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În vederea trecerii frontierei, îi cer angajatorului 
(transportatorului) meu să obțină toate documentele 
aferente mărfurilor pe care le transport.

Site-ul autorității naționale a vămilor din Franța: 
www.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:
www.douane.gouv.fr/contact-et-assistance/etre-rappele

Pentru orice întrebare referitoare
la Brexit

Dacă aveți nevoie de informații 
suplimentare cu privire la procedurile 
vamale, puteți contacta următoarele 
autorități din Franța
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O frontieră 
inteligentă 
pentru șoferi 
bine informați

Să depășim împreună Brexit-ul

N
u aruncați pe stradă

Acest document 
este disponibil în 
alte limbi



Î n cazul unei ieșiri fără acord a  
Marii Britanii din Uniunea 
Europeană (Brexit no-deal), 

modalitățile de trecere a frontierei 
vor fi modificate în funcție de noile  
formalități vamale și controale 
ce vor fi efectuate. Astfel, cereți  

Noile demersuri
necesare pentru 
trecerea frontierei

Dacă transportați mărfuri 
destinate exportului, 
importului sau mărfuri 
plasate sub regimul de 
tranzit vamal

Dacă transportați 
produse sanitaire și 
fitosanitare (SPS)

În acest caz, veți fi supus în 
mod obligatoriu unui control 
al documentelor și eventual 
unui control fizic al mărfuri-
lor transportate

Trebuie să aveți asupra dumneavoastră 
scrisoarea de trăsură CMR, permisul 
de conducere, documentele 
vehiculului, precum și numărul de 
referință MRN (document ce conține 
un cod de bare obținut ca urmare a 
unei declarații efectuate în vamă)

angajatorului dumneavoastră să  
pregătească în avans toate 
documentele necesare pentru a evita 
orice întârziere sau blocaj în vamă 
– fie că transportați mărfuri destinate 
exportului, importului sau mărfuri 
plasate sub regimul de tranzit vamal.

Dacă transportați 
produse obținute 
din pescuit

Trebuie să aveți asupra 
dumneavoastră o autorizație 
în acest sens. De aseme-
nea, este posibil să fiți 
supus unui control în vamă

Aveți nevoie doar 
de permisul de 
conducere și de 
documentele 
vehiculului

În cazul în 
care camionul 
dumneavoastră 
este gol


