
Jak być gotowym do przejazdu 
przez granicę brytyjską

Zwracam się do pracodawcy (do przewoźnika lub w 
punkcie załadunku towaru) o uzyskanie dokumentów 
obowiązkowych do przewozu towarów przez granicę 
brytyjską.

Portal francuskiego urzędu celnego:
douane.gouv.fr

Serwis informacji celnej: 
+33 8 11 20 44 44  (0,06 EUR/min + cena rozmowy)

Formularz kontaktowy: 
douane.gouv.fr/contact-et-assistance/etre-rappele

Użyteczne kontakty i linki do wyjaśnień 
w sprawach Brexitu

Więcej informacji o nowych procedu-
rach granicznych możesz uzyskać we 
Francji w następujący sposób
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www.douane.gouv.fr

Ten dokument dostępny jest
w różnych językach

K ierowco ! Jeżeli Wielka Brytania 
wyjdzie z Unii Europejskiej bez 
porozumienia regulującego za-

sady wyjścia (wariant «no deal»), będziesz 
musiał na granicy przedstawić dowody, 
że przepisowo załatwiłeś formalności celne.
 
Razem przygotujmy się na różne ewen-
tualności i postarajmy się przewidzieć 
niespodziewane sytuacje. Poniżej znajd-
ziesz najważniejsze informacje, abyś mógł 
wcześniej przygotować się i wiedział,  
jakich dokumentów będziesz potrzebował  
na granicy.
 
Wiemy, że Twój towar i czas są cenne. 
Postarajmy się więc razem z wyprzedze-
niem zadbać o procedury, żeby wszystkim 
oszczędzić zatorów i opóźnień na granicy.

Brexitu uczymy się razem

Import
i eksport
po Brexicie



Import
Czy masz dokumenty celne
z kodami paskowymi?

Czy masz dokumenty celne
z kodami paskowymi?

Tak

Zeskanuj
dokument

Nie

TakNie

Nie

* karnet na międzynarodowy tranzytowy przewóz drogowy — 
karnet na krótkotrwały pobyt       

** oddział kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych

Czy wieziesz pocztę lub 
jedziesz pustym wozem?

Jeżeli chcesz jechać dalej,
musisz załatwić formalności
celne.

Eksport

Szerokiej drogi !Szerokiej drogi !

Wieziesz pocztę

Posiadasz karnet TIR lub ATA*

Wieziesz towar o wartości na kwotę 
poniżej 1 000 EUR wg faktur 

Jeżeli chcesz 
jechać dalej, 
musisz załatwić 
formalności celne.

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

* karnet na międzynarodowy tranzytowy przewóz drogowy —
karnet na krótkotrwały pobyt

Jedziesz pustym wozem?

Czy załatwiłeś inne
formalności celne?

Przewozisz produkty rybołówstwa
Pamiętaj o zgłoszeniu ich w SIVEP

Przewozisz towar sanitarny, weterynaryjny 
lub fitosanitarny
Pamiętaj o zgłoszeniu go w SIVEP**

Posiadasz karnet TIR lub ATA*

Pamiętaj o zgłoszeniu go celnikom
TIR
ATA

TIR
ATA

Którym pasem wyjeżdżam 
z Wielkiej Brytanii?

Zielonym  

Jeżeli zjeżdżam bezpośrednio z 
autostrady, a nie muszę zgłaszać się 
do celnika, bo załatwiłem wszystkie 
formalności celne, a nie należę do 
żadnej z kategorii, dla których przepisy 
przewidują obowiązkową kontrolę.

Pomarańczowym  

Jeżeli muszę zgłosić karnet TIR lub ATA, 
towar kategorii SPS*, produkty rybołóws-
twa, podlegam specjalnej kontroli lub 
nie załatwiłem przepisowo formalności 
celnych.

TIR
ATA

* towar sanitarny, weterynaryjny lub fitosanitarny


