
ПРЕВОЗ НА СТОКИ ОТ
ЕС КЪМ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тази информация е за превозвачи, посредници и водачи, използващи 
малките проливи за превоз на стоки от ЕС към Великобритания
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ПОДГОТОВКА ЗА ИЗНОС ОТ ЕС
Уверете се, че сте изпълнили всички процедури за износ за излизане от ЕС.

ПОДГОТОВКА ЗА ВНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
За да използвате услугата за движение на 
превозни средства за стоки (GVMS), трябва:
	● да получите EORI номер, започващ с 
буквите „GB“, от GOV.UK/eori

	● да създадете онлайн профил в UK 
Government Gateway (Портал за услуги на 
правителството на Великобритания) и да 
се регистрирате за GVMS (gov.uk/guidance/
register-for-the-goods-vehicle-movement-
service), като използвате EORI номера

	● да осигурите достъп на водача до 
инструмента за самообслужване на GVMS.

Преди шофьорът да стигне до границата, 
той трябва:
	● да има валиден паспорт за влизане в 
Обединеното кралство

	● да има валиден баркод със справка за 
движението на стоки (GMR) за пътуването 

на хартия или на телефона си. Той ще бъде 
генериран от GVMS и ще започва с „GMR“

	● да знае как да провери по време на 
пресичане дали е бил избран за митническа 
проверка на пункт на сухоземна граница 
(IBF) във Великобритания, или:
 – да провери онлайн чрез профила си в 
Government Gateway/GVMS, или

 – да провери екраните на дисплея, ако 
използва Евротунела

	● да изтегли цифровата услуга „Attend an IBF“ 
преди пътуването си, ако има смартфон, и 
да използва услугата, ако трябва да посети 
пункт на сухоземна граница.

http://GOV.UK/eori
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service


Добавете данни за 
планираното пресичане и 

регистрационния номер на 
превозното средство към 

GMR.

Съберете транзитните 
придружаващи 

документи. Генерирайте 
GMR от GVMS.

ИЛИ

Пригответе референтния 
номер за износ (ERN), 

който ви е бил изпратен от 
декларатора. Генерирайте 

GMR от GVMS.

Шофирайте до 
границата с ЕС.

ПОДГОТОВКА ЗА ВНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

НЕТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

(ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕ НА ГРАНИЦАТА)



Пристигнете на 
границата с ЕС. 
Уверете се, че 
сте изпълнили 

всички 
процедури 
за износ за 

излизане от ЕС.

Представете GMR на 
превозвача (или го 

качете предварително, 
ако използвате граничен 
пропуск за Евротунела).

Няма да можете да 
продължите, ако 

GMR е невалиден или 
неправилен.

Граничната 
полиция ще 

извършва проверки, 
включително 

паспортни проверки. 
Можете да използвате 

лична карта само 
ако имате статут 

на уседналост или 
временен статут 
на уседналост 
по схемата за 

уседналост за ЕС.

Шофьорът трябва 
да провери статуса 

с помощта на 
инструмента за 

самообслужване 
на GVMS, за 
да разбере 

дали трябва да 
посети IBF или 

да продължи към 
местоназначението 

си.

ПРИСТИГАНЕ НА ГРАНИЦАТА С ЕС

НА ГРАНИЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСИЧАНЕТО

(КАЧВАНЕ НА ФЕРИБОТА ИЛИ СПИРКА НА ЕВРОТУНЕЛА)
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Пътните знаци ще ви насочват 
към пункта на сухоземна 

граница. Приложението ще 
ви покаже дали има свободни 

места за паркиране.

Отговорници по 
сигурността ще 

извършат визуална 
проверка на вашето 

превозно средство на 
пункта за проверка 

при влизане.

Представете 
документите на 
фронт офиса.

ANPR камери ще 
запишат влизането. 

Отговорници за 
пътното движение ще 
ви посрещнат, когато 

пристигнете.

Ще бъдете насочени 
към свободно място 

за паркиране.

Пътувайте от 
пункта на сухоземна 

граница към 
местоназначението 

си.

Пътувайте от 
пристанището/ 
терминала на 

Евротунела към пункт 
на сухоземна граница.

ПРИСТИГАНЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ПУНКТ НА СУХОЗЕМНА ГРАНИЦА



СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНОТО:
 използвайте QR кода и връзката за 
цифровата услуга „Attend an IBF“ на задната 
страница

 включете данни за контакт при евентуални 
проблеми с документите, така че 
посредникът да може да бъде потърсен 
директно.

 посетете IBF, ако:
• ви бъде съобщено, че пратката, която 

транспортирате, е била избрана за 
митническа проверка

• трябва да изпълнител формалност за 
карнет ATA /карнет TIR/съответствие със 
CITES

• трябва да извършите транзитни 
функции за митническата служба по 
местоназначение.

HE:
 използвайте IBF, ако не е необходимо

 използвайте IBF като място за почивка

 напускайте IBF, докато не са подготвени 
всички необходими документи, не са 
получени необходимите лицензи или не са 
дадени разрешителни.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ И КАКВО НЕ НА IBF



ДЕЙСТВАЙТЕ СЕГА, 
БЪДЕТЕ ГОТОВИ НАВРЕМЕ

Сканирайте този QR код, за да изтеглите

www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-
attending-an-inland-border-facility#before-you-start

ПРИЛОЖЕНИЕТО „ATTEND AN IBF“

http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start

