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Către,
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BACAU
Domnului - Liviu Alexandru MIROSEANU - Prefect
Adresa: str. Marasesti, nr. 2-4, Bacau - România

Stimate doamne / stimați domni,
Referitor la solicitarea Dvs., prin adresa nr. 3.686/14.01.2020 privitor la
impactul BREXIT asupra întreprinzătorilor romani, va facem cunoscute
următoarele:
La data de 29 martie 2017, ca urmare a rezultatului unui referendum
desfășurat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) și
a deciziei sale suverane de a părăsi Uniunea Europeană, Regatul Unit și-a
notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană („Uniunea”) și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) în conformitate cu
articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), care se aplică
Euratom în temeiul articolului 106a din Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”).
Dorind să stabilească condițiile de retragere a Marii Britanii din Uniune și
Euratom, ținând seama de cadrul relațiilor lor viitoare, luând act de orientările
din 29 aprilie și 15 decembrie 2017 și din 23 martie 2018 furnizate de Consiliul
European, Uniunea urma să încheie acordul de stabilire a condițiilor pentru
retragerea a Marii Britanii din Uniune și din Euratom.
Ambele părți au fost hotarate să asigure o retragere ordonată prin diverse
dispoziții de separare, cu scopul de a preveni perturbările și de a oferi securitate
juridică cetățenilor și operatorilor economici, fără a exclude posibilitatea ca
dispozițiile de separare relevante să fie înlocuite de acordul (acordurile) privind
relațiile viitoare.
Atât Uniunea, cât și Marea Britanie au interesul de a stabili o perioadă de
tranziție sau de punere în aplicare în decursul căreia dreptul Uniunii, inclusiv
acordurile internaționale, ar trebui să se aplice Marii Britanii.

în contextul persistentei unei incertitudini privind deznodământul
procesului de retragere a Marii Britanii din UE, în cadrul autorității vamale s-au

făcut analize și pregătiri pentru orice scenariu posibil, inclusiv retragerea fără un
acord, la 31.01.2020 (scenariul NO-deal).
în acest sens, având în vedere și scenariul NO-deal, s-au făcut și în cadrul
autorității vamale, identificări ale posibilelor implicații la nivel intern pentru
adaptarea la contextul post-BREXIT (ex: adaptarea legislației naționale,
suplimentarea resurselor umane, logistica prelucrare declarații vamale, logistica
control vamal, operare sisteme IT, adaptarea sistemelor informatice, etc.), în
vederea limitării impactului negativ al unui astfel de scenariu asupra cetățenilor
și mediului de afaceri.

***

Referitor la implicarea și activitatea Biroului Vamal de Interior Bacau,
facem mențiunea ca autoritatea vamala romana, are în domeniul de competenta
și atribuții o componenta pur vamala (operațiuni vamale de import, export,
tranzit comunitar, protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor
membre ale acesteia, protejarea Uniunii de comerțul inechitabil și ilegal și
încurajarea activităților economice legitime, garantarea securității și siguranței
Uniunii și a rezidenților acesteia, protecția mediului, în cooperare strânsă cu alte
autorități, dacă este cazul, menținerea unui echilibru adecvat între controalele
vamale și facilitarea comerțului legitim), dar și partial o componenta fiscala, ce
se refera la deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor supuse
accizelor armonizate (taxe speciale percepute direct sau indirect asupra
consumului de alcool și băuturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice).
Ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana începând cu data
de 01.02.2020, conform ultimelor evoluții ale procesului BREXIT, facem
următoarele mențiuni clarificatoare:
în conformitate cu acordul de retragere UK-UE, pe durata perioadei de
tranziție (pana la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire pentru o
perioada de 1 an sau 2 ani), Marea Britanie va aplica legislația vamala și
fiscala unionala în vigoare.
în consecința, pe relația comerciala duntre RO-UK, nu se vor derula
formalități vamale, iar sistemele informatice specifice autorității vamale, vor fi
utilizate în continuare pana la incheierea perioadei de tranziție.
După incheierea perioadei de tranziție (cel puțin de la 01.01.2021), ca
urmare a aplicării Acordului de retragere a UK din Uniunea Europeana, toate
schimburile comerciale dintre UK și RO vor fi pocesate ca operațiuni vamale
(specifice tarilor terte UE), supunandu-se legislației vamale în vigoare și vor
surveni modificări atât în ceea ce privește procesele vamale, aferente circulației

mărfurilor, cât și autorizațiilor cu problematica vamala eliberate de către
autoritatea vamala romana.

