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În acest număr: 

BREXIT la miez de noapte: implicații vamale, de TVA și 
accize 

La 31 ianuarie 2020, 00:00 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

părăsește Uniunea Vamală și piața unică a Uniunii Europene. Acordul privind 

BREXIT a fost aprobat de către Parlamentul Uniunii Europene, Consiliul Uniunii 

Europene și de către Parlamentul Britanic. 

Schimbarea modalității de declarare la Fondul pentru Mediu  

Anul 2020 aduce în sarcina operatorilor economici noi obligații în ceea ce privește 

depunerea declarațiilor lunare la Administrația Fondului pentru Mediu. 

Aprobarea formularului „Declarație unică privind impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 
fizice” pentru utilizare în 2020 
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BREXIT la miez de noapte: implicații vamale, de TVA și 
accize 

 

Perioada de tranziție 

Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020 

în care legislația actuală a Uniunii Europene continuă să se aplice. 

Astfel, ce ține de taxele vamale, TVA și accize, se aplică legislația unională 

(Codul Vamal al Uniunii, Directiva de TVA și de accize) mărfurilor care circulă de 

pe teritoriul vamal al Regatului Unit pe teritoriul vamal al Uniunii sau viceversa, 

cu condiția ca această circulație să fi început înainte de încheierea perioadei de 

tranziție și să se încheie după această perioadă. 

În consecință, nu se vor efectua formalități vamale în perioada de tranziție, iar 

schimburile de mărfuri între Regatul Unit și Uniunea Europeană se vor considera 

livrări și achiziții intracomunitare. 

Taxe vamale 

După încheierea perioadei de tranziție, se vor aplica tarife vamale (atât timp cât 

nu se va încheia un acord de liber schimb între UE și Marea Britanie în 

următoarele 11 luni), controale și alte reglementări ce țin de exportul și importul 

bunurilor. 

Din perspectiva taxelor vamale, este imperativă planificarea operațiunilor vamale 

ce vor fi efectuate după perioada de tranziție. Spre exemplu, asigurați-vă că 

după încheierea perioadei de tranziție: 

• V-ați înregistrat la autoritățile vamale din UE în cazul companiilor care nu au 

mai efectuat operațiuni vamale până acum și au operațiuni cu Regatul Unit; 

• Aveți încheiate contracte de reprezentare în vamă (comisionari vamali) și 

aveți identificate birourile vamale prin care se vor desfășura operațiunile de 

import/export; 

• Ați identificat clasificarea tarifară a mărfurilor tranzacționate pentru a 

cunoaște din timp implicațiile vamale și ce datorie vamală trebuie plătită la 

momentul importului (taxe vamale, TVA, accize, bariere netarifare); 

• Ați stabilit originea mărfurilor importate din Regatul Unit conform regulilor 

vamale de stabilire a originii. 

TVA 

Din perspectiva TVA, livrările de bunuri între Regatul Unit și UE vor fi considerate 

exporturi și importuri după încheierea perioadei de tranziție. 

Un posibil impact imediat va fi pentru companiile britanice care au înregistrare 

directă în scopuri de TVA în România. Astfel, acestea vor trebui să-și desemneze 

în perioada următoare un reprezentat fiscal în România. În caz contrar, riscă să 

le fie anulat codul de TVA. 

Accize 

Sistemul de control al mișcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize 

(EMCS) va fi disponibil pentru produsele accizabile care circulă de pe teritoriul 

vamal al Regatului Unit pe teritoriul vamal al Uniunii sau viceversa, cu condiția 

ca această circulație să fi început înainte de încheierea perioadei de tranziție și 

să se încheie după această perioadă. 

