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DOVER

MY EASY BREXIT

KAD ĮVAŽIUOTI Į KELTĄ KALĖS UOSTE,
AŠ TURIU PATEIKTI :

muitinės nuorodos

ESU SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS,
KAS PASIKEIS MANO ATŽVILGIU ?

ARBA

prisistatau į mano
kompanijos Fret biurą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinės Karalystės išstos iš Europos Sąjungos, dėl ko bus 
sukurta muito siena. Kalės uostas tampa ES prekių įvežimo ir išvežimo tašku ir tai pakeis 
jūsų nusistovėjusius tranzito įpročius per uostą. 

pateikiu knygelę (muitinei) 
užantspaudavimui

įprastiniai
prekių dokumentai
(CMR, ONU kodą...)

jei CTC tranzitas

ARBA
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CALAIS 

DOVER

Calais port

KELTE
PASITIKSLINU MANO KROVINIO
MUITINĖS STATUSĄ :

IŠVAŽIUOJANT IŠ KELTO,
PRIKLAUSOMAI NUO MANO STATUSO :

KAD ĮVAŽIUOTI Į
KELTĄ DOVERIO OUSTE,
AŠ TURIU PATEIKTI :

ŽALIAS
STATUSAS

MUITINĖS STATUSAS
ORANŽINIS

STATUSAS
ORANŽINIS SIVEP

ekranuose
vairuotojams

skirtose erdvėse 

galiu išvykti iš uosto iš karto
išvažiavus iš kelto

Parkuojuosi kontrolės zonos aikštelėje

perspėju apie mano atvykimą web app*
*žiūrėti kitoje pusėje

Einu tiesiai į kontrolės zonos 
automobilių stovėjimo aikštelę

prisistatau į muitinės priimamąjį 

laukiu leidimo išvykti iš uosto
laukiu savo sunkvežimyje instrukcijų
iš registruoto muitinės atstovo dėl

išvykimo iš uosto
laukiu leidimo iš RDE, kad išvykti iš SIVEP

KROVINIAMS SUDARYTIEMS IŠ 
JŪRINĖS KILMĖS PRODUKTŲ

išvažiuoju iš uosto ir
prisistatau tiesiai į :

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine

24/24 - 7/7

+33 (0)7 62 67 74 12 

įprastiniai prekių dokumentai
(CMR, ONU kodą...)

a r b a

Laukiu savo sunkvežimyje kontrolės zonos 
stovėjimo aikštelėje, kol mano statusas taps 

žalias. Reguliariai naudojuosi žiniatinklio 
programėle*

galiu išvykti iš uosto, kai mano statusas
pasikeičia į žalią šviesą

paskambinu savo darbdaviui arba
registruotam muitinės atstovui (RDE)

TRANSPORTO PRIEMONĖ SU REŽIMU

Kalės uosto darbuotojai dirbs 
kiekvieną dieną, visą parą, 

AIKŠTELĖSE
, kad suteiktų jums 
informacijos ir jus

orientuotų  

a r b a jei CTC tranzitas sanitariniai sertifikatai

 Jeigu aš transportuoju

pasitikslinant Web app*
m.portboulognecalais.fr

* žiūrėti
kitoje pusėje
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