aranjamentele
contractuale cu
furnizorii?
• Cum va influența Brexit
calculul de origine al
produselor
dumneavoastră?
• Ce autorizații vă sunt
necesare în schimburile
de produse accizabile?
• Ce măsuri netarifare
puteți aplica în cadrul
schimburilor comerciale
cu Marea Britanie?
• Cunoașteți clasificarea
tarifară a produselor
tranzacționate?
Echipa specializată Brexit
din cadrul Deloitte este
pregatită să răspundă la
toate aceste întrebări.

Doar 6 luni până la Brexit.
Cât de pregătiți sunteți din
perspectivă vamală?
Marea Britanie este al șaselea partener
comercial al României dintre Statele Membre
UE potrivit valorii schimburilor realizate care
depășesc 4 miliarde de euro anual. În primele
6 luni din 2018, schimburile comerciale între
cele două țări au fost de 2,3 miliarde euro
(importuri și exporturi).
Operatorii economici pot în prezent să
transporte mărfuri fără obstacolele și
controale la frontiere. După Brexit, se vor
confrunta cu noi cerințe vamale și comerciale,
cum ar fi sarcina administrativă a importurilor
și exporturilor, inclusiv dovedirea originii
mărfurilor. Nu în ultimul rând, regimul
suspensiv oferit de sistemul EMCS va dispărea
cel mai probabil în schimburile cu produse
accizabile.
Acesta este motivul pentru care am acordat
timp și efort pentru crearea unei echipe Deloitte
specializate în evaluarea nivelului de pregătire al
companiei dumneavoastră pentru Brexit, cum
ar fi:

•• Cartografierea tranzacțiilor cu bunuri cu Marea
Britanie, stabilirea impactului din perspectivă
vamală și identificarea acțiunilor ce ar trebui
pregătite până la 30 martie 2019 pe diverse
scenarii posibile;
•• Instruirea personalului responsabil cu
efectuarea formalităților vamale și cunoașterea
legislației aplicabile;
•• Revizuirea calculului de origine al produselor
finite (materiile prime de origine Marea Britanie
vor deveni materii prime neoriginare);
•• Evaluarea impactului Brexit asupra
schimburilor comerciale cu produse accizabile
în lipsa sistemului EMCS (accizele vor deveni
exigibile la momentul efectuării formalităților
vamale de import), circulația în regim suspensiv
de accize fiind permisă doar în anumite condiții.
•• Ajustarea si modificarea proceselor
operaționale/sistemelor interne de gestiune ale
companiei;
•• Revizuirea/reproiectarea aranjamentelor
existente cu furnizorii/clienții din Marea Britanie
din perspectivă vamală.
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