
PREKIŲ GABENIMAS IŠ ES Į
DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ
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trumpuoju sąsiauriu kroviniams vežti iš ES į Didžiąją Britaniją.
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PASIRUOŠIMAS EKSPORTUOTI IŠ ES
Įsitikinkite, kad atlikote visas išvežimo iš ES procedūras.

PASIRENGIMAS IMPORTUOTI Į DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ
Norėdami naudotis krovininių transporto 
priemonių judėjimo paslauga (Goods Vehicle 
Movement Service, GVMS), turite:
	● gauti EORI numerį, prasidedantį raidėmis „GB“, 
iš GOV.UK/eori

	● internetu susikurkite JK Vyriausybės vartų 
paskyrą ir užsiregistruokite GVMS (gov.uk/
guidance/register-for-the-goods-vehicle-
movement-service), naudodami savo EORI 
numerį.

	● Įsitikinkite, kad vairuotojas turi prieigą prie 
GVMS tvarkyklės savitarnos įrankio.

Prieš važiuodamas į pasienį vairuotojas turi:
	● turėti galiojantį pasą, leidžiantį atvykti į Jungtinę 
Karalystę.

	● turėti galiojantį prekių gabenimo nuorodos 
(GMR) brūkšninį kodą, įrašytą ant popieriaus 
arba telefone. Šią informaciją generuos GVMS 
ir ji prasidės žodžiais „GMR“.

	● Įsitikinkite, kad vairuotojas žino, kaip sienos 
kirtimo metu patikrinti, ar jis buvo atrinktas 
muitiniam tikrinimui Jungtinės Karalystės 
vidaus pasienio kontrolės punkte (inland border 
facility, IBF):
 – patikrinkite internetu per Government 
Gateway/ GVMS paskyrą arba

 – patikrinkite ekranus, jei naudojatės 
Eurotuneliu.

	● prieš kelionę atsisiųskite skaitmeninę paslaugą 
„Attend an IBF“, jei turite išmanųjį telefoną, ir 
naudokite paslaugą, jei reikia užsisakyti bilietą 
į IBF.

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


Į GMR įrašykite informaciją 
apie numatomą kirtimą 
ir transporto priemonės 

registracijos numerį.

Paimkite tranzito lydimąjį 
dokumentą. Sugeneruokite 

GMR iš GVMS.
ARBA

Turėkite importo įvežimo 
registracijos numerį (Entry 
Reference Number, ERN), 

kurį jums atsiuntė deklarantas. 
Sugeneruokite GMR  

iš GVMS.

Važiuokite prie 
ES sienos.

PASIRENGIMAS IMPORTUOTI Į DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ

TRANZITAS

NE TRANZITAS

(PRIEŠ ATVYKSTANT Į PASIENĮ)



Atvykimas prie 
ES sienos. 

Įsitikinkite, kad 
atlikote visas 

išvežimo iš ES 
procedūras.

Pateikite GMR vežėjui 
(arba įkelkite jį iš anksto, 
jei naudojate Eurotunelio 

pasienio leidimą).

Negalėsite tęsti, jei GMR 
yra negaliojantis arba 

neteisingas.

Pasienio pajėgos 
atliks patikrinimus, 

įskaitant pasų 
kontrolę. Asmens 
tapatybės kortele 
galite naudotis tik 

tuo atveju, jei turite 
apgyvendinimo arba 
išankstinio įsikūrimo 

statusą pagal ES 
apgyvendinimo 

schemą.

Vairuotojas, 
naudodamasis 

GVMS vairuotojų 
savitarnos 

priemone, turi 
patikrinti būseną, 
kad sužinotų, ar 

jam reikia pranešti 
IBF arba vykti į 
savo paskirties 

vietą.

ATVYKIMAS PRIE ES SIENOS

PRIE SIENOS SIENOS KIRTIMO METU

(REGISTRACIJA KELTE ARBA SUSTOJIMAS EUROTUNELIO 
STOTELĖJE)
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Kelio ženklai jus nukreips 
į vidaus pasienio punktą. 
Programėlė parodys, ar 

yra laisvų stovėjimo vietų.

Įvažiavimo patikros 
vietoje saugumo 

inspektoriai vizualiai 
patikrins jūsų 

transporto priemonę.

Pateikite dokumentus 
biurui.

ANPR kameros fiksuos 
įvažiavimą. Atvykus jus 

pasitiks eismo tvarkytojai.

Būsite nukreipti į 
laisvą stovėjimo vietą.

Kelionė iš vidaus 
pasienio punkto į 
paskirties vietą.

Kelionė iš uosto ir (arba) 
Eurotunelio terminalo į 
vidaus pasienio punktą.

VIDAUS PASIENIO PUNKTĄ
ATVYKIMAS Į JUNGTINĖS KARALYSTĖS



GALIMA:
 naudotis skaitmenine paslauga“ Attend an IBF“ 
QR kodas ir nuoroda galiniame puslapyje

 nurodyti kontaktinę informaciją visuose 
dokumentuose iškilus klausimų, kad su 
tarpininku būtų galima susisiekti tiesiogiai

 važiuokite į IBF jei:
• buvo pasakyta, kad siunta, kurią gabenate, 

buvo atrinkta muitiniam patikrinimui

• reikia atlikti ATA formalumus. Carnet / TIR 
Carnet / CITES atitiktis

• reikia atlikti tranzito funkcijas paskirties 
įstaigai.

NEGALIMA:
 naudoti IBF, jei nereikia

 naudoti IBF kaip poilsio zoną

 išvykti iš IBF, kol nebus pateikti visi reikiami 
dokumentai, įskaitant visas gautas licencijas ir 
suteiktus leidimus.

KAS GALIMA IR KO NEGALIMA SU IBF



IMKITĖS VEIKSMŲ DABAR IR
LAIKU PASIRUOŠKITE

Nuskaitykite šį QR kodą, kad atsisiųstumėte

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

you-start

„ATTEND AN IBF“ PROGRAMĖLĘ

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

