
LUCRÂND ÎMPREUNĂ CU DFDS
Asigurarea fluidității pentru tine și afacerea ta

SORTIE / EXIT

DOUANES / CUSTOMS
ZOLL

Este foarte important să căutați numărul de 
înmatriculare a vehiculului dvs. , afișat pe ecranul 
Vămii, situat în salonul șoferului de marfă de pe 
navă.

Acest ecran vă va afișa starea dvs. vamală, care vă 
va informa ce culoar trebuie să utilizați la debarcare.

Dacă un cerc verde este afișat lângă numărul de 
înmatriculare a vehiculului dvs., urmat de cuvântul 
„ieșire”, puteți urma marcajele de drum verde și 
indicatoarele pentru ieșire.

Dacă este afișat un cerc portocaliu și cuvântul 
„vamă", trebuie să urmați marcajele rutiere 
portocalii și indicatoarele pentru „vamă”.

Dacă este afișat un cerc portocaliu cu un centru 
alb și cu literele "SPS/SIVEP", urmați marcajele 
rutiere portocalii până când veți vedea 
indicatoarele pentru "CONTROL FITOSANITAR".

SANITARY-PHYTO
CONTROLS

Ghid de la 31 octombrie 2019
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru: https://www.dfds.com/en/about/insights/

brexit

Documente vamale și de marfă (pentru vehicule încărcate)
(pentru a fi prezentat la check-in)
• documentație vamală pentru marfa pe care o transportați (aceasta trebuie 

să aibă numărul de referință a mișcării (MRN))
• documentație suplimentară va fi solicitată dacă transportați bunuri 

periculoase și/sau alte produse animale/plante controlate
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https://www.dfds.com/en/about/insights/brexit


Lista de verificare a documentației
Ghid pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru Brexit

Mai jos sunt câteva dintre documentele de care aveți nevoie pentru a fi 
expedia din Marea Britanie în Europa. * 

Documente șofer
• pașaport (trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni)
• permis de conducere internațional (acest lucru este 

necesar în Franța, Italia și Cipru)
• certificat șofer de competență profesională (CPC)
• card tahograf șofer
• Permis ECMT (doar șoferii din Marea Britanie. 99% din 

călătorii nu vor avea nevoie până la 31 decembrie 2019)

Documentele vehiculului
• jurnal vehicul
• carte verde de asigurare auto (numai pentru șoferii din Marea Britanie)
• autocolant GB pe vehicul și remorcă (numai pentru șoferii din Marea 

Britanie)

Ghid de la 31 octombrie 2019
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru: https://www.dfds.com/en/about/insights/

brexit

* cu excepția pașaportului, aceste documente nu sunt solicitate sau 
reglementate de DFDS.
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Link-uri utile
https://www.gov.uk/brexit
https://brexit.gouv.fr

Vă puteți înregistra la vamă, pentru aplicația MULTIPLE MRN 
LOGISTIQUE, la următorul link :
https://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer

Vom putea scana MRN-urile din documentele dumneavoastră 
de marfă sau de pe dispozitivul dvs. mobil. Rețineți, pentru 
documente sanitare și fitosanitare, va trebui să prezentați 
documentele originale controlului francez.
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