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1.1 Cerințe de documente pentru 
conducătorul auto și operatorul
din UE

Nu există cerințe de documente suplimentare pentru 
vehicul și conducătorul auto pentru transportatorii din 
UE și conducătorii auto din UE care intră în Regatul 
Unit. Cu toate acestea, există cerințe vamale și de 
frontieră suplimentare (etapele 2-8).

1.2 Cerințe de documente pentru 
conducătorul auto și operatorul din 
Regatul Unit

Conducătorii auto din Regatul Unit trebuie să dețină 
aceeași documentație pentru vehicul și conducătorul 
auto ca și înainte. În plus:

• pașapoartele din Regatul Unit trebuie să �e valabile 
pentru cel puțin șase luni

• în cazul în care conduceți în sau prin Franța, Italia 
sau Cipru, obțineți un permis internațional de 
conducere (IDP) de la un o�ciu poștal din Regatul 
Unit. În alte țări, un permis IDP nu este necesar atât 
timp cât conducătorul auto deține un permis în 
format de card cu fotogra�e

• în cazul în care conducătorul auto deține un permis 
pe hârtie de tip vechi, veri�cați site-ul web GOV.UK 
pentru cerințe

• în cazul în care remorcați o remorcă, asigurați-vă că 
aceasta a fost înregistrată separat, iar plăcuțele de 
înregistrare sunt a�șate

• conducătorii auto pentru toate tipurile de vehicule 
din Regatul Unit care călătoresc spre UE au nevoie 
de o carte verde care să prezinte dovezi de asigurare 

Dacă nu sunteți sigur ce documentație
trebuie să dețineți, consultați
administratorul dvs. de transport.
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Cerințe suplimentare în funcție de 
natura loturilor
Dacă mărfurile necesită veri�cări suplimentare, 
conducătorului auto i se vor oferi instrucțiuni 
pentru a merge la punctul de intrare corespunzător 
pentru inspecție (de exemplu, la un punct de inspecție 
de frontieră (BIP)).

• numărul de înregistrare și identi�care a operatorului 
economic (EORI) din Regatul Unit dacă mărfurile 
utilizează procedura simpli�cată tranzitorie (TSP), 
procedura pentru mărfuri standard; sau

• documentul de însoțire a tranzitului (TAD) sau un 
număr de referință local (LRN) pentru a colecta 
documentul de însoțire a tranzitului (TAD) de la un 
birou de plecare. Un număr de înregistrare și 
identi�care a operatorului economic (EORI) din 
Regatul Unit sub procedura simpli�cată tranzitorie 
(TSP) sau un număr de referință al circulației (MRN)
a declarației în procedurile de import din Regatul Unit 
va �, de asemenea, necesar pentru aceste deplasări la 
�nalul călătoriei de tranzit; sau

• carnet ATA; sau

• carnet TIR
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Colectarea mărfurilor și documente în 
legătură cu mărfurile
Conducătorul auto trebuie să colecteze apoi mărfurile și 
documentațiile conform instrucțiunilor exportatorului din 
UE.
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După părăsirea portului din Regatul 
Unit
În cazul în care mărfurile sunt atașate la un număr 
de referință al circulației (MRN) pentru o declarație 
de import din Regatul Unit, conducătorul auto 
trebuie să comunice sosirea la companie imediat 
ce este în siguranță, astfel încât să poată informa 
importatorul care poate completa cerințele 
declarației.

În cazul în care mărfurile utilizează procedura de 
tranzit sau Carnet TIR și nu se îndreaptă către un 
destinatar autorizat sau un alt teritoriu vamal, 
mărfurile trebuie transportate la un birou de 
destinație.

În cazul în care mărfurile călătoresc sub Carnetul 
ATA, trebuie preluate cu carnetul pentru ștampilare 
în conformitate cu procesele locale.

În funcție de mărfuri, acest lucru poate � veri�cat la: 

• Posturi de inspecție de frontieră din Regatul 
Unit (BIP)

• Punct de intrare desemnat în Regatul Unit (DPE)

• Locul primei sosiri (PoFA) pentru vegetale și 
produse vegetale originare dintr-o țară din afara 
UE.
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Pregătirea pentru cerințele de export 
vamale ale UE
Încheiați formalitățile la portul de ieșire din UE. Acest 
lucru va include prezentarea oricărui carnet cu 
documente pentru ștampilare.

Conducătorii auto trebuie să se asigure că sunt 
familiarizați și au dovezi necesare pentru a îndeplini 
procesele din portul de ieșire din UE.
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Înregistrarea conducătorului auto
Conducătorul auto se poate înregistra acum pentru 
îmbarcare.
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La vama din Regatul Unit 
Fiți pregătit să prezentați dovezi din care să reiasă 
că au fost îndeplinite criteriile de la pasul 2 în 
legătură cu Forța de frontieră, dacă au fost 
solicitate.

