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Водачи, Обединеното кралство излезе 
от Европейския съюз на 1 февруари 
2020. До 31 декември 2020 за вас не 

се променя нищо. След 1 януари 2021 ще 
преминавате през граница и е  необходимо 
митническите формалности да са изпълнени.
 
Подгответе се за тази промяна. Пригответе 
се за бъдещите митнически формалности, 
за да избегнете блокиране на границата и да 
улесните преминаването си.
 
Тук са представени различни ситуации, 
свързани с преминаването на границата 
между Франция и Обединеното кралство след 
1 януари 2021.

Да преминем заедно през Брекзит !
Документът е наличен на 
други езици

Да поискам от моя работодател (от превозвача 
или от мястото на товарене на стоката) да получи 
задължителните документи за преминаване на 
границата с превозваните стоки.
•	 Сайт	на	Френските	митници	:		

www.douane.gouv.fr
•	 Infos	Douane	Service	:  

+33 8 11 20 44 44 (0,06€ /минута + цена на 
повикването)

•	 Формуляр	за	запитване	: 
www.douane.gouv.fr/contact-et-assistance/etre-
rappele

Полезни контакти и линкове за 
всякакви въпроси, свързани с Брекзит

douane.gouv.fr flickr @douane_france@douane_franceDGDDI

Внос	и	износ		
след	Брекзит
Да се подготвя възможно най-добре  
за преминаване на границата
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Внос
Разполагате ли с митнически 
документи с баркод ?

Разполагате ли с митнически 
документи с баркод ?

Да

Сканирайте 
документа

Не

ДаНе

Не

* карнет за международен автомобилен транзит / временно допускане       
** Служба за ветеринарна и фитосанитарна инспекция

Превозвате ли пощенски колети ? 
Празен ли пътувате ?

Преди да продължите пътя си е 
необходимо да извършите съответните 
митнически формалности пред 
Френските митници.

Експорт

На добър път ! На добър път ! 

За камион с пощенски колети

За камион с карнет TIR/ATA*

За камион, превозващ стоки  
на стойност по фактура до 1000€

Не

Не

Да

Не

Да

Да

* карнет за международен автомобилен транзит / временно допускане

Празен ли пътувате ?

Извършили ли сте други 
митнически формалности ?

Превозвате рибни продукти

Не забравяйте да се явите пред SIVEP

Превозвате санитарни, ветеринарни  
или фитосанитарни стоки

Необходимо е да се явите пред SIVEP**

Превозваните стоки попадат  
под режим TIR/ATA*

Не забравяйте да се явите пред митнически 
служител

В коя редица да застана при 
пристигането ми на френска 

територия ?

В зелената редица

Продължавам директно по магистралата, защото 
всички митнически формалности са извършени и 
не подлежа на задължителен митнически контрол 
или на инспекция от SIVEP.

В оранжевата редица

Длъжен съм да мина през митницата 
(превозваната стока е под режим TIR/ATA, или 
извършените митнически формалности не са 
валидни, или товарът ми е посочен за проверка) 
или през SIVEP (превоз на стоки СФС или рибни 
продукти).

* стоки, предмет на санитарното и фитосанитарно 
законодателство

За да продължите пътя 
си е необходимо да сте 
извършили митническите 
формалности
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