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Każdy, kto przewozi towary pomiędzy UE a Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią), musi
zarejestrować się w systemie GVMS (ang. Goods Vehicle Movement Service).

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie towary przewożone między UE a Wielką Brytanią będą podlegały
pełnej kontroli celnej. System GVMS został stworzony w celu umożliwienia szybkiego i sprawnego
przepływu towarów i będzie wykorzystywany w wielu brytyjskich portach.

Od 1 stycznia brak rejestracji w chwili próby przewiezienia towarów przez port stosujący system
GVMS spowoduje, że nie będzie możliwe:

wejście/wjazd na pokład promu lub pociągu wahadłowego
przekroczenie granicy między UE a Wielką Brytanią oraz
dokonanie odprawy celnej przewożonych towarów.

Brytyjskie porty wykorzystujące system GVMS wymieniono na stronie internetowej
gov.uk/goods-vehicle-movement-ports (https://www.gov.uk/goods-vehicle-movement-ports)

Kto powinien się zarejestrować

Rejestracji w systemie GVMS muszą dokonać zarówno przewoźnicy z Wielkiej Brytanii, jak i spoza
niej.

Dotyczy to także:

niezależnych kierowców przewożących towary i samodzielnie dopełniających formalności
celnych
przedsiębiorstw, które podzlecają odbiór towarów w imieniu innego przedsiębiorstwa
przedsiębiorstw logistycznych, wynajętych do transportu towarów i obsługi celnej w imieniu
innego przedsiębiorstwa
dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego, które zajmują się transportem i zgłaszaniem
własnych towarów.

Jak dokonać rejestracji

Przed dokonaniem rejestracji należy:

uzyskać brytyjski numer EORI (numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów
Gospodarczych)
założyć konto Government Gateway

Aby to zrobić i zarejestrować się, należy przejść do strony internetowej gov.uk/register-to-move-
goods (https://www.gov.uk/register-to-move-goods).
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