
CALAIS 

DOVER

MY EASY BREXIT

PENTRU ÎMBARCAREA ÎN PORTUL CALAIS,
TREBUIE SĂ PREZINT:

referințe vamale

SUNT ȘOFER DE CAMION, 
CE SE VA SCHIMBA PENTRU MINE?

SAU

Mă prezint la biroul Transport 
de marfă al companiei mele

Cu începere de la 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, ceea 
ce va duce la instaurarea unei frontiere vamale. Portul Calais devine punctul de intrare 
și de ieșire a mărfurilor din UE, iar asta va schimba modul în care treceți prin port.

Prezint carnetul pentru ștampilare 
(de către Vamă)

documentele
obișnuite ale mărfurilor

(CMR, cod ONU, ...)

dacă tranzitul este CTC

SAU

PRINTED ON RECYCLED PAPER • DO NOT LITTER

Cum
 descarc

aplicația w
eb?

1.M
ergeți pe

brow
serul telefonului

portabil la adresa
m

.portboulognecalais.fr
sau scanați codul Q

R

2.U
rm

ați procedura
pentru a instala aplicația
w

eb pe ecranul de intrare

SAU

EXPORT
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CALAIS 

DOVER

Calais port

LA BORDUL
FERIBIOTULUI
CONSULT STATUTUL VAMAL
AL ÎNCĂRCĂTURII MELE:

LA DEBARCARE,
 ÎN FUNCȚIE DE STATUTUL MEU

PENTRU ÎMBARCAREA 
ÎN PORTUL DOVER,
TREBUIE SĂ PREZINT:

STATUT
VERDE

STATUT PORTOCALIU
ÎN VAMĂ

STATUT PORTOCALIU 
SIVEP

pe ecranele din
spațiile dedicate 

conducătorilor auto

Pot părăsi portul imediat
după debarcarea de pe feribot

Staționez în parcarea din zona de 
control

Îmi anunț sosirea pe aplicația web*
*vezi pe verso

Mă prezint direct în parcarea din zona 
de control

Mă prezint la biroul de primire al Vămii

Aștept autorizația pentru a părăsi portul Și aștept în camionul meu instrucțiuni
de la RDE pentru a părăsi portul

Aștept autorizația RDE pentru a părăsi SIVEP

PENTRU ÎNCĂRCĂTURILE COMPUSE 
DIN PRODUSE ALE MĂRII

Părăsesc portul și mă prezint direct la:

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine

24/24 - 7/7

+33 (0)7 62 67 74 12 

documentele obișnuite ale
mărfurilor (CMR, cod ONU, ...)

s a u

Aștept în camionul meu, în parcarea din 
zona de control, modificarea în verde a stării 
mele. Consult cu regularitate aplicația web*

Pot părăsi portul atunci
când statutul meu devine verde

Îmi sun angajatorul
sau declarantul vamal (RDE)

VEHICUL SUB REGIM

agenții portului Calais vor fi 
prezenți 24/7 în 
PARCĂRILE 

 pentru a vă informa și a vă 
orienta

s a u dacă tranzitul 
este CTC

certificate sanitare

 Dacă transport

consultând aplicația web*
m.portboulognecalais.fr

*vezi pe verso
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