Cu aceeași data (cel puțin de la 01.01.2021), în domeniul accizelor
actualele declarații privind mișcările intra-UE (implicit RO-UK) cu mărfuri în
regim suspensiv de accize, vor fi inlocuite cu declarații vamale de import
export.
Firmele înregistrate în UK nu vor mai putea beneficia de suspendări
tarifare autonome și contingente tarifare, ce conferă anumite preferințe
comerciale (reduceri de taxe vamale) la importul anumitor mărfuri.

Având în vedere societățile comerciale care au desfasurat tranzacții
comerciale de achiziții / livrări intracomunitare pe relația RO-UK-RO
(nominalizate conform Intrastat, atașate prezentei), corelat și cu volumul de
activitate al operațiunilor de import-export pe relația Marea Britanie, anterior
integrării României la Comunitatea Europeana (01.01.2007),
din analiza
efectuata nu se pot identifica probleme concrete specifice, care sa poată genera
măsuri cuantificabile necesare în vederea pregătirii autorității vamale romane
(particular Biroul vamal de Interior Bacau), pentru prelucrarea operațiunilor
vamale aferente operațiunilor de comerț exterior.
Ca măsura asiguratorie, corelat și cu alte sectoare de activitate în care se
constata o creștere a volumului de activități specifice, Biroul vamal Bacau a
solicitat structurilor ierarhice superioare, studierea posibilității angajarii a unui
nou lucrator vamal (practic completarea organigramei, care la data prezentei
este incompleta, avand un post neocupat).
Având în vedere discuțiile la nivel central, privind posibila reorganizare în
viitorul apropiat a administrației fiscale, nu avem la aceasta data un răspuns
referitor la aspectul expus.
Anumite aspecte de disconfort operațional, în privința calatorilor, vor fi în
cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Bacau, dar acesta este un birou
vamal distinct, de sine stătător, care va avea în vedere luarea masurilor și
asigurarea propriei activități vamale.

Firme cu sediul social în jud. Bacau, tranzacții de introduceri din U.K. in
perioada ian-oct. 2019, declarate conform sistemului statistic Intrastat.

Denumire

Obiect principal de activitate

1 SC A-E ELECTRONICS SA

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2 SCAEROSTARSA

Fabricarea de aeronave si nave spațiale

3 SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA

Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare

4 SC AGRITIM SRL

Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si
tirniturilor

5 SC AGROAMAT COM SRL

Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

6 SC AROMA RISE SA

Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

7 SC BAHLOGIST1C SRL

Lucrări de pregătire a terenului

8 SCBARLETASRL

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie
si carton

9 SC BECOMAGRI SRL

Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

10 SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

11 SC CODANI IMPEX SRL

Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele, în
magazine specializate

12 SC DABACCO SRL

Comerț cu ridicata nespecializat

13 SCDYPETYSRL

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

14 SC ELBICOMSRL

Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

15 SC ELMET INTERNATIONAL SRL

Operațiuni de mecanica generala

16 SC ERGIO-PRODSRL

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru
construcții

17 SC ESTRADE DISTRIBUTION SRL

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

18 SC EUROPRODSA

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

19 SC GM LED TECHNICS SRL

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

20 SC KAMAN METALS TRADING SRL

Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

21 SC LA MAISON SRL

Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a art. de iluminat

22 SC LORIMAX 2000 IMPEX SRL

Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si
software-ului

23 SC LUX-ARTIM SRL

Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

24 SC MIRFO SRL

Intermedieri în comerțul cu produse diverse

25 SC NOVO SELL SRL

Comerț cu ridicata nespecializat

26 SC PAULISTA IMPEX SRL

Fabricarea biscuiților si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si a
produselor conservate de pățise

