Vanliga frågor och svar om ATA-carnet
Vad är en ATA-carnet och när behöver jag använda en ATA-carnet?
En ATA-carnet är ett tullpass för varor som kan användas för temporär export av varuprover,
yrkesutrustning eller utställnings- och mässgods. Kontrollera att det land du ämnar besöka
godtar samtliga kategorier. ATA-carnet kan användas till ett femtiotal länder utanför EU.
Klicka här för att se en lista över de länder som accepterar ATA-carnet.
Måste vi ha en ATA-carnet?
En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnet ger
ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige. En ATA-carnet tar bort behovet av
en tulldeklaration vid gränserna. Om du vill resa utan en ATA-carnet måste du ta reda på vad
de temporära importförfarandena är i landet du besöker. Detta kan innebära att ni behöver
använda ombud, eller deponera till utländsk tull.
Vad kostar en ATA-carnet?
Kostnaderna baseras på en grundavgift och tilläggsavgifter beroende på varuvärde och hur
många länder din ATA-carnet ska användas i. Priset varierar också beroende på om sökanden
är medlem vid handelskammaren eller ej. En deposition tillkommer vid samtliga
utfärdanden, och ytterligare en säkerhetsdeposition tillkommer för förstagångsanvändare
eller kunder som inte uppfyller våra kreditkrav. Klicka här för prislista.
Hur många resor kan vi göra med ATA-carneten?
En ATA-carnet kan utfärdas och användas till flera länder och resor under
giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Maximalt antal resor är 10 stycken för en
ATA-carnet.
Hur fort kan vi få ATA-carneten?
Vid ett normalt förfarande tar det tre arbetsdagar. Handelskammaren kan utfärda er ATAcarnet snabbare mot en expressavgift. Expressavgift 1 innebär att handläggningstiden är en
arbetsdag. Expressavgift 2 innebär handläggningstiden är två arbetsdagar.
Handläggningstiden påbörjas arbetsdagen efter vi mottagit ansökan. Klicka här för att se
expresspriserna.
Hur länge är en ATA-carnet giltig?
En ATA-carnet är giltig i ett år och varorna måste få återimportstämpeln i ett EU-land innan
det angivna utgångsdatumet. En utländsk tullmyndighet kan dock ange en tidsgräns för
återexport av dina föremål och det är viktigt att du följer denna tidsgräns. Utställningsvaror
ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer
information kontakta din regionala handelskammare.
Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?
Det är viktigt att sökanden förvissar sig om att tullexpeditionen vid respektive gräns är
öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än på tullexpeditionens öppettider
ska sökanden avtala tid med berört kontor i respektive land.
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Vilken information behöver Handelskammaren för att utfärda en ATA-carnet?
Annat än ditt företags uppgifter och resplan som begärs i Ansökan, är den viktigaste delen av
en ATA-carnet Varulistan.
Behöver jag ange ursprungsland för varje produkt i varulistan?
Ja, det måste framgå för samtliga produkter. Bedöma ursprunget på en vara är något som
tillverkaren själv får göra. Handelskammaren har inte befogenhet att bedöma ursprung. För
hjälp med framtagning av ursprung kan man kontakta Tullverket eller ringa Tullsvar på
nummer 0771 520 520.
Kan jag lägga till eller ta bort artiklar från varulistan när min ATA-carnet blivit utfärdad?
Handelskammaren kan inte lägga till produkter på varulistan efter att din ATA-carnet blivit
utfärdad. Du behöver dock inte ta med alla objekt på varulistan men måste göra tullen
medvetna om det vid gränspassagerna.
Kan jag sälja några av produkterna som är specificerade på varulistan?
Nej, en carnet är endast till för tillfällig export till utlandet.
Vad händer om varorna blir stulna i utlandet?
Då polisanmäler du händelsen och skickar polisrapporten till oss när du returnerar din ATAcarnet. Var medveten om att tullen har rätt att ta ut tull om varorna förblir i utlandet,
oavsett orsaken.
Varför behöver jag betala deposition?
Om något av dina föremål förblir i utlandet eller överstiger den fastställda tidsgränsen, har
utländsk tull rätt att ta ut importtullar och skatter. En ATA-carnet ger en garanti till utländsk
tull att dessa avgifter kommer att betalas om varorna inte återimporteras. Därför behöver
Handelskammaren en säkerhet mot varje carnet som de kan använda i händelse av att
carnetinnehavaren vägrar att betala vid ett sådant tillfälle.
Vad händer om jag tappar bort min ATA-carnet?
I vissa fall kan Handelskammaren utfärda en ersättande ATA-carnet.
Kan jag förlänga förfallotiden på min ATA-carnet?
Nej, men ibland kommer en utländsk tullmyndighet godkänna att en ersättningscarnet får
utfärdas. Det gör att du kan ha kvar varorna i utlandet ytterligare ett tag efter
förfallodatumet.

