
Import
sau export
după Brexit

Mă pregătesc cât mai bine 
pentru trecerea frontierei
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C onducători auto, Marea Britanie 
a ieşit din Uniunea Europeană 
la 1 februarie 2020. Până la 31 

decembrie 2020, nu se schimbă nimic 
pentru dvs. Începând cu 1 ianuarie 2021, va 
trebui să treceţi frontiera  şi să prezentaţi 
formalităţi vamale valabile. 
 
Pregătiţi-vă pentru această schimbare. 
Anticipaţi viitoarele formalităţi vamale 
pentru a evita orice blocare şi a fluidiza 
traficul la trecerea frontierei.
 
Iată o prezentare a diferitelor situaţii de 
trecere a frontierei între Franţa şi Marea 
Britanie începând cu 1 ianuarie 2021.

Să trecem peste Brexit împreună!

Acest document este disponibil şi 
în alte limbi

Solicit de la angajatorul meu (de la 
transportator sau de la locul de încărcare 
a mărfii) documentele obligatorii cu privire 
la mărfurile pe care le transport pentru a 
traversa frontiera.

•	 Site-ul web al Vămii franceze : 
www.douane.gouv.fr

•	 Informaţii Vamă Servicii :  
+33 8 11 20 44 44 (0,06 euro / minut + 
costul apelului)

•	 Formular de contact : 
www.douane.gouv.fr/contact-et-
assistance/etre-rappele

Contacte utile şi link-uri pentru 
orice întrebare cu privire la Brexit



Importul
Aveţi documente  vamale cu 
cod de bare ?

Aveţi documente  vamale cu 
cod de bare ?

Da

Scanaţi 
documentul

Nu

DaNu

Nu

* carnet de tranzit Internaţional Rutier / Viză de intrare Temporară      
** Serviciul de Inspecţie Veterinară şi Fitosanitară

Transportaţi coletărie poştală 
sau nu sunteţi încărcat?

Trebuie să îndepliniţi formalităţile va-
male pe lângă vama franceză înainte de 
vă continua drumul

Export

Drum bun!Drum bun!

Pentru un camion cu coletărie poştală

Pentru un camion cu carnet TIR/ATA

Pentru un camion care transportă mărfuri a 
căror valoare facturată nu depăşeşte 1000 
de euro

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Da

* carnet Tranzit Internaţional Rutier / Viză de intrare Temporară

Sunteţi fără încărcătură?

Aţi efectuat alte formalităţi 
vamale?

Dacă transportaţi produse provenind 
din pescuit

Nu uitaţi să vă prezentaţi la SIVEP**

Dacă transportaţi mărfuri sanitare, 
veterinare sau fitosanitare

Va trebui să vă prezentaţi la SIVEP**

Dacă sunteţi în regim TIR / ATA*

Nu uitaţi să vă prezentaţi în faţa unui funcţionar vamal

Pe ce culoar vă înscrieţi la sosi-
rea pe teritoriul francez?

Culoarul verde

Intru direct pe autostradă deoarece am 
efectuat toate formalităţile vamale şi nu voi 
fi supus unui control vamal nici unui control 
SIVEP.

Culoarul portocaliu

Trebuie să mă prezint obligatoriu la vamă 
(sunt în regim TIR/ATA sau formalităţile mele 
vamale nu sunt valabile sau încărcătura mea a fost 
selectată pentru a fi controlată)  sau la SIVEP 
(transport de mărfuri SPS* sau de produse provenind 
din pescuit).

* mărfuri supuse reglementărilor sanitare şi fitosanitare

Trebuie să îndepliniţi 
formalităţile vamale pentru 
a vă continua drumul

TIR
ATA

TIR
ATA

TIR
ATA


