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Спростити митне оформлення, зменшити
фінансові витрати при тимчасовому ввезенні
чи транзиті товарів до третіх країн учасники
зовнішньоекономічної діяльності можуть за
допомогою карнета ATA – уніфікованого міжнародного митного документа, прийнятого відповідно до положень Конвенції про тимчасове
ввезення, укладеної в Стамбулі 26 червня 1990
року.
У співробітництві зі Всесвітньою митною
організацією Міжнародна торгова палата,
Всесвітня федерація палат та національні торгово-промислові палати сприяють поширенню
системи ATA в країнах світу, запровадженню
обігу цих документів у звичайну практику міжнародних ділових стосунків.
Наша держава приєдналася до Стамбульської Конвенції у червні 2004 року згідно із Законом України від 24.03.2004 р. №1661-IV. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
31.12.2004 р. №988-р. та "Порядком видачі книжок (карнетів) ATA", затвердженим постановою
КМУ від 29.11.2006 р. №1654, право виступати
єдиною гарантуючою організацією, що видає
в Україні карнети ATA, надане Торгово-промисловій палаті України, рішенням Президії якої
оформляти карнети АТА уповноважені регіональні ТПП.

Використання карнетів ATA хоч і не є обов'язковим, проте має суттєві переваги:
 не потрібно заповнювати митні документи у пунктах пропуску через митний кордон,
оскільки карнет АТА оформляється заздалегідь
в організації, уповноваженій його видавати,
і містить відривні аркуші для митних органів
країн-учасниць системи АТА, митний кордон
яких перетинається;
 власник карнета АТА при тимчасовому
ввезенні товарів на термін до одного року
звільняється від сплати ввізного мита, зборів
і податків. Немає потреби надавати і грошову
заставу як забезпечення сплати митних платежів, позаяк сам карнет ATA є міжнародною
гарантією. Оплачуються тільки послуги організації, що його видала;
 за одним карнетом АТА товар може бути
оформлений для тимчасового ввезення (транзиту) в (через) кілька країн-учасниць міжнародної системи АТА;
 товари, охоплені карнетом ATA, можуть
вивозитися та повертатися однією чи кількома
партіями.

За інформацією про умови та порядок оформлення карнетів АТА
звертайтеся у Закарпатську торгово-промислову палату.
Конт. тел. в Ужгороді: (0312) 669476.
Ел. пошта: zed@tpp.uzhgorod.ua
Заявку на оформлення карнета ATA, інформацію щодо її заповнення розміщено на сайті Закарпатської ТПП за адресою:
http://www.tpp.uzhgorod.ua/ukr/part-96.html
Детальна інформація про карнет АТА та порядок його отримання міститься також на спеціалізованому сайті ТПП України:
http://ata.ucci.org.ua/ua/start