Nu este necesar să vă opriți la sosire pentru a 
efectua procedurile vamale. Forța de frontieră va 
opri camioanele numai pe baza informațiilor de 
risc, pentru contrabandă sau infracțiuni de 
securitate. Un o�țer al Forței de frontieră va instrui 
conducătorul auto să se oprească în aceste cazuri.

Produse provenite din țările UE supuse 
controalelor sanitare și �tosanitare

Majoritatea produselor de origine animală și 
vegetală din UE nu vor � considerate cu risc ridicat, 
prin urmare, acestea pot intra în Regatul Unit în 
mod liber, fără cerințe suplimentare.

Produse provenite din țări din afara UE supuse 
controalelor sanitare și �tosanitare

Anumite produse de origine animală și vegetală 
provenind din țări din afara UE care tranzitează prin 
UE înainte de a intra în Regatul Unit vor trebui să intre 
în Regatul Unit prin puncte de intrare speci�ce.

Comerciantul, transportatorul și conducătorul auto 
trebuie să se asigure că punctul de intrare din Regatul 
Unit va putea veri�ca mărfurile care sunt transportate. 
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valabilă pe toată durata călătoriei. Pentru un vehicul 
de remorcare și o remorcă sunt necesare cărți verzi 
separate 

• autocolantele GB trebuie să �e a�șate pe partea
din spate a tuturor vehiculelor și remorcilor

• pentru unele călătorii, va � nevoie de un permis 
pentru Conferința europeană a miniștrilor 
Transporturilor (ECMT) care necesită certi�cate
de conformitate, un certi�cat de inspecție tehnică 
periodică, un jurnal de bord și plăcuțe 
re�ectorizante.

Pregătirea pentru cerințele vamale de 
import din Regatul Unit 
Conducătorii auto trebuie să primească con�rmarea 
comerciantului exportator că formalitățile de export
ale UE au fost îndeplinite și să obțină copii ale tuturor 
documentațiilor necesare, astfel încât să poată trece
prin vama UE la frontieră. Aceasta va consta probabil 
într-o declarație de export sau într-un carnet.

Înainte de a ajunge la frontiera UE-Regatul Unit, 
conducătorul auto trebuie să se asigure că deține
o notă CMR și unul dintre următoarele documente 
pentru �ecare lot pe care îl transportă:

• numărul de referință al circulației/master (MRN) 
(cunoscut, de asemenea, ca număr de intrare)
pentru o declarație de import din Regatul Unit.

— transportatorul sau conducătorul auto trebuie
să furnizeze importatorului din Regatul Unit 
detalii despre numărul de înregistrare al 
vehiculului/remorcii, dacă nu a fost deja furnizat

— în cazul în care livrați mărfuri accizabile către un 
antrepozit accizabil din Regatul Unit, asigurați-vă
că dețineți o copie a documentului administrativ 
electronic (eAD), un document comercial care 
conține codul de referință administrativ (ARC)
sau o declarație vamală depusă în prealabil, inclusiv 
detaliile unei garanții adecvate de deplasare
a accizelor până la ieșirea din portul din Regatul
Unit; sau
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Veri�cați modi�cările de la conducătorul
auto, vehicul, documente de marfă și vamă, la

871 2 3 4

1.1

1.2
ÎNREGISTRARE SOSIRIANTREPOZIT

Ce trebuie să facă conducătorii auto transportatori pentru deplasarea
mărfurilor în locațiile roll-on, roll-o� (RORO): din UE spre Regatul Unit
(exclusiv Irlanda de Nord).
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Debarcarea în portul din UE
Dacă se debarcă în Franța, conducătorul auto trebuie 
să consulte ecranele de informații pentru noti�carea 
benzii de culoare verde sau portocalie. Culoarea 
verde înseamnă că nu sunt necesare veri�cări, iar 
culoarea portocalie înseamnă că sunt necesare 
veri�cări. Este obligatoriu să respectați aceste 
instrucțiuni, iar dacă nerespectarea acestora va
� considerată fraudă.

Pentru toate celelalte porturi din UE, conducătorului 
auto i se poate cere să prezinte mărfurile și o declarație 
de import din UE, să prezinte TAD-ul unei deplasări în 
baza CTC sau să dețină un carnet ATA/TIR ștampilat. 
Veri�cați cerințele pentru portul în care intrați.

Mărfurile pot pleca acum din portul de sosire din UE.

După părăsirea portului din UE
În cazul în care mărfurile se a�ă încă în tranzit și 
utilizează procedura Carnet TIR sau de tranzit și nu se 
îndreaptă către un destinatar autorizat sau un alt 
teritoriu vamal, mărfurile trebuie transportate la un 
birou de destinație. Biroul de destinație nu poate � în 
același stat membru al UE ca și locul în care mărfurile 
ajung prima dată în UE.

