
BREXIT I CIRCULACIO DE BENS ENTRE LA UE I EL REGNE UNIT 

El dia 1 de Gener de 2021, el període de transició perquè el Regne Unit abandoni la UE s’haurà 

exhaurit i una sèrie de canvis  en el comerç de bens s’implementaran d’immediat: 

- Tot i que s’acabés arribant a un acord de “ 0 aranzels” entre ambdós territoris,  les 

mercaderies entrant a o sortint del Regne Unit hauran de ser despatxades a la 

importació  en la duana de la UE  i complir amb les formalitats administratives que això 

comporta. 

- A més la UE aplicarà a les mercaderies provenint del Regne Unit els mateixos controls 

administratius que aplica a els bens que arriben de tercers països  motiu pel qual és del 

tot previsible que els terminis de lliurament entre ambdós països  s’ allarguin. 

- Les empreses que vulguin operar amb el Regne Unit (export o import) hauran 

d’inscriure’s  al Economic Operators Registration and Identification (EORI) i rebre un 

número que així ho acrediti. Els números expedits pel Regne Unit abans del 1/1/2021 

deixaran de tenir validesa a partir d’aquesta data. Aquestes empreses  també podran 

optar per operar a través d’un representant de duanes que compti amb aquest numero 

de registre. 

- Qualsevol autorització econòmica d’operador o altre autorització de qualsevol tipus 

expedida pel Regne Unit abans del 1/1/2021 deixarà de tenir validesa en la UE a partir 

d’aquesta data. 

- Encara no s’han concretat possibles aranzels ni s’ha definit la normativa del IVA a aplicar 

a les empreses exportadores a i importadores del Regne Unit a partir del 1/1/2021 però,  

en qualsevol cas,  serà obligatori l’acreditació de  l’origen de les mercaderies per optar 

a qualsevol benefici aranzelari. Els bens importats del Regne Unit que no puguin 

acreditar aquest origen seran rebutjats o tractats com a mercaderia de països tercers. 

- Els importadors de la UE hauran de satisfer L’ IVA a la duana abans de retirar cap 

mercaderia amb procedència del Regne Unit. 

-  La UE aplicarà impostos especials a la importació  d’ articles tals com l’ alcohol,  el tabac, 

etc, procedents del Regne Unit. Aquests impostos hauran de ser satisfets per 

l’importador. La UE es reserva la possibilitat d’aplicar, a més,  mesures anti dumping, 

mesures compensatòries etc.,  

- A partir de 1 de Gener de 2021 la UE i el Regne Unit comptaran amb dos marcs legals 

diferents: qualsevol producte importat  procedent del Regne Unit haurà de complir amb  

la normativa, especialment la de salut i seguretat, les homologacions i els standards de 

qualitat de la UE i a l’inrevés 

- Qualsevol certificat o autorització expedit pel Regne Unit deixarà de tenir validesa a la 

UE a partir del 01/01/2021. Això implica, per exemple, que un model de vehicle aprovat 

al Regne Unit no es podrà  continuar comercialitzant  a la UE. Aquesta circumstància  

afectarà sense dubte  a diversos sectors com el de tecnologia sanitària, el de la 

maquinària, el del material de protecció, el dels materials de construcció.. que no es 

podran continuar venent en el mercat de la UE fins a obtenir noves autoritzacions 

expedides per organismes de la UE. 

- Si es necessari inscriure un producte en les bases de dades de la UE, aquest tràmit haurà 

de ser realitzat per un importador establert  a la Unió o un representant autoritzat 

d’aquest importador. 

- Quan la legislació de la Unió estableixi com a  requisit la obligatorietat de comptar amb 

establiment propi a la UE per determinats operadors econòmics o altres persones 

físiques o jurídiques qualsevol establiment al Regne Unit deixarà de ser reconegut com 



un establiment autoritzat per operar a la UE per la qual cosa l’empresa afectada  s’haurà 

de reubicar a la UE o anomenar un interlocutor vàlid que haurà d’estar ubicat a la UE. 

- Les marques o etiquetatge de productes que s’estiguin comercialitzant a la UE i hagin 

estat expedides, validades o autoritzades per organismes del Regne Unit o facin 

referència a aquests ( com importadors o distribuïdors, per exemple)  deixaran de 

complir els requisits l'etiquetatge de la Unió i no es podran comercialitzar en el territori 

de la mateixa. 

- Finalment, les normes de la Unió que prohibeixen o restringeixen determinades 

importacions / exportacions de mercaderies per raons polítiques, de protecció de la 

salut, la seguretat i el medi ambient s’aplicaran també a qualsevol producte fabricat al 

Regne Unit que vulgui ser introduït a la UE, com si de qualsevol país tercer es tractés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


