
 

 

Subiectul e-mailului: Transportatori din UE: Sunteți pregătiți pentru modificările de la 
frontiera dintre Marea Britanie și UE?  
 
Stimate client, 
  
Vă rugăm să citiți acest e-mail despre noile cerințe pentru transportatorii care transportă 
mărfuri înspre și dinspre Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara Galilor).  
 
Acesta vizează: 

1. Modificări importante de la 1 octombrie 2021 
2. De ce trebuie să vă înregistrați la Serviciul de transport rutier de mărfuri (GVMS)  
3. Actualizări privind controalele pentru importurile EU-GB de la 1 ianuarie 2022 
4. De unde se pot obţine informaţii suplimentare? 

 
1. Modificări importante de la 1 octombrie 2021 

Dacă sunteți transportator de mărfuri între Marea Britanie (GB) și UE, de la 1 octombrie 
2021 va trebui să faceți următoarele:  
 

 Să furnizați autorităților vamale din Marea Britanie informații privind siguranța 
și securitatea pentru toate bunurile pe care le transportați în UE din Marea 
Britanie. Majoritatea mărfurilor vor fi deja acoperite de o declarație completă de 
export care conține informații despre siguranță și securitate. Dacă acestea nu sunt 
acoperite, sau dacă transportați paleți, containere sau vehicule goale în temeiul unui 
contract de transport, va trebui să trimiteți o Declarație de ieșire (EXS) separată. Este 
posibil să fiți amânat la frontieră și să nu puteți călători dacă nu ați trimis informații de 
siguranță și securitate. Puteți afla cum și când depuneți o declarație EXS  pe  site-
ul GOV.UK.  

 

 Să aveți un pașaport valabil (dacă sunteți cetățean al UE, al Spațiului Economic 
European sau al cetățeniei elvețiene) pentru a călători în Marea Britanie. 
Cardurile de identitate nu vor mai fi acceptate ca document de călătorie valabil - nu 
veți putea folosi unul pentru a intra în Marea Britanie. Dacă nu aveți pașaport, vi se 
poate refuza intrarea în Marea Britanie. Găsiți mai multe informații și excepții pe 
GOV.UK. 
 

2. De ce trebuie să vă înregistrați la Serviciul de transport rutier de mărfuri (GVMS)  

 
Controalele vamale complete pentru exporturile din Marea Britanie către UE sunt deja în 
vigoare, iar guvernul britanic a confirmat că controalele complete vor fi introduse conform 
planificării pentru toate importurile din UE în Marea Britanie de la 1 ianuarie 2022. Aceasta 
înseamnă că de la 1 ianuarie, sistemul IT al Serviciului de Transport Rutier de Mărfuri 
(GVMS) va fi utilizat în unele porturi din Marea Britanie pentru a trece toate mărfurile 
transportate între Marea Britanie și UE prin vamă.  
 
De la 1 ianuarie, dacă transportați mărfuri printr-un port din Marea Britanie care utilizează 
GVMS, trebuie să utilizați acest serviciu. Dacă nu sunteți înregistrat pentru GVMS:  

 nu veți putea să treceți mărfurile prin vamă; și 

 nu veți avea voie să treceți granița.   
 
Până la 31 decembrie 2021, trebuie să utilizați GVMS numai dacă transportați mărfuri în 
Marea Britanie din UE în temeiul Convenției de tranzit comun (CTC sau Transit).  
 

https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008


 

 

Chiar dacă nu este încă nevoie, ar trebui totuși să vă înregistrați pentru GVMS  acum, 
pentru a fi pregătit pentru noile cerințe de la 1 ianuarie 2022.  
  
Porturile care folosesc GVMS pentru a controla mărfurile vor avea nevoie ca referințele 
declarației pre-depuse să fie corelate într-o singură referință, numită Referință pentru 
transport de mărfuri (GMR).  Va trebui să prezentați un GMR valid transportatorului pentru 
înregistrare.  
 
Dacă sunteți șoferul care transportă mărfurile, de obicei creați singur un GMR. Cu toate 
acestea, poate fi realizat de o terță parte - de exemplu, managerul dvs. de transportat, sau 
agentul vamal al comerciantului sau expeditorul de mărfuri. Trebuie să creați un singur 
GMR per vehicul. În calitate de șofer, trebuie să vă asigurați că aveți GMR împreună cu 
toate informațiile vamale și documentele necesare pentru ruta pe care intenționați să o 
utilizați, înainte de a ajunge la frontieră.  
 
3. Actualizări privind controalele pentru importurile EU-GB de la 1 ianuarie 2022 

 
Guvernul Regatului Unit a stabilit un nou calendar practic pentru introducerea controalelor 
complete la import pentru mărfurile care sunt aduse în Marea Britanie din UE.  

 
Declarațiile vamale complete și controalele vamale pentru mărfurile mutate din UE în Marea 
Britanie vor fi încă introduse conform planificării de la 1 ianuarie, ceea ce înseamnă că:  
 
De la 1 ianuarie 2022:  

 companiile nu vor putea întârzia efectuarea declarațiilor de import. Dacă transportați 
mărfuri din UE utilizând porturi care operează modelul de pre-depunere sau Serviciul 
de Transport Rutier de Mărfuri (GVMS), afacerea pentru care transportați mărfuri va 
trebui să facă declarații complete de import înainte de a ajunge la frontiera britanică.  
 

 toate locațiile de frontieră vor trebui să înceapă să controleze mărfurile. Aceasta 
înseamnă că nu veți putea trece prin port cu mărfuri, cu excepția cazului în care 
acestea au primit aprobare de trecere prin vamă. 
  

Cu toate acestea, Declarațiile de siguranță și securitate (ENS) pentru mărfurile 
transportate din UE în Marea Britanie vor fi necesare acum de la 1 iulie 2022, în loc de 
1 ianuarie.  

Există alte modificări legate de necesitatea certificatelor și verificărilor pentru animalele vii și 
produsele agroalimentare. Puteți găsi mai multe informații despre modificări pe site-ul 
web GOV.UK   
  
4. De unde se pot obţine informaţii suplimentare? 

 Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre aceste noi cerințe, puteți să: 

 Vorbiți cu un consilier care utilizează funcția de chat live pe site-ul de transport 
maritim al guvernului britanic. Serviciul de chat live este disponibil în cinci limbi: 
engleză, română, poloneză, bulgară și maghiară.  

 Citiți Manualul transportatorului elaborat de guvernul Regatului Unit (disponibil în 
mai multe limbi) care oferă cele mai recente îndrumări despre toți pașii pe care 
trebuie să îi urmați pentru a transporta mărfuri între Marea Britanie și UE. 

  
Cu respect, 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008


 

 

 
Guvernul Regatului Unit  
  
 


