MY BREXIT

ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН
АВТОМОБИЛ, КАКВО ЩЕ СЕ
ПРОМЕНИ ЗА МЕН?

Société d’Exploitation des Ports du Détroit
24 boulevard des Alliés - CS 30283 - 62105 Calais Cedex - www.portboulognecalais.fr

ЕКСПОРТ
CALAIS

БЕЗ МОЯ НОМЕР MRN

не мога да вляза в пристанището
не мога да се натоваря на кораба

DOVER

За да се натоваря, трябва да представя

МОЯ НОМЕР MRN

(френски митнически декларации)

OU

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОД РЕЖИМ
TIR / ATA

отивам на паркинг 03
срещу моя товарен офис

ИЗЧАКВАМ ИЗВЪН ПРИСТАНИЩЕТО

O3

работодателят ми да предприеме
необходимите постъпки пред митнически
агент (RDE)

FREE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

мога да се натоваря

ИМОРТ

НА БОРДА НА ФЕРИБОТА
ПРОВЕРЯВАМ МИТНИЧЕСКИЯ СТАТУС
НА МОЯ ТОВАР

на интернет страницата
https://customs.calais-port.fr

или на екраните
на зоните,
предназначени за
шофьорите

FREE

DOVER

CALAIS

ЗЕЛЕН
СТАТУС

ОРАНЖЕВ СТАТУС
МИТНИЦИ

ОРАНЖЕВ
СТАТУС SIVEP
ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА ПОД
РЕЖИМ

МОРСКИ
ПРОДУКТИ

TIR / ATA

обаждам се на своя работодател
или на митническия агент (RDE)

обаждам се на своя работодател
или на митническия агент (RDE)
Отивам направо на предназначените
за това паркинги

мога да напусна
пристанището веднага след
слизането от ферибота

O1

отивам направо при

O2

SIVEP de BOULOGNE-SUR-MER
105 rue Constantine
отворено от 5 до 13
часа (френско време)
в извън работно време, позвънявам на
+33 07 62 67 74 12
преди да отида там

следвам инструкциите на RDE,
за да напусна SIVEP

изчаквам в камиона си
изчаквам уреждането на статуса си на
предназначените за това паркинги като
редовно проверявам интернет страницата

O1

O2

мога да напусна пристанището, когато
статусът ми стане зелен

явявам се в приемното
митническо бюро
O2

следвам инструкциите на митницата или
на RDE за да напусна пристанището

изчаквам уреждането на статуса
ми на предназначения за това
паркинг

O3

следвам инструкциите на митницата или
на RDE за да напусна пристанището

A16
A26

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FREE
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работодателят ми да предприеме
необходимите постъпки пред митнически
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