MY EASY BREXIT
BU BENİM İÇİN NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

İnternet
uygulamasını
yüklemek için
ne gerekir?

1. Cep telefonunuzun
tarayıcısından
m.portboulognecalais.fr
adresine gidin veya QR
kodunu tarayın

2. İnternet uygulamasını
kurmak için karşılama
ekranındaki talimatları
izleyin

AĞIR YÜK ŞOFÖRÜYÜM,

EXPORT

IMPORT

EXPORT

1 Ocak 2021’den itibaren Birleşik Krallık, bir gümrük sınırının oluşmasına neden olacak
biçimde Avrupa Birliği’nden çıkacak. Calais Limanı AB ile ticaretin giriş ve çıkış noktası
haline geliyor ve bu da limandan geçiş alışkanlıklarınızı değiştirecek.

CALAIS

CALAIS LİMANINA ÇIKMAK
İÇİN GÖSTERMEM GEREKENLER:

soğuk depolama alanı

VEYA

hayvan merkezi

gümrük belgeleri
VEYA
VEYA

her zamanki
ticari belgeler
(CMR, code ONU...)

şirketimin nakliye bürosuna
giderim

CTC geçiyorsa

gümrük turuncu
SIVEP turuncu

(PO1 ve PO2’de durmayacak)

hayvan merkezi

(eskort eşliğinde)

TIR / ATA

biniş rotası

(değişim yok)

TIR / ATA

(belgeyi damgalamak için)

RDE / Commis

(bildirilmeyen)

belgemi damgalatırım
(Gümrük tarafından)

DOVER
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Taşıyorsam

DOUVRES
LİMANINA ÇIKMAK

VEYA

İÇİN GÖSTERMEM GEREKENLER:

her zamanki ticari belgeler
(CMR, code ONU)

V E YA

CTC geçiyorsa

İnternet uygulaması*
m.portboulognecalais.fr ‘ye bakarak

veya

FERİBOTUN ÜZERİNDE

sağlık belgeleri

*devamı arkada

YÜKÜMÜN GÜMRÜK DURUMUNU SORARIM:
şoförlere ayrılan
ekran üzerinde
Calais port

KARAYA ÇIKARMADA
DURUMUMA BAĞLI OLARAK :

DURUM
YEŞİL

GÜMRÜK DURUMU
TURUNCU

İşverenimi arar veya bunu gümrüğe
(temsilci) bildiririm
DENİZ ÜRÜNLERİNDEN OLUŞAN
YÜKLER İÇİN

SIVEP TURUNCU
DURUM

PO3 park alanına park ederim
DÜZENLEMESİNE TABİ ARAÇLAR

doğrudan PO3 park
alanlarına giderim

limandan ayrılır ve doğrudan
şuraya giderim:

CALAIS

SIVEP

feribot karaya çıkarıldığında
limandan ayrılabilirim

BOULOGNE-SUR-MER
105 rue Constantine
05.00-13.00 arası açık
(Fransa saati)

PO1 veya PO2 park alanlarında kamyonumun
içinde beklerim düzenli olarak internet
uygulamasına* bakarım
Gümrük karşılama bürosuna giderim

internet uygulaması* üzerinden gelişimi
bildiririm *devamı arkada

limandan ayrılma iznini beklerim

ve limandan ayrılmak
için kamyonumun içinde gümrük
temsilcisinin talimatlarını beklerim

açık olduğu bu saatler dışında gitmeden
önce +33 (0)7 62 67 74 12’i ararım

Calais limanı yetkilileri size
bilgi vermek ve yönlendirmek
için 7/24 PO1, PO2 VE
PO3 PARK alanlarında
olacaktır

SIVEP’ten ayrılmak için gümrük
temsilcinin iznini beklerim

durumum yeşile dönünce limandan
ayrılabilirim

