
 

 

El. laiško tema: ES vežėjai: ar esate pasirengę pokyčiams JK ir ES pasienyje?  
 
Gerbiamas kliente,  
  
perskaitykite šį el. laišką apie naujus reikalavimus, taikomus vežėjams, vežantiems krovinius 
į Didžiąją Britaniją (Angliją, Škotiją ir Velsą) ir iš jos.  
 
Jame aprašoma:  

1. Svarbūs pokyčiai, įsigaliosiantys nuo 2021 m. spalio 1 d. 
2. Kodėl turite registruotis Krovininių transporto priemonių judėjimo sistemoje.  
3. ES ir Didžiosios Britanijos importo kontrolės pokyčiai nuo 2022 m. sausio 1 d. 
4. Kur rasti daugiau informacijos.  

 
1. Svarbūs pokyčiai, įsigaliosiantys nuo 2021 m. spalio 1 d. 

Jei esate vežėjas, vežantis krovinius tarp Didžiosios Britanijos (DB) ir ES, nuo 2021 m. 
spalio 1 d. turėsite atlikti šiuos veiksmus:  
 

 Pateikti JK muitinei saugos ir saugumo informaciją apie visus krovinius, 
kuriuos vežate iš Didžiosios Britanijos į ES. Daugeliui krovinių jau bus parengta 
eksporto deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie saugą ir saugumą. Jei šios 
deklaracijos nėra arba gabenate tuščius padėklus, konteinerius arba transporto 
priemones pagal transportavimo sutartį, gali reikėti pateikti atskirą išvežimo bendrąją 
(EXS) deklaraciją. Jei nepateikėte saugos ir saugumo informacijos, pasienyje galite 
sugaišti daugiau laiko arba negalėsite keliauti. Informacijos, kada ir kaip pateikti EXS 
deklaraciją, rasite GOV.UK svetainėje.  

 

 Norėdami įvažiuoti į JK, turėkite galiojantį pasą (jei esate ES, Europos 
ekonominės erdvės arba Šveicarijos pilietis). Tapatybės kortelės nebebus 
priimamos kaip galiojantis kelionės dokumentas ir su jomis nebus galima atvykti į 
JK. Jei neturite paso, jums gali būti neleista patekti į JK. Daugiau informacijos ir 
išimtis rasite GOV.UK svetainėje. 

 

2. Kodėl turite registruotis Krovininių transporto priemonių judėjimo sistemoje  
 
Eksportui iš Didžiosios Britanijos į ES jau taikoma visapusiška muitinės kontrolė, o JK 
vyriausybė patvirtino, kad visam importui iš ES į Didžiąją Britaniją visapusiška kontrolė bus 
pradėta taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d., kaip ir planuota. Tai reiškia, kad nuo sausio 1 
d. Krovininių transporto priemonių judėjimo (angl. „Goods Vehicle Movement Service“ – 
GVMS) IT sistema kai kuriuose JK uostuose bus taikoma visų tarp Didžiosios Britanijos ir ES 
gabenamų prekių muitinės procedūroms.  
 
Nuo sausio 1 d. gabendami bet kokius krovinius per JK uostą, kuriame naudojama GVMS, 
turėsite naudoti šią sistemą. Jei nesate užsiregistravę GVMS:  

 negalėsite atlikti muitinės procedūrų savo kroviniams ir 

 jums neleis kirsti sienos.  
 
Iki 2021 m. gruodžio 31 d. naudoti GVMS privalote tik jei vežate krovinius iš ES į Didžiąją 
Britaniją pagal Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (KBTP arba Tranzitas).  
 
 Net jei kol kas jums nereikia jos naudoti, užsiregistruokite GVMS dabar, kad 
būtumėte pasiruošę naujiems reikalavimams, įsigaliosiantiems nuo 2022 m. sausio 1 
d.  

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/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/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/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008


 

 

  
Uostuose, kuriuose kroviniams kontroliuoti naudojama GVMS, reikės susieti nuorodas į iš 
anksto pateiktas deklaracijas, naudojant vieną krovinių pervežimo registracijos numerį 
(angl. „Goods Movement Reference“ – GMR). Turėsite pateikti vežėjui galiojantį GMR, 
kad būtų galima prisiregistruoti.  
 
Jei esate krovinius vežantis vairuotojas, paprastai kursite GMR pats. Tačiau tai gali padaryti 
ir trečioji šalis – pvz., jūsų vežėjo vadybininkas, prekybininko muitinės tarpininkas arba 
krovinių ekspeditorius. Vienai transporto priemonei turite sukurti tik vieną GMR. Jei 
esate vairuotojas, prieš pasiekdami pasienį turite įsitikinti, kad turite GMR ir visą reikiamą 
muitinės informaciją bei dokumentus maršrutui, kuriuo planuojate važiuoti.   
 
3. ES ir Didžiosios Britanijos importo kontrolės pokyčiai nuo 2022 m. sausio 1 d. 

 
JK Vyriausybė nustatė naują pragmatišką visapusiškos iš ES į Didžiąją Britaniją įvežamų 
krovinių importo kontrolės įvedimo grafiką.   

 
Visapusiškos muitinės deklaracijos ir muitinės kontrolė iš ES į Didžiąją Britaniją įvežamiems 
kroviniams bus įvestos, kaip planuota, nuo sausio 1 d. Tai reiškia, kad:  
 
Nuo 2022 m. sausio 1 d.:  

 Įmonės nebegalės atidėti importo deklaracijų pateikimo. Jei vežate krovinius iš ES, 
naudodamiesi uostais, kuriuose taikomas išankstinio pateikimo modelis arba 
Krovininių transporto priemonių judėjimo sistema (GVMS), įmonė, kurios krovinius 
vežate, turės pateikti visapusišką importo deklaraciją prieš jums pasiekiant JK sieną.  
 

 Visi pasienio punktai turės pradėti krovinių kontrolę. Tai reiškia, kad negalėsite 
pervežti krovinių per uostą, jei jų muitinės procedūros nebaigtos. 
  

Tačiau saugos ir saugumo bendrosios įvežimo (ENS) deklaracijos iš ES į Didžiąją 
Britaniją vežamiems kroviniams bus reikalingos nuo 2022 m. liepos 1 d., o ne sausio 1 
d.   

Yra kitų pokyčių dėl sertifikatų ir patikrų būtinumo gyviems gyvūnams ir žemės ūkio bei 
maisto produktams. Daugiau informacijos apie pokyčius galite rasti GOV.UK svetainėje.  
  
4. Kur rasti daugiau informacijos  

 Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos naujus reikalavimus, galite: 

 Pasikalbėti su konsultantu naudodami tiesioginio pokalbio funkciją JK 
Vyriausybės svetainėje vežėjams. Tiesioginio pokalbio paslauga teikiama 
penkiomis kalbomis: anglų, rumunų, lenkų, bulgarų ir vengrų.  

 Skaityti JK Vyriausybės Vežėjo vadovą (išverstą į daugelį kalbų), kuriame 
pateikiamos naujausios išsamios visų veiksmų, kuriuos turite atlikti, gabendami 
krovinius tarp Didžiosios Britanijos ir ES, instrukcijos. 

  
Pagarbiai  
 
JK Vyriausybė  
  
 

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://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

