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Temat wiadomości e-mail: Wsparcie dla przewoźników przewożących towary między 
UE a Wielką Brytanią 

Szanowni Klienci,  
 
Kontaktujemy się z Państwem, ponieważ wdrożono już pełną kontrolę celną między UE (z 
wyjątkiem wyspy Irlandii) a Wielką Brytanią (GB) (Anglią, Szkocją i Walią). Dotychczasowe 
ustalenia nadal będą miały zastosowanie do towarów przemieszczanych z wyspy Irlandii do 
Wielkiej Brytanii, na czas dalszych rozmów w sprawie Protokołu Północnoirlandzkiego.  

Jako, że są Państwo przewoźnikiem lub spedytorem przewożącym towary między UE a GB, 
chcemy mieć pewność, że otrzymają wsparcie, którego potrzebują aby dostosować się do 
zmian. W tym e-mailu omówimy następujące kwestie:  

1. Przemieszczanie towarów przez lokalizacje graniczne, które korzystającą z systemu 
Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 

2. Kiedy i gdzie zgłosić się do kontroli przewożonych towarów 
3. Gdzie można uzyskać dalsze wsparcie 

 
1. Przemieszczanie towarów przez lokalizacje graniczne, które korzystającą z 

systemu Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 

GVMS to platforma informatyczna prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii służąca do 
obsługi przewozu towarów do i z Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii - 
GB). Od 1 stycznia 2022 r., każdy kto przewozi towary między GB a UE przez lokalizacje 
graniczne korzystające z systemu GVMS na potrzeby kontroli celnej musi być 
zarejestrowany w tej usłudze.  
 
System GVMS umożliwia łączenie ze sobą referencji zgłoszeń, dzięki czemu kierowca 
przewożący towary musi przedstawić tylko jeden numer referencyjny, Odniesienie do ruchu 
towarów tzw. Numer Referencyjny Przewozu Towarów (GMR). Ten pojedynczy numer 
referencyjny pomaga przyspieszyć odprawę celną towarów. Każdy przejazd, także pustego 
pojazdu i kontenera, przez lokalizację graniczną korzystającą z systemu GVMS wymaga 
okazania ważnego numeru GMR. Bez tego numeru, kierowca, pojazd i towary nie wjadą na 
pokład.  

Ważne jest, aby osoba, która tworzy numer GMR (zwykle jest to przewoźnik lub pośrednik) 
uwzględniła wszystkie prawidłowe numery referencyjne. W przeciwnym razie Państwa 
towary będą opóźnione na granicy. Uzyskanie numeru GMR i sprawdzenie, które numery 
referencyjne będą do tego potrzebne.   
 
Niektóre lokalizacje, które korzystają z systemu GVMS równolegle z innymi systemami 
celnymi, mogą obsługiwać także alternatywne procesy. Jeśli przewożą Państwo towary 
przez którąś z tych lokalizacji, powinni spytać swojego przewoźnika, jakie informacje będą 
potrzebne do odprawy celnej. 
 
 
2. Kiedy i gdzie zgłosić się do kontroli przewożonych towarów 

Niektóre towary przewożone do Wielkiej Brytanii z UE przez lokalizacje graniczne GVMS 
będą wymagały kontroli po przybyciu, zanim będzie można odprawić je przez odprawę 
celną. Będą Państwo musieli sprawdzić, czy ich towary są zatrzymane i postępować zgodnie 
z instrukcjami wydanymi przez HMRC.  
 
Jak sprawdzić czy jest powiadomienie o wymaganej kontroli 
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Usługa „Sprawdź czy musisz zgłosić się do kontroli” umożliwia każdemu, kto kontroluje 
przewóz towarów, w tym kierowcom, sprawdzenie, czy ich towary są przetrzymane, przy 
użyciu numeru GMR. Skorzystanie z tej usługi nie wymaga rejestracji w systemie GVMS.  

Numer GMR zawiera link do usługi „Sprawdź czy musisz zgłosić się do kontroli”. Każdy, kto 
ma dostęp do tego linku może uzyskać dostęp do usługi ze smartfona lub innego urządzenia 
z dostępem do Internetu. 

Jeśli utworzyli Państwo numer GMR i muszą wysłać go kierowcy, powinni wysłać 
wiadomość e-mail lub plik PDF zawierający ten numer GMR. Lepiej nie wysyłać zrzutów 
ekranu – nie pozwolą one kierowcy na skorzystanie z tego linku. 
 
Każdy ko utworzył GMR i ma dostęp do GVMS może sprawdzić, na pulpicie nawigacyjnym 
GVMS, czy są wymagane jakieś kontrole. 

Gdzie zgłosić się do kontroli 
 
Usługa „Sprawdź czy musisz zgłosić się do kontroli” została zaktualizowana, dzięki czemu 
oferuje już szczegółowe informacje na temat lokalizacji, w których można dokonać 
wymaganych kontroli. 
 
W razie wjazdu przez port w Dover, Eurotunel lub Holyhead, kierowcy są kierowani do 
Wewnętrznego Urzędu Celnego (Inland Border Facility - IFB) gdzie wykonywane są 
kontrole. W przypadku innych lokalizacji granicznych GVMS kierowca kierowany jest do 
obiektu inspekcyjnego w porcie lub w jego pobliżu. 

Konsekwencje niezgłoszenia się do kontroli 

Przewoźnik i/lub kierowca mogą podlegać karze w wysokości do 2500 funtów, jeśli nie 
zastosują się do instrukcji HMRC dotyczących zgłoszenia się do kontroli.  

Osoba, która tworzy numer GMR odpowiedzialna jest za to, by w razie takiego polecenia 
towary dotarły do IBF, a także za to by kierowcy mieli wiedzę lub środki potrzebne do 
sprawdzenia czy kontrola jest wymagana. 
 

3. Gdzie można uzyskać dalsze wsparcie 

W razie szczegółowego pytania dotyczącego importu lub eksportu, należy zadzwonić na 
infolinię ds. ceł i handlu międzynarodowego pod nr 0300 322 9434. Godziny pracy infolinii to 
8.00 do 22.00 od poniedziałku  do piątku i od 8.00 do 16.00 w weekendy.  
 
Można także porozmawiać z doradcą korzystając z funkcjiczatu na żywo na witrynie rządu 
Wielkiej Brytanii dla przewoźników. Usługa czatu na żywo jest dostępna w pięciu 
językach: angielskim, rumuńskim, polskim, bułgarskim i węgierskim.  
  

Jeśli znają Państwo kogoś z branży transportowej, komu przydałyby się informacje zawarte 
w tym e-mailu, mogą przesłać go tej osobie.  
 

Z poważaniem,  

 



 

 

OFICJALNE 

Rząd Wielkiej Brytanii  

 


