
În vederea trecerii frontierei, îi cer angajatorului 
(transportatorului sau persoanelor competente de la 
locul de încărcare a mărfurilor) meu să obțină toate 
documentele aferente mărfurilor pe care le transport.

Site-ul autorității naționale a vămilor din Franța: 
douane.gouv.fr

Serviciul de informații al autorității naționale a
vămilor Franța: 
+33 8 11 20 44 44  (0.06 €/min. + prețul apelului)

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

Pentru orice întrebare referitoare
la Brexit

Dacă aveți nevoie de informații su-
plimentare cu privire la procedurile 
vamale, puteți contacta următoarele 
autorități din Franța

1

2

www.douane.gouv.fr

Acest document este
disponibil și în alte limbi

Î n cazul unei ieșiri fără acord a Marii 
Britanii din Uniunea Europeană (Brexit 
no-deal), vă veți afla în situația în care 

va trebui să treceți o frontieră, iar formalitățile 
vamale pe care le veți efectua vor trebui să 
fie valide.
 
Așadar, în acest pliant regăsiți un recapitulativ 
al procedurilor și al documentelor pe care 
trebuie să le aveți asupra dumneavoastră 
astfel încât să evitați orice situație care v-ar 
putea împiedica să treceți frontiera.
 
Știm că mărfurile și timpul dumneavoastră 
sunt prețioase. Astfel, pentru a înlătura orice 
impediment, e recomandată anticiparea 
tuturor procedurilor vamale.

Să depășim împreună Brexit-ul

Luați-vă toate măsurile 
necesare pentru a trecere 
frontiera

Importul 
sau exportul 
post-Brexit



Import
Dețineți documente de origine 
vamală care conțin un cod de bare?

Dețineți documente de origine
vamală care conțin un cod de bare?

Da

Scanați 
documentul

Nu

DaNu

Nu

* carnet Transporturi Internaționale Rutiere/Admitere Temporară de Mărfuri       
** serviciul însărcinat cu controlul produselor de origine veterinară și

fitosanitarăt

Prestați servicii poștale sau ca-
mionul dumneavoastră este gol?

Procedurile vamale trebuie 
efectuate pentru a vă putea 
continua drumul.

Export

Drum bun!Drum bun!

Procedurile vamale 
trebuie efectuate 
pentru a vă putea 
continua drumul.

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Da

* carnet Transporturi Internaționale Rutiere/Admitere 
Temporară de Mărfuri

Camionul dumneavostră 
este gol?

Ați efectuat alte
formalități vamale?

Transportați produse obținute din pescuit
Nu uitați să vă prezentați la SIVEP

Transportați mărfuri de origine sanitară, 
veterinară sau fitosanitară?
Nu uitați să vă prezentați la SIVEP**

Vă aflați sub regimul TIR/ATA*

Nu uitați să vă prezentați la unul din agenții vamali
TIR
ATA

TIR
ATA

Linia verde  

în cazul în care ies direct pe autostradă 
și nu trebuie să mă prezint niciunui 
agent vamal – toate formalitățile vamale 
sunt efectuate și nu mă aflu în nicio si-
tuație care impune un control vamal.

Linia portocalie 

în cazul în care mă aflu sub regimurile 
TIR/ATA, SPS*, transport produse obți-
nute din perscuit, trebuie să fiu supus 
unui control specific sau formalitățile 
vamale nu sunt valide.

TIR
ATA

* mărfuri sanitare, veterinare și fitosanitare

Direcția spre care să vă 
îndreptați dacă transportați 
mărfuri destinate importului

Pentru un camion care prestează servicii 
poștale

Pentru un camion care deține carnetul 
TIR/ATA*

Pentru un camion care transportă mărfuri 
a căror valoare indicată pe factură este 
inferioară a 1 000 €