27 SC PESCADO GRUP SRL

Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si molustelor

28 SC PSAPET-PROD-COM SRL

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a
elementelor mecanice de transmisie

29 SC REBTICSRL

Intermedieri în comerțul cu mașini, ech. industriale, nave,

30 SC RHINO SAFETY SRL

diWfcu ridicata al îmbrăcămintei si încălțămintei

31 SC ROMANIAN SELF SERVICE SRL

Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

32 SCSCORZASRL

Intermedieri în comerțul cu produse diverse

33 SC SIMBA INVEST SRL

Comerț cu ridicata al băuturilor

34 SCSIMBA.CO IMPORT SRL

Comerț cu ridicata al băuturilor

35 SC SOLERS SRL

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

36 SC SPLENDID-SERVICE SRL

Fabricarea ehipamentelor de ventilație si frigorifice

37 SC UNILEM SRL

Taierea si rindeluirea lemnului

38 SC UNILIFTSERVSRL

Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioșcurilor si piețelor
întreținerea si repararea autovehiculelor

39 SC VECTOR CUSTOM & SERVICE SRL
40 SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru
motoare de autovehicule

41 SSAB PROJECT SRL

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din
sticla si a celor pentru vopsit,

Firme cu sediul social in jud. Bacau, tranzacții de expedieri spre UK in perioada
ian-oct. 2019, declarate conform sistemului statistic Intrastat.
Denumire

Obiect principal activitate

1

HS BACO PANELS SRL

Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

2

SC A-E ELECTRONICS SA

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

3

SC AEROSTARSA

Fabricarea de aeronave si nave spațiale

4

SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA

Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare

5

SC AGROINDUSTRIALA SA

Hoteluri si alte facilitați de cazare similare

6

SC ANCA-ROM SRL

7

SC BARLETASRL

8

SC BUNGHEZ PRODCOMSRL

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de
îmbrăcăminte
Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor
din hârtie si carton
Fabricarea produselor din carne

9

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

10

SC CROCO SRL

11

SC ECOSILVA PROD COM SERV SRL

12

SC ELMET INTERNATIONAL SRL

Fabricarea biscuiților si piscoturilor; fabricarea
prăjiturilor si a produselor conservate de pățise
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor
din pluta, paie si din alte materiale vege
Operațiuni de mecanica generala

13

SC ERGIO-PROD SRL

14

SC EUROPROD SA

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie,
pentru construcții
Fabricarea produselor din carne

15

SC FREDI SRL

Fabricarea articolelor din sticla

16

SC GENED SRL

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

17

SC LORIMAX 2000 IMPEX SRL

18

SC MATIAS SRL

19

SC MOTORSTAR SRL

Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice si software- ului
Fabricarea biscuiților si piscoturilor; fabricarea
prăjiturilor si a produselor conservate de pățise
Fabricarea de aeronave si nave spațiale

20

SC PAMBAC SA

Fabricarea produselor de morarit

21

SC PESCADO GRUP SRL

22

SC REDO GROUP SRL

Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si
molustelor
Comerț cu ridicata nespecializat

23

SC RHINO WORK SRL

Fabricarea încălțămintei

24

SC RO-LION FOODS SRL

Fabricarea produselor din carne

25

SC SALBAC SA

Fabricarea produselor din carne

26

SC SHUTTERS FACTORY SRL

27

SC SOLERS SRL

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie,
pentru construcții
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

28

SCSTEBRADSRL

Fabricarea de mobila n.c.a.

29

SC SUDOMETAL SRL

Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

30

SC TARGET PLUS SRL

31

SC UNILEM SRL

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
băuturi si tutun
Taierea si rindeluirea lemnului

32

SC UNIPROD MANAGEMENT SRL

33

SC UNITAPE PROD SRL

34

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

35

SC WOODGRAD SRL

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor
din pluta, paie si din alte materiale vege
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din
material plastic
Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si
pentru motoare de autovehicule
Fabricarea de mobila n.c.a.

