Êàðíåò ÀÒÀ
м і ж н а р од н и й м и т н и й д о к у м е н т, щ о
використовується як митна декларація
для товарів, які тимчасово без застави
ввезені на митну територію країни-учасниці
Стамбульської Конвенції.
Карнет АТА гарантує сплату імпортного
мита, митних зборів і платежів на території
цієї країни у випадку порушення власником
карнету митного режиму тимчасового
ввезення.
ATA - це абревіатура початкових літер
французького словосполучення «Admission
Temporaire» та англійського - «Temporary Admission», у перекладі з обох мов - «тимчасове
ввезення».

Ïåðåâàãè
âèêîðèñòàííÿ êàðíåò³â ÀÒÀ
По-перше, зникає потреба заповнювати будьякі митні документи безпосередньо у пунктах
пропуску через митний кордон, оскільки
карнет ATA заповнюється заздалегідь в
організації, що уповноважена видавати ці
карнети. Карнет АТА містить відривні аркуші
для митних органів країн-учасниць, митний
кордон яких перети-нається.
По-друге, власник к арнет у АТА при
тимчасовому ввезенні товарів на термін до
одного року звільняється від сплати ввізного
мита, зборів і податків. Немає потреби
надавати й грошові застави як забезпечення
сплати митних платежів, оскільки сам
карнет ATA є такою міжнародною гарантією.
Власник карнета ATA оплачує тільки послуги
організації, що його видала.

По-третє, за одним карнетом ATA товар
може бути оформлений для тимчасового
ввезення (транзиту) в (через) декілька країнучасниць міжнародної системи карнетів ATA.

Îñíîâí³ ãðóïè òîâàð³â,
äëÿ òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ ÿêèõ
âèêîðèñòîâóºòüñÿ êàðíåò ÀÒÀ
промислове устаткування
та продукція;
фотографічне та фільмографічне
обладнання;
ювелірні вироби;
одяг;
медичне обладнання;
тварини;
мистецькі твори та вироби;
археологічні експонати;
театральні костюми і декорації;
комп`ютери та ін.
Карнети АТА не можуть бути використані
для товарів, що призначені для модифікації та ремонту.

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ òîâàð³â,
ùî âèâîçÿòüñÿ
çà êàðíåòàìè ÀÒÀ
показ на виставках, ярмарках, шоу;
спортивні змагання;
використання професійного устаткування
у виробничих операціях;
як комерційні зразки та ін.

Êàðíåò ÀÒÀ
міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для товарів,
які тимчасово без застави ввезені на митну
територію країни-учасниці Конвенції.
Карнет АТА гарантує сплату імпортного мита,
митних зборів і платежів на території цієї країни
у випадку порушення власником карнету
(або уповноваженою ним особою) митного
режиму тимчасового ввезення.
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містить відривні аркуші для митних органів країнучасниць, митний кордон яких перетинається.
По-друге, власник карнету АТА при тимчасовому
ввезенні товарів на термін до одного року
звільняється від сплати ввізного мита, зборів
і податків. Немає потреби надавати й грошові
застави як забезпечення сплати митних платежів,
оскільки сам карнет ATA є такою міжнародною
гарантією. Власник карнета ATA оплачує тільки
послуги організації, що його видала.
По-третє, за одним карнетом ATA товар може
бути оформлений для тимчасового ввезення
(транзиту) в (через) декілька країн-учасниць
міжнародної системи карнетів ATA.
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