MY EASY BREXIT
КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ЗА МЕН?

За да свалите уеб
приложението?

1. въведете в
навигацията на Вашия
мобилен телефон адреса
m.portboulognecalais.fr
или сканирайте Вашия
QR код

2. Следвайте
процедурата, за да
инсталирате уеб
приложението на
началния екран

АЗ СЪМ ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН КАМИОН,

EXPORT

IMPORT

EXPORT

Считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще напусне Европейския
съюз, което ще доведе до установяване на митническа граница. Пристанище
Кале става входна и изходна точка за стоки от ЕС и това ще промени начина, по
който преминавате през пристанището.

CALAIS

ЗА ДА СЕ КАЧА НА ФЕРИБОТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ
КАЛЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ:

студена зона

ИЛИ

станция за животни

митнически референции
ИЛИ
ИЛИ

обичайните
документи за стоките
(CMR, код ONU…)

отивам в товарния офис на
моята компания

в случай на
транзит CTC

оранжев митница

оранжев SIVEP

(не спирайте на РО1 и РО2)

станция за животни

(под ескорт)

TIR / ATA

маршрут качване на ферибот

(без промяна)

TIR / ATA

(за подпечатване на книжката)

превозни средства без декларация

RDE / Commis (тежкотоварни

книжката ми се подпечатва
(от митницата)

DOVER
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IMPORT

DOVER

1
2
3

Ако превозвам

ЗА ДА СЕ КАЧА НА ФЕРИБОТ
ОТ ПРИСТАНИЩЕ ДУВЪР

ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ:

ИЛИ

обичайните документи за стоките
(CMR, код ONU…)

ПРИ СЛИЗАНЕТО
ОТ ФЕРИБОТА,

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТУСА МИ:

ЗЕЛЕН
СТАТУС

в случай на
транзит CTC

здравни сертификати

проверявайки уеб приложението*
m.portboulognecalais.fr

или

НА БОРДА НА ФЕРИБОТА
ПРОВЕРЯВАМ МИТНИЧЕСКИЯ СТАТУС
НА МОЯ ТОВАР:

ИЛИ

*виж на гърба

на екраните в
пространствата,
предназначени за
шофьорите

Calais port

ОРАНЖЕВ СТАТУС
МИТНИЦА

обаждам се на работодателя си или на
митническия декларатор (RDE)
ЗА ТОВАРИ, СЪСТАВЕНИ
ОТ МОРСКИ ПРОДУКТИ

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОД РЕЖИМ

ОРАНЖЕВ СТАТУС
SIVEP

паркирам на паркинг РО3

отивам направо
на паркинг РО3

напускам пристанището и
отивам направо в:

CALAIS

SIVEP

мога да напусна пристанището
веднага след слизането от ферибота

BOULOGNE-SUR-MER
105 rue Constantine
отворено от 5 до 13 часа
(френско време)

изчаквам в камиона си на паркинги
PO1 или PO2 редовно проверявам уеб
приложението*
отивам в митническата приемна

посочвам пристигането си в уеб
приложението* *виж на гърба

изчаквам разрешение, за да напусна
пристанището

и изчаквам в камиона си инструкциите на
митническия представител, за да напусна
пристанището

извън това работно време,
позвънявам на +33 (0)7 62 67 74 12
преди да отида там

служители на пристанище
Кале ще бъдат 24/7 на

ПАРКИНГИ РО1 РО2
РО3, за да Ви предоставят

информация и да Ви
ориентират

изчаквам разрешението на RDE,
за да напусна SIVEP

мога да напусна пристанището,
когато статусът ми премине в зелен цвят