Noti�cați importatorul că mărfurile au sosit și furnizați 
comerciantului carnete ștampilate și copii ale altor 
documente.

Urmați indicațiile
Urmați indicațiile Forței de frontieră la punctul de 
ieșire din Regatul Unit, dacă vi se recomandă sau 
urmați orice alte indicații pe care le primiți la bordul 
feribotului în timpul traversării.

Colectarea mărfurilor
Transportatorul colectează mărfuri conform 
instrucțiunilor exportatorului și furnizează detalii 
despre numărul de înregistrare al 
vehiculului/remorcii, dacă nu au fost deja 
furnizate. Conducătorul auto continuă apoi 
conform instrucțiunilor transportatorului.

Veri�cări suplimentare
Transportatorul plani�că o rută care va utiliza un punct 
de intrare corespunzător în cazul în care mărfurile 
necesită veri�cări (de exemplu, pentru un BIP).

Conducătorii auto trebuie să se asigure că orice 
documentație necesară este furnizată de exportator.

Animale și produse de origine animală
Atunci când transportă animale sau produse de 
origine animală din Regatul Unit spre UE, 
conducătorul auto trebuie să veri�ce dacă ruta îi va 
permite veri�carea expediției la postul de inspecție de 
frontieră (BIP) corespunzător în prima țară din UE în 
care ajunge. Comerciantul va trebui, de asemenea, să 
con�rme agentului de import cu sediul în UE că 
agentul de import cu sediul în UE a comunicat 
postului de inspecție de frontieră (BIP) corespunzător 
despre sosirea expediției cu cel puțin 24 de ore înainte 
de sosirea prevăzută.

Conducătorul auto trebuie să dețină o copie �zică
a �ecărui certi�cat sanitar de export (EHC) pentru 
expedierea acestora. Este posibil ca certi�catele de 
sănătate pentru export (EHC) să �e veri�cate la postul 
de inspecție de frontieră (BIP) din UE.

Atunci când transportă animale vii în UE, conducătorii 
auto vor avea nevoie de documentație suplimentară, 
întrucât UE nu va mai accepta versiuni ale acestor 
documente emise de Regatul Unit după Brexit.

Documentele necesare sunt disponibile de la 
departamentul guvernamental corespunzător și 
includ:

• o autorizație de transport

• un certi�cat de competență

• un certi�cat de omologare a vehiculului

• un jurnal de călătorie (după caz)

Formalități vamale
Conducătorii auto trebuie să primească con�rmarea 
faptului că comerciantul importator a îndeplinit 
formalitățile de import ale UE și să obțină copii ale tuturor 
numerelor de referință și documentației necesare pentru 
a trece prin vămile UE la frontieră.

Conducătorul auto trebuie să primească con�rmarea de la 
comerciantul exportator că formalitățile de export din 
Regatul Unit au fost �nalizate și trebuie să primească o 
scrisoare de transport rutier internațional (CMR). Cu toate 
acestea, nu este necesar să vă opriți la sosirea la frontiera 
Regatului Unit pentru a efectua procedurile vamale din 
Regatul Unit. Forța de frontieră poate opri unele 
camioane pentru controale bazate pe informații. Un o�țer 
al Forței de frontieră va instrui conducătorul auto să se 
oprească în aceste cazuri.

În cazul în care mărfurile au fost colectate dintr-un 
antrepozit accizabil, aceasta va include o copie a 
documentului administrativ electronic (eAD), 
documentația comercială care menționează clar codul de 
referință administrativ (ARC), un formular W8 pe hârtie 
sau o copie a declarației vamale. În cazul în care 
comerciantul a�rmă că mărfurile trebuie prezentate în 
scopuri de export, puneți mărfurile la dispoziția Forței de 
frontieră din Regatul Unit la un birou vamal.

În cazul în care mărfurile se deplasează în conformitate cu 
Convenția privind tranzitul comun (CTC), conducătorul auto 
trebuie să:

• primească documentul de însoțire a tranzitului 
(TAD) care a fost eliberat la procedurile de 
tranzit sau

• autocolantele GB trebuie să �e a�șate pe partea 
din spate a tuturor vehiculelor și remorcilor

• pentru unele călătorii, va � nevoie de un permis 
pentru Conferința europeană a miniștrilor 
Transporturilor (ECMT) care necesită certi�cate de 
conformitate, un certi�cat de inspecție tehnică 
periodică, un jurnal de bord și plăcuțe 
re�ectorizante.