După încheierea perioadei de tranziție, livrările de produse accizabile vor implica 

operațiuni de export și import. Astfel, mișcarea în regim suspensiv de accize de 

la locul de import în Uniunea Europeană către clienții finali implică obținerea 

autorizației de expeditor înregistrat. 
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Pe cale de consecință, părțile interesate au o perioadă scurtă de numai 11 luni în 

scopul pregătirii pentru implicațiile BREXIT. Dacă aveți relații comerciale cu 

parteneri din Marea Britanie, vă recomandăm maparea tranzacțiilor din 

perspectiva vamală și TVA pentru a asigura continuitatea operațiunilor. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 

  

 

 

Raluca Bâldea 
Director, Taxe Indirecte 
0730665295 
rbaldea@deloittece.com 

 

Vladislav Dabija 
Manager, Taxe Indirecte 
0740669334 
vdabija@deloittece.com 

 

 

Schimbarea modalității de declarare la Fondul pentru Mediu 

Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”) a anunțat pe site-ul său că din 

ianuarie 2020 operatorii economici cu obligații la Fondul pentru mediu vor putea 

depune declarațiile lunare doar în format electronic. Cu toate acestea, sistemul 

informatic nu este încă funcțional, astfel că în continuare declarațiile se depun în 

format fizic, la sediul AFM. 

În prezent nu există nicio prevedere legală care să reglementeze termenul de 

implementare pentru depunerea electronică a declarațiilor, nici dacă aceasta va 

fi unica modalitate pentru operatorii economici. Din discuțiile cu reprezentanții 

AFM, aceștia estimează că, în decurs de două luni, sistemul informatic al AFM va 

deveni funcțional.  

În acest sens, vă recomandăm să vă asigurați că îndepliniți condițiile pentru a 

putea depune declarațiile în format electronic (de ex. un cont de acces în 

sistemul informatic al AFM și deținerea unei semnături electronice calificate). 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 

 
 

Adrian Teampău  
Director, Taxe Indirecte 
+40 730 077 776 
ateampau@deloittece.com 
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Aprobarea formularului „Declarație unică privind impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice” pentru utilizare în 2020 

Au fost aprobate modelul, conținutul și modalitatea de depunere și gestionare a 

formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice”. Noul formular se depune de contribuabilii 

persoane fizice anul acesta pentru declararea veniturilor realizate pe parcursul 

anului 2019. Formularul a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 

139/2020, publicat în 23 ianuarie 2020. 

Printre principalele modificări aduse noului formular menționăm: 

 modificarea procentului din impozitul pe venit pe care contribuabilii îl pot 

redirecționa pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru 

aliniere cu modificările legislative; în anul 2018 procentele erau diferentiate 

între 2% și 3,5%, în funcție de destinație; 

 eliminarea secțiunii privind impozitul pe veniturile din jocuri de noroc pentru 

perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, întrucât începând cu data de 23 martie 

2018 veniturile din jocuri de noroc se impun numai prin reținere la sursă, 

fiind eliminată obligația declarării acestora în declarația unică; 

 introducerea a două noțiuni noi în scopul facilitării declarării veniturilor din 

transferul de monedă virtuală și a celor din cesiunea de creanțe. Astfel, în 

vederea declarării acestor venituri, în cadrul noului formular au fost introduși 

doi noi indicatori „Câștig” și „Venit impozabil”; 

 introducerea unei noi rubrici referitoare la veniturile realizate din străinătate 

care sunt scutite de impozit în România în baza unui acord internațional la 

care România este parte;  

 eliminarea bonificațiilor acordate pentru depunerea declarației prin mijloace 

electronice. Reamintim că declarația unică poate fi acum depusă atât în 

format electronic cât și în format de hârtie. 

Versiunea electronică a declarației a fost publicată pe site-ul ANAF în data de 27 

ianuarie 2020. Reamintim ca termenul pentru depunerea declarației unice este 

momentan 15 martie 2020. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raluca Bontaș 
Partner, Global Employer Services 
+40 730 077 921   
rbontas@deloittece.com 

Adrian Stoian 
Senior Manager, Global Employer Services 
+40 730 585 856   
fstoian@deloittece.com 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 

într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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