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MY EASY BREXIT

A CALAIS KIKÖTŐBEN VALÓ BEHAJÓZÁSKOR
BE KELL MUTATNOM:

Vámhivatkozások

KAMIONSOFŐR VAGYOK,
MILYEN VÁLTOZÁS FOG ÉRINTENI ENGEM?

VAGY

A cégem fuvarirodájába 
megyek

2021. január 1-től az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ami vámhatár 
létrehozásához vezet. Calais kikötője az EU áruk be- és kilépési pontjává válik, és ez 
megváltoztatja a kikötőn való szokásos áthaladását.

Lebélyegeztetem a
menetlevelemet (a vámnál)

Szokásos árukísérő 
dokumentumok
(CMR, UN-szám)

ha CTC tranzit
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Calais port

A KOMP FEDÉLZETÉN
ELOLVASOM A RAKOMÁNYOM
VÁMKEZELÉSI ÁLLAPOTÁT: 

KISZÁLLÁSKOR,
AZ ÁLLAPOTTÓL FÜGGŐEN:

A DOVERI KIKÖTŐBEN 
VALÓ BEHAJÓZÁSKOR
BE KELL MUTATNOM:

ZÖLD
ÁLLAPOT

NARANCSSÁRGA
VÁMKEZELÉSI ÁLLAPOT

NARANCSSÁRGA
SIVEP ÁLLAPOT

a járművezetőknek 
szánt helyeken lévő 

képernyőkön

Elhagyhatom a kikötőt,
amint lehajtottam a kompról

Az ellenőrzési zóna parkolójában 
parkolok

Jelzem az érkezésemet a
webalkalmazáson* keresztül

*lásd a hátoldalon

Megvárom az engedélyt
a kikötő elhagyására

Várom a kamionban a vámképviselő
utasítását, hogy elhagyhatom a kikötőt

Megvárom a vámképviselő engedélyét,
mielőtt elhagyom a SIVEP-et

TENGERI EREDETŰ TERMÉKEKBŐL 
ÁLLÓ RAKOMÁNY ESETÉN

Elhagyom a kikötőt és közvetlenül
az alábbi helyre megyek:

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine

24/24 - 7/7

+33 (0)7 62 67 74 12 

szokásos árukísérő dokumentumok 
(CMR, UN-szám)

v a g y

Az ellenőrző zóna parkolójában 
várakozom a járművemben, hogy zöldre 

változzon a státuszom. Rendszeresen 
megnézem a webalkalmazást*

Amikor az állapotom zöldre változik,
elhagyhatom a kikötőt

Hívom a munkaadómat vagy a
vámképviselőt (RDE)

JÁRMŰ, AMELYRE

Calais kikötő dolgozói a hét 
minden napján 24/24 
órában jelen lesznek a 

PARKOLÓKBAN, hogy 
információkat és útmutatást 

nyújtsanak
Önnek

v a g y ha CTC tranzit egészségügyi tanúsítvány

 Ha a következő árukat szállítom

az m.portboulognecalais.fr 
webalkalmazás* megtekintésével

*lásd
a hátoldalon

VAGY
IMPORT

P

PRENDSZER VONATKOZIK

Egyenesen az ellenőrző zóna 
parkolójába megyek

P

Elmegyek a vámhatóság 
irodájába 