• să obțină un număr de referință local (LRN) sau 
documentul de însoțire a tranzitului (TAD) care
nu a fost eliberat la procedura de tranzit, apoi 
prezentați mărfurile la un birou de plecare pentru 
a da numărul de referință local (LRN) sau 
documentul de însoțire a tranzitului (TAD) Forței 
de frontieră din Regatul Unit. Aceștia vor oferi 
conducătorului auto un document de însoțire
a tranzitului (TAD) în cazul în care nu a primit
deja unul

În cazul în care mărfurile se deplasează pe baza 
Carnetului ATA, conducătorul auto trebuie să:

• obțină documentul carnet ATA

• ducă mărfurile și carnetul la un birou de plecare și 
să le prezinte Forței de frontieră din Regatul Unit

În cazul în care mărfurile se deplasează pe baza 
Convenției rutiere internaționale de transport (TIR), 
conducătorul auto trebuie să:

• obțină documentul carnet TIR

• ducă mărfurile și carnetul la un birou de plecare și 
să le prezinte Forței de frontieră din Regatul Unit

Vehiculul care deplasează mărfurile trebuie să dețină, 
de asemenea, un certi�cat de omologare al unui 
vehicul rutier pentru transportul mărfurilor sub sigiliul 
vamal.

Este, de asemenea, important să se asigure că există 
modalități de declarare a mărfurilor către sistemul de 
tranzit al UE la frontiera UE.

În cazul în care mărfurile se deplasează în condițiile 
prealabile ale documentației de vămuire din Franța în 
cadrul sistemului Douanes Smart Border, conducătorii 
auto vor trebui să primească numere MRN franceze de 
la birou.

Înregistrarea în port
Pentru mărfuri care se deplasează numai în Franța: 
înainte de înregistrare, în cazul în care 
transportatorul are mai multe MRN-uri, site-ul web 
francez de frontieră inteligentă trebuie utilizat 
pentru a combina acestea într-un singur MRN 
pregătit de scanare la înregistrarea în portul din 
Regatul Unit sau la terminalul Eurotunnel.

Conducătorul auto veri�că acum îmbarcarea.
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3 CITES
Transportul speciilor de animale sau de plante pe cale 
de dispariție sau protejate în conformitate cu 
Convenția privind comerțul internațional cu specii de 
faună și �oră sălbatică pe cale de dispariție (CITES) se 
poate efectua numai prin punctele de intrare 
desemnate. Comercianții trebuie să se asigure că ruta 
lor încorporează aceste puncte de intrare, dacă este 
necesar. Informații actualizate despre aceste puncte 
de intrare pot � găsite pe site-ul GOV.UK.
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1.1 Cerințe de documente pentru 
conducătorul auto și operatorul 
din UE

Nu există cerințe de documente suplimentare 
pentru vehicul și conducătorul auto pentru 
conducătorii auto transportatori din UE care intră
în Regatul Unit. Cu toate acestea, există cerințe 
vamale și de frontieră suplimentare (etapele 2-8).

1.2 Cerințe de documente pentru 
conducătorul auto și operatorul 
din Regatul Unit

Conducătorii auto trebuie să dețină aceeași 
documentație pentru vehicul și conducătorul auto
ca și înainte. În plus:

• pașapoartele din Regatul Unit trebuie să �e 
valabile pentru cel puțin șase luni

• în cazul în care conduceți în sau prin Franța, Italia 
sau Cipru, obțineți un permis internațional de 
conducere (IDP) de la un o�ciu poștal din Regatul 
Unit. În alte țări, un permis IDP nu este necesar 
atât timp cât conducătorul auto deține un permis 
în format de card cu fotogra�e

• în cazul în care conducătorul auto deține un 
permis pe hârtie de tip vechi, veri�cați site-ul web 
GOV.UK pentru cerințe

• în cazul în care remorcați o remorcă, asigurați-vă 
că aceasta a fost înregistrată separat, iar plăcuțele 
de înregistrare sunt a�șate

• conducătorii auto pentru toate tipurile de 
vehicule din Regatul Unit care călătoresc spre UE 
au nevoie de o carte verde care să prezinte dovezi 
de asigurare valabilă pe toată durata călătoriei. 
Pentru un vehicul de remorcare și o remorcă sunt 
necesare cărți verzi separate
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PLECĂRI SOSIRIANTREPOZIT ÎNREGISTRARE

Ce trebuie să facă conducătorii auto transportatori pentru deplasarea 
mărfurilor în locațiile roll-on, roll-o� (RORO): din Regatul Unit spre UE 
(exclusiv Irlanda de Nord). 

85 6 72 43

Anterior călătoriei de la sediu (înainte de a părăsi Regatul Unit)  Punctul de înregistrare din
portul Regatului Unit

Ante-plecarea și plecarea
din Regatul Unit

Punctul de înregistrare la
sosirea în portul din UE

Servicii de vămuire post UE
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1.1

1.2

Nicio verificare

Verificări solicitate


