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IAU CUNOȘTINȚĂ DE REGIMUL MEU VAMAL

COMPLETEZ CÂMPURILE
«PLACĂ DE ÎNMATRICULARE FAȚĂ» 

ȘI REGIMUL MEU VAMAL APARE

REGIM PORTOCALIU
Trebuie să mă conformez unor controale 
vamale sau veterinare și fitosanitare înainte 
de a părăsi portul

REGIM VERDE
pot părăsi portul

Fie prin scanarea codului 2D Fie prin consultarea paginii de web
la adresa: 

https://customs.calais-port.fr

FREE

Société d’Exploitation des Ports du Détroit
24 boulevard des Alliés - CS 30283 - 62105 Calais Cedex  - FRANCE

www.portboulognecalais.fr
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 REGIMUL MEU VAMAL

CE TREBUIE SĂ FAC ?
Sunt în regulă,
pot părăsi portul imediat după debarcare.*
*Atenție: pentru mărfurile sub statut TIR sau ATA, trebuie să mi se ștampileze carnetul (vamă).

DE CE?
 1 - Nu am declarația vamală
 2 - SAU sunt în așteptarea regularizării administrative
 3 - SAU sunt supus unei inspecții a încărcăturii mele  
 4 - SAU sunt în așteptarea validării declarației mele de import

CE TREBUIE SĂ FAC ?
La debarcarea de pe feribot voi staționa în parcarea prevăzută pentru așteptare,
voi urmări săgețile indicatoare

În orice situație, imediat după debarcare voi contacta
de îndată declarantul meu vamal

DE CE?
Trebuie să mă supun controlului documentelor și de identitate a mărfurilor

CE TREBUIE SĂ FAC ?
La debarcarea de pe feribot, mă prezint direct la biroul de primire al serviciilor 
de control veterinar și fitosanitar fără a mai trece prin parcarea prevăzută pentru 
așteptare. Urmăresc săgețile indicatoare.

Dacă trebuie să mă supun unei inspecții a încărcătorii după ieșirea de la 
controlul documentelor, iau imediat legătura cu declarantul meu vamal. 

REGIMUL MEU ESTE VERDE

STATUT PORTOCALIU «controale veterinare și fitosanitare»

STATUT PORTOCALIU «vamă»

ATENȚIE: Nu pot părăsi portul atâta timp cât regimul meu vamal nu a trecut pe VERDE

3
REGIM VERDE

TIR / ATA autostrăzi A16 / A26

STATUT PORTOCALIU CONTROALE VETERINARE ȘI FITOSANITARE

Birouri de primire

STATUT PORTOCALIU «VAMĂ»

Parcare de așteptare a 
regularizării vamale Birouri de vamă Comisionar în vamă 

(dacă este necesar)
Parcare de așteptare a inspecției 
vamale a încărcăturii